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В
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ВCЗН.

ГЈК

ГЛ. ИМ.

Д, дат.
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експр.

СНКЛ.

СТН.

ЗаСТ.

ЗаМ.

зб. им.

зоол.

изр.
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импф.

ир.

ИСП.

КОНС.

јд.

аграрни

акузатив

акузатив / општи падеж

анатОМСКИ

ауrментатив
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ВОКа.ТИВ

ВИДИ, Видети

ВCЗНИК

говор јабланичког краја
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ДаTVИВ

деминутив

дефиниција
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СНКЛИТИКа

СТНИЧКИ
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застарело

ЗаМеЊИЦа

збирна именица

зоолошки

израз

императив

имперфект

иронично

испореди, испоредити

КОНСОНаНT

једнина

м (м. р.)

МСД.

МПТ.

Н/н.

непром.

несвр.

пеј.

пр.

пр. сад.

предл.

прид.

прил.

повр.

погрд.

C

свр.

СЛ.

супр.

трен.

уч.

уз, повр.

ф.

фам.

фиг.

ХИП.

цркв.

ШаЉ.

мушки род

МедиШИНСКИ

микротопоним

НОМИНаТИВ

непроменљиви

несвршени гл. Вид

пејоративно

пример, презент (у заглавку

одреднице уз карактеристичан

глаголски облик овог

глаголског времена)

глаголски прилог садашњи

предлог

придев

прилог

повратни (глагол)

погрдно

средњи род

свршени гл. вид

СЛИЧНО

супротно

тренутни глагол

учестали глагол

узвратно повратни глагол

фамилија (ботанички термин)

фамилијарно

фигуративно

хипокористик

црквени

ШаЉИВО
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У В ОД

О ГОВОРУ ЈАБЛАНИЧКОГ КРАЈА

01. Ради олакшаног коришћења Речника говора јабланичког краја (РЈК),

овде ће, у најкраћим цртама, бити изнете фонетске и морфолошке особине, као и

падежни систем говора који је приказан у њему. Ово најпре стога штојезик наве

деног подручја није још монографски описан.

У Белићевим Дијалектима источне и јужне Србије (у даљем излагању:

БАДИЈС), у оквиру разматрања јужноморавских говора, помиње се Лесковац са

селима источно од њега, Градашницом, Јашуњом и Предејаном, али се не поми

ње ни једно место са подручја јабланичког краја. Макар и у овако сажетом обли

ку, на основу језичких црта које ћу касније изнети, може се потврдити Белићева

констатација, да „места (која он не наводи уДијалектима,јер из њих није уносио

грађу, а међу њима су и места која припадају подручју приказаном у РЈК) која се

находе између ове пруге (мисли на пругу која пролази поред Пасјаче, Соколске

планине и Петрове Горе) и оних места, која ја ниже спомињем (међу поменутим

местима је и Лесковац са наведеним селима), припадају, у колико нису насељена

у најновије време, овоме говору (мисли на јужноморавски)“ (БАДИЈС, 46).

Јабланички крај обухвата насеља у сливу реке Јабланице.

Подручје слива Јабланице, заједно са сливовима Пусте реке и Ветернице

заузима средишњи део леве стране слива Јужне Мораве (Илић 1978, 5).

У геоморфолошком смислу, дакле пратећи вододелнице слива Јабланице,

јабланички крај је омеђен са северозапада планином Раданом, са севера сливом

Пусте реке, односно пусторечким крајем, са североистока средишњим делом ле

ве стране слива Јужне Мораве. Источну границу испитиваног подручја чини

слив Ветернице а југоисточну врањски крај. Са јужне и западне стране јабла

нички крај је отворен према Косову.

Из легенде приложене карте може се видети извесно језичко шаренило го

вора јабланичког краја. Додуше, ако се изузму његов северозападни део обеле

жен бројем 2 (два) са насељима Гajтаном, Дренцем, Маћедонцем, Маћедонцем

реткоцерским, Лецем, Стублом, Спонцем и Реткоцером у горњој Јабланици, као

и насеља Голи Рид и Нова Топола у доњој Јабланици на самом ободу северои

сточне вододелнице јабланичког краја, може се говорити ојезичком континууму

јужноморавског говора обележеног бројем 1 (један). Ваља нагласити да су на
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пред наведена насеља настањена још крајем 19. века досељеницима из Црне Горе

који чувају свој говор источнохерцеговачког говорног типа. Заокружена насеља

у горњој Јабланици обележена бројевима 3 (три) и 4 (четири) имају мешовиту ет

ничку структуру, али у свима њима живи стариначко становништво српског по

рекла чији је говор јужноморавски. Тако у селима Тулару,Тупалу, Сјарини (адм.

назив Сијарина) и Рамној Бањи (адм, назив Равна Бања)(на карти обележена бро

јем 2), поред Срба живе и Шиптари. У варошици Медвеђи и бањском насељу Сја

pинској Бањи (адм, назив Сијаринска Бања) са бројем 4 (четири) живе Срби, Цр

ногорци и Шиптари. Дакле, у насељима мешовите етничке структуре Срби гово

ре јужноморавским говором, Црногорци источнохерцеговачким говором, а

Шиптари албанским језиком. Јасноје да Шиптари свој језик користе само у међу

собној комуникацији, јер је званични језик проучаване области српски језик.

Говор јабланичког краја, са изузетком већ наведеног малог броја насеља

настањених искључиво Црногорцима, јужноморавски је говор. Будући да је го

вор насеља мешовите етничке структуре претходно елабориран, овде ћемо по

азбучном редоследу дати само списак 56 насеља у којима је једино у употребију

жноморавски говор: Белановце, Бошњаце, Брејановце, Бувце, Велико Војловце,

Винарце, Врапце, Гагинце, Газдаре, Горњо Врновце, Горњо Стопање, Гргуровце,

Гургутово, Доњи Бучумет, Доњо Врновце, Доњо Стопање, Доњо Трњане, Душа

ново, Ђелекаре (адм, Ђулекаре), Ђинђуша, Ждеглово, Живково, Залужње, Ка

штавар, Клаић (адм. Клајић), Коњино, Кривача, Лапаштица, Липовица, Лугаре,

Мало Војловце, Маровце, Мелово, Миланово, Негосаље (адм. Негосавље), Пер

тате, Петриље, Петровац, Печењевце, Подримце, Пороштица, Поповце, Прибој,

Пусто Шилово, Радевце, Рафуна, Рујковац, Свирце, Турковце (адм, Турековац),

Ћеновац, Церница (адм. Карађорђевац), Црни Вр (адм. Црни Врх), Чокотин,

Шарце, Шилово и Шумане. Два градска пункта, Лебане и Лесковац, изразумљи

вих разлога, нису истраживана.

Географске границе јабланичког подручја на северу, североистоку и исто

ку не представљају истовремено и границе говорајабланичког краја. Истражују

ћи говор нашег подручја, вођени истим језичким цртама, установили смо да се

говор насеља по ободу северне и источне стране јабланичког краја ни по једној

језичкој црти не разликује од говора насеља унутар његових граница. То су насе

ља: Горњи Бучумет, Лалиновац, Гегља, Штулац, Прекопчелица, Тогочевце, Це

кавица која и административно припадају општини Лебане, као и насеља Доњо

Синковце, Горњо Синковце, Горњо Трњане, Власе, Дрводеља и Славујевце, чији

је административни центар Лесковац. Чињеница да смо се током писања Речника

говорајабланичког краја морали држати утврђених граница распростирања овог

подручја, разлог је неуношења у Речник грађе забележене у овим селима.

02. Дијалекти источне и јужне Србије А. Белића су основа за сва каснија

дијалекатска истраживања ових језичких простора. Тако данас постоје бројне

монографије и радови у којима су описани говори појединачних подручја или са

мо парцијални језички феномени сједне стране, као и дијалекатски речници који

ове говоре лексикографски представљају. Сама сврха овог дела Увода огранича
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ва аутора да полемише са њима, па ће у литератури бити наведена само она дела

чије је цитирање било неизбежно. Говор Лесковца Ј. Михајловића, нажалост, ни

је овде цитиран, али ће као расправа о говору пункта који је у саставу подручјаја

бланичког краја, ући као библиографска јединица. Међутим, дијалекатски

речници из источне и јужне Србије, као лексикографски извори консултовани

приликом писања РЈК који је суштина ове књиге, биће наведени без икакве се

лекције. Биће такође унети и неки дијалекатски речници везани за друга дијале

катска подручја који су аутору РЈК били од велике користи у погледу одабира

лексике, систематизације грађе и сл. Велики речник САНУ као и шестотомник

Матице српске разрешавали су многе моје дилеме техничке или суштинске при

роде и без њих би РЈК био знатно мањкавији.

03. Сходно намени, као и због ограничења у простору, свака битна особе

ност говорног подручја обухваћеног РЈК, биће потврђена минималним бројим

примера, мада речничка грађа омогућава његов детаљан, монографски опис.

04. Код готово свих језичких црта, због богате посведочености речничком

грађом, аутор је морао да се одупре искушењу да се упусти у контрастирање овог

говора са стандардним језиком, с једне, и другим, већ описаним говорима при

зренско-тимочке дијалекатске зоне, с друге стране.

05. Овакав приступ изучавању ауторовог матерњег говора биће, најверо

ватније, предмет посебне студије чији се обриси назиру у овом уводном делу.

Ф () НЕТ ИКА

1. Говорјабланичког краја (скраћено ГЈК) има пет стандардних вокала: а, е,

и, о, у, полугласник (b) и вокално р.

2. Вокали „у главноме у овом дијалекту представљају чисте звуке, без спе

цијалних нијанса“ (БАДИЈС, 13).

3. Природу полугласника, класификацију и дистрибуцију, описао је Белић

уДијалектима (БАДИЈС, 42—89). На Белића се позивају сви каснији монограф

ски описи појединачних говора источне и јужне Србије.

Моја речничка грађа, такође, потврђује Белићеву класификацију овог полу

вокала, за шта овде, због природе напомена уз РЈК, дајем само по један пример:

стари полугласник у основи (књд викне да галати), стари полугласник у суфиксу

(малецњк), секундарни полугласник (такој сем батисала), полугласник од других

вокала (забравила књко је било).

Потврде у РЈК сведоче о његовој живој употреби у овом говору. Може се

наћи на било ком слогу, осим на апсолутном почетку или на крају речи. Најста

билнији је када је под акцентом.
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4. У ГЈК је извршена најдоследнија екавизација старог вокалајат, значи и

тамо где је он у стандардном језику замењен вокалом и (несем, узнете, у дативу

заменица мене, тебе, у прилозима зиме, лете, у остацима синтетичког компара

тива малеј, стареј).

5. Вокално л, уз рефлексу, какоје и у стандардном идиому (вуна),јавља се и

са заменом лу: слунце изгрејало.

6. РЈК показује да је употреба вокалног р у овом говору шира него у књи

жевном језику. Сличну констатацију износи и МЈГЗ, 43. Његова дистрибуција је

најфреквентнија у медијалној позицији између консонаната: конс. + p + конс. (у

књкво врло је њојна кућа), конс. + p + конс. + конс, (брчка ми по шифоњер), конс.

+ конс. + p + конс.(извржи теј краве), конс. + конс. + р+ конс. + конс. (вати се

цврсто). Међутим, често се јавља и у иницијалном (рж, рљка, рKöљак и др.), a

знатно ређе и у финалном положају (одр га од ћутек).

7. Као и остале говоре призренско-тимочке дијалекатске зоне, и ГЈК карак

терише редукција вокала. Наводим само по један пример редукованих вокала у

аферези, синкопи и апокопи.

Афереза: вокала (другу контацију порез), вокал о (има гу још скоруша у

лојзе), вокал е (скини му тикету), вокал у (немој да пропастиш тој).

Синкопа: вокал и (толке паре), вокала (аљинке на крнери), вокало (готви

баницу), вокал у (ја ћу ги сочим).

Апокопа: вокал и (ал ја га па нађем), вокал у (не мог да газим), вокале (не

може да прође), вокал о (овам га донеси).

8. Честа је појава супституције вокала, а &о (расквацала се квачка — вокал

ска асимилација), а &о (тај лаповка— вокалска дисимилација), а &е (у тај клада

наs да врљишнику пару — асимилација вокала); a se (тури мушаму — вокалска

дисимилација), а &и (што сте брљави— морфолошко порекло), e <а (петектера

—асимилација вокала); e <а (држевљансто—асимилација према суседном кон

сонанту), e <о (у речцама еве, ете, ене); и <е (опашикицељу— асимилација вока

ла), и <а (ицетила кошуљу— морфолошког порекла), и <о (чикулада), osи (очо

видно неће — асимилација), os y (кисел копус— утицај лабијала), o se (нашо де

те, вашога татка—алтернација е/о, односно тврда уместо меке основе), o sa (по

прику продадо—утицајлабијала), o sa (под остал— дисимилација), ока (у при

лозима одбвде, одбтле, одонде — аналогија према овде), у ка (гладували смо —

итеративни глаголи на -ава), у ко (куде доктура — у суседству са р).

9. Извесни облици речи јављају се претежно или искључиво са хаплологи

јом. Ради бољег разумевања РЈК, навешћу оне најфреквентније. ко ће — како ће,

кšв си — какав си, ква — каква, ква — какво, шћу — шта ћу, шће— шта ће, дч да

идеш — (x)оћеш, на Мирко — чича Мирко, пол ти викам — па елти..., чимиce—

чини ми сс.
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10. Из консонантског система потпуно се изгубила фонемах, а ф тамо где се

јавља, најчешће алтернира са в, сонант ј је нестабилне артикулације. Веома добро

се чува африката s (дз).

11. Фонемах је ишчезла из иницијалне (лад, раним, итам), медијалне (ува

тим, ураним, сарана) и финалне позиције (одвај, па густиго, одма се сети, на вр

брдо). На месту некадашњег гласа х у интервокалном положају, након његовог

губљења, развили су се нови гласови виј као у примерима: убав мувар, од муве,

глув, зрелемејунке, колкимејуpи (муха" муа - мува) и сл. У примерима: искочив

на ваздук, пот пазуку, Тикомир и сл., реч је о супституцији гласа х гласом к.

12. Сонантј се у медијалном положају, у вокалским секвенцама а-е, а-и, о-е,

о-и, у-е, е-е, и-е, и-и артикулише као неслоговно ј или се елиминише.

У вокалским секвенцама а-а, о-а, о-о, о-y, y-a, e-а, е-о, и-а, и-о, и-у, сонантј

показује већу стабилност, односно најчешће се добро чује, а ређе се артикулација

помера према неслоговном i

Овом говору је познато протетичкој (јега — алатка за оштрење, јуже, ју

тре), као и секундарној (оној дете, такој, овакој).

Глас ј ослабљене артикулације бележен је у РЈК као експонираној.

13. Африката s (б5) може се наћи на почетку речи (seoно), у медијалној по

зицији (osceбнем, наsсрћам), а у финалном положају само у сантхију (месез двна,

у Лескова, да иде).

Статус фонеме има у лексемама које функционишу искључиво у лику са S

(suва, suвав и њихови бројни деривати, sњмни ми у уши).

14. Сугласникл се чува у финалном положају у именицама (остал, сол), у

придевима мушкогрода (кисел, цел) и у прилозима (одоздол, оздoл), али и на кра

ју слога у средини речи (зелва, стелна, селски).

15. ГЛК карактерише изостанак старогјотовања: у облицима трпног приде

ва (посаден, уватен, износен, згазен, оделен, поклопен, заробен, спремен, уда

вен), у глаголским именицама (вадење, китење, носење, газење, запалење, пра

вење).

Група ст се нејотује (некрстени дни, наместен, ожалостен), али се чује и

намишћај са подновљеним јотовањем.

Ново јотовање је извршено (браћа, прућа, као и у облицима глагола на

-ити: нађем, дођем), али не и код лабијала (гробје, дрвја, здравjе, сндија).

16. Резултати палатализације елиминисани су у вокативу именица мушког

рода (човеку, Предрагу).

Глаголи прве врсте у 3. лицу множине имају ч, ж аналогијом према оста

лим лицима (печев баницу, стружев даске).

Аналогијом према презенту имамо и палатализоване гласове у императиву

(печи леб, вучи се там).
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1 17. Сугласничке групе у иницијалном положају: пш- пч (пченица), пс - пи
- - — 1: -

(пцето, пцујем), шкг чк(чкембе, чкембак)— асимилација сишу суседству, гру

па кћ * ћ, односно упрошћена је (ћерка).

Промене група гнг гњ (гњездо), кл – кљ (кљеште) и жл - жљ (жљезде)

везане су за старо јат.

1 ! — |-

Група мн> мл (млдго), гњ» гл (глетав) дисимилацијом, а даљинском ди

симилацијом сн – сл (слимак).

18. Сугласничке групе у медијалном положају: група пс - пи (липцујев), жб

> џб (веибам), дакле с и же се африкатизују у суседству плозива.

Групамт - нит (пантим).

Регресивном асимилацијом вн – мн (рамно).

Дисимилацијом тл. г кљ (пекљам), цл - цк (цуцка).

Неке сугласничке групе су се дисимилацијом упростиле: сц - ц (ицерим
! — |-

се), шч 2. ч (рачепим се) у брзом говору, али се често шч и не упрошћује.

19. Од сугласничких промена у сантхију истичем: а. једначење по звучности

а потом губљење сугласника на крају прве речи (књ|д) ти казујем, туј из) село,

ле(б) под вршњик, па сврг) књг паднула, мутлајк) гу завидо, за пет) дина, глеђЈће

се скине, од лош) живот), б, губљење сугласника након једначења по звучности

пред африкатама с елементом гласа који се губи (сестра од) чичу, књ1д) ће идеш,

свргJће дође, од) Црногорци), в.једначење позвучности а потом губљење или ста

пање сугласника са сугласником наредне речи (књLд) цве работиш, од цвадбу,

од цТаницу, под цгежбу, да пивне од цок, откћ(д) це бричиш).

20. У сантхију долази до асимилације сугласника по звучности, па будући

да се ради о говорном језику, сва речничка грађа је записана у фонетском изговору

(збок тебе, здеца, Лесковаз за мене, месеš дина).

21. Белићево схватање природе и места акцента говора источне и јужне Ср

бије (БАДИЈС, 271-272), а самим тим и ГЈК, важи и данас. Акценат је експирато

ран, без квалитативних и квантитативних обележја, а може се наћи на сваком

слогу, укључујући и последњи.

Сва истраживања ових говора, од Белићевих Дијалеката до најновијих

монографија, говоре о губљењу дужина и развоју секундарних дужина ти

пичних за ово подручје, насталих сажимањем двају вокала по испадању сугла

сника (контракцијске дужине), или губљењем х у финалној позицији код име

ница и из наставка за облику 1. л. j. аориста (компензацијске дужине) — терми

ни преузети из МРГЖ. Тако и у ГЈК имамо (сат, чиси), као и (ора, стра, гра, у тај

ма, направи штету). Овако је бележена секундарна дужина (-) у РЈК, из тех

ничких разлога. За место секундарне дужине в. и т. 10. у делу О Речнику говора

јабланичког краја.
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МОРФ ()ЛОГИЈА

ИМЕНИЦЕ

22. Ова граматичка категорија разликује се од исте у стандардном идиому

аналитичком деклинацијом, односно свођењем падежних облика на А/ОП који

је једнак номинативу код именица средњег родаједнине и сва три рода множине,

неке именице могу да се компарирају (ЖРКИ, 429–434), неке именице су проме

ниле род (маз, ноћ, радос, младос).

23. Напуштање облика зависних падежа, односно свођење падежних одно

са на облик општег падежа који се поклапа са акузативом или номинативом, из

једначавање именица женског рода старе -- основе типа болес, радос са имени

цама мушког рода на сугласник, разлози су због којих ће именице по деклинаци

оним типовима бити прегледане према четири деклинациона типа која је устано

вио Ивић (ИПИО 3,149). Овакав приступје готово општеприхваћен у дијалекат

ској литератури која се бави проучавањем говора овог типа (исп. код БНГАП).

Некада је природа грађе, тј. фактичко стање дотичног говора условило одступа

ње од устаљене Ивићеве класификације (исп. код МЈГЗ).

Први деклинациони тип

24. Овај деклинациони тип обухвата: а) именице мушког рода на сугласник

старе -о- /-jo- основе (лопов, ваздук, лук); б) именице женског рода старе -и-

основе на сугласник које су пришле именицама пода) (болес, радос, ноћ); в) име

нице мушког рода на -о типа старејко, аљавко, штрдкавко, татко, Јанко,

Станко, г) именице мушког рода на -а након елиминације финалног -х типа

стра, ора, гра; д) именице мушког рода на -е након елиминације финалног -хти

па гре, сме.

Општи падеж једнине

25. Именице првог деклинационог типа имају у једнини А/ОП#Н за бића,

А /ОП = Н за неживо: даја ми овога голуба, поправија трактор.

Вокатив

26. Има претежно наставак -е: куде пође, девере, поитај, роде.

27. Именице на -о имају В= Н; ајде, татко да вечерамо, спремили се бре,

старејко.

28. Именице мушког рода на к, г, ц, по правилу имају -у па самим тим изо

стаје палатализација: штоти беше, човеку, ти бре, црцерцу, Миодрагу, улазај.

29. У множини В=Нииманаставак-и казујте, синови, ће седелите ли.
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Номинатив множине

30. Наставак је -и, а основа се може проширивати са -ов-/-ев-: кумови наи

доше, сватови прођоше, ножеви се иступили.

Општи падеж множине

31. У множини А/ОП= Нкако за бића, тако и за предмете: поштујеш такви

дрљани, испоклала петлови, да извржемо тија струкови петлижани, собере сви
1

ораси.

Други деклинациони тип

32. По овом деклинационом типу мењају се: а) именице женског рода на -а

(жена); б) именице старе i Промене које су добијањем наставка -(к)а остале жен

ског рода (коска, кокошка, буђа), овде спадају и именице старе консонантске

промене маши и кћер које у овом говору имају морфолошки облик са наставком

-ка и гласе: мајка, ћерка, в) именице мушког рода на -а (деда,ујка) укључујући и

мушка лична имена на -(uц)а (Благоја, Милоја, Станиша, Ивица).

Општи падеж једнине

33. Општи падежједнине има наставак -у и једнак је акузативу: пировину да

трсиш, даја свм ти капару, па тепа жену, врљи туј коску; вешку утепа, да ми вр

неш кокошку, нећу ћерку брукам; и мајку ти видо, викај чичу да ручамо, и бату

откараше у војску, деду викали, повикни Благоју, Ивицу откарали.

ВОКатиВ

34. Именице овог деклинационог типа имају наставке -о или -е.

35. Наставак -о: а мори, периљо, леле, бабо, видиш ли, дрпљо, седни, дедо,

које работиш, чичо, ће идемо ли, течо, на куде, Благојо, Новицо, дође ли.

36. Наставак -е имају најпре именице овогтипа на -ка: куде пође, комшике,
- * — 1

засрами се, галатљивке; види, мори, Бранке, да ме водиж, датке, идеш ли,

стринке.

37. Именице бата, тата, деда, нана, у експресивној употреби, чују се и са
- — ) — 1 1 1 -

наставком -е: да ми купиж, бате, нека, тате, вика ме деде, деде, куде си тој

оставила, нане, именица ујка јавља се искључиво с наставком -е: здраво, ујке.

38. Именице на -ица претежно се јављају с наставком -е: Новице, Жикице,

Ивице, али чују се и облици Новицо, Жикицо, Ивицо. Тако је и код осталих име

ница на -ица: моја сестрице, али и моја сестрицо.
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Номинатив множине

39. Има наставак -е: оне су платежнице, пожевке стасале, свгдевојке пу

шив, живи су ми деде.

Општи падеж множине

40. Општи падеж множинеједнак је акузативу, односно номинативу (ОП =

А =Н): навpчкај ми перкле, побери мало сливездеду, краве има да појим, подла

зиле гу вbшке, врљи теј коске, излипцаше ни кокошке.

Трећи и четврти деклинациони тип

41. Овај деклинациони тип обухвата: а) именице средњег рода које се у н.

jд. завршавају на -о или -е типа село, поље које и овде као и у стандардном језику

не проширују основу, б) именице средњег рода на -етипа име, виме, бреме, буре,

јаре, пиле, теле које овде иначе не проширују основу сугласницима -н-, -т- (на

ставак за множинује-ики); в)деминутиви на -иче/-че/енцетипа котличе, петли

че, аљинче, вистанче, свињче, женче, кошче, прасенце, теленце, вименце, пр

стенце, г) личне мушке хипокористике на -етипа Миле, Нове, као и оне на -ити

па Зоки, Срки; д) личне женске хипокористике на -е типа Зоре, Дане, Руле.

Номинатив множине

42. Именице средњег рода које и у стандардном језику не проширују осно

ву, имају у номинативу множине наставак -а: брда побелели, наши су села у рам

ницу, сви селски поља.

43. Остале именице овог деклинационог типа имају у номинативу мн. на

ставке -ики или -чики: пилики ишчапрљали башчу, овники се поболи, вимики ма

лецки, бремики тешки; буpики празни, пропојали петличики.

Општи падеж

44. Именице овог деклинационог типа имају у оба броја ОП/A = Н: тој е

нашо село, тури котле на шпорет, рани ли пилики, да испразниж буpики, видо

Миле на собор, викај Срки да иде с нас, на Руле да даш.

ЗАМЕНИЦЕ

Личне заменице

45. У ГЈК, личне заменице имају облике за номинатив, стари датив за 1. и 2.

л. једнине и 3. л. једнине женског рода и општи падеж. Облици старог дативаме

не, тебе, њојзе мање су фреквентни од синтагматских конструкција предлог Њ

ОП. Ово није карактеристично само за исказивање значења датива, већ се овом

предлошко-падежном синтагмом остварују и сва остала падежна значења. Табе

ла даје преглед стања пуних и енклитичких облика за сва три лица једнине и мно
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жине ОП и Д. Пуни облик у једнини јавља се и без крајњег вокала, али само у

Женском роду.

Табеларни преглед личних заменица

једнина

н ја ТИ ОН ОНО ОНа

оп мене, ме тебе, те Њега, га њум(а), гу

д мене, ми тебе, ти му њојзе, ву

ЛМ}{0.2}{C14H()

Н МИ ВИ ОНИ ОНе

оп нас, не Вас, Ве НБИ, ГИ

Д НИ ВИ ГИ

Заменица првог лица једнине

46. Општи падеж мене, ме: овакој тимене да мучиш, мене ће тепа, од мене

ће узне, а типа на мене петличе, за мене и побру мезе, с мене ће иде, од мене ли

зборите, ти ме накара, тај ме корбетка једеше.

47. Датив мене, ми: мене сте ми барабар, дај и мене мало, тој мене донела,

нађи ми тој, деца ми се растикали.

Заменица првог лица множине

48. Општи падеж нас, не: нас не ич не сматра, од нас све тражи, испоткала

вутарке на наз девојчики, на нас стари што стигне, све најубаво за нас, неје куде

нас, с нас ће иде у собор, од нас ће зборив сељани, ноћне увати, испрати не мајка.

у 1 * ! - 1 1 1

49. Дативни: крава ни се треба отели, овуј годину ни све родило.

Заменица другог лица једнине

50. Општи падеж тебе, те: тебе има кој да одмени, од тебе не тражим,

на тебе све дала; лесно ми је за тебе, ћу дођем куде тебе, с тебе више не збо

pим, од) тебе свм ћу мислим, скм те питујем, свlс) земњу да те сњставим, ако
- 1 -

те бије.

51. Датив тебе, ти: и тебе ће даде, ти мене даш тој големо,ја тебе овој, те

бети дава, узни, тој што ти дава, после ти друг) крив, викала свм тија, ћерко.

Заменица другог лица множине

52. Општи падеж вас, ве: симо вазда гледам, од вас ме срмота, на вас млади
у 1

остаљамо, на вас нема ништа, за вас се деца секирава, с вас ли се свађа, од вас ће
- - 1

ваша мајка мисли, не ве двојим, срам да ве буде, па ве нећу пуштим, прегости ве
1

ТЕТКа.
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53. Датив ви: да ви кажем, бре, људи; ћу ви пратим обет по деца.

Заменице трећег лица једнине

54. Облици ове заменице су истоветни за мушки и средњи род.

55. Општи падеж њега, га: књIд) дођо, њега га нема, седитуј до њега, на ње

га си даја половин, има све препише имање на њега, запела ел за њега, ел за нику

га; ја па њега викам дедо, с њега нема збор, од њега цело село збори, да га обри

чиш, не можга излечив доктури, викамеа да се дигне, по целден га немадом.

56. Датив му: казујем му убаво, мајка му се преодаде, сламаму се запалила,

причам му да не пије.

57. Општи падежзаменице женскогрода њума), гу: и њум нема с које да гу

раним, чувамо и њума због вуну, од њум вајда нема, на њум ће се људи смејев, ис

поткала вутарке и на њум и на знлве, на њума све купујеш, с њум ће игра у бро,

сем од њум ћу мислим, ега гу нађем ванелу, дошла да гу видив, све гу стра, нема

гу да дође.

58. Датив ву: сестру вумуж напуди; бабаву една аљавка, обучиву аљинче.

59. Облик њојзејавља се спорадично, а наша грађа бележи ретке примере: и

њојзе мило за тој, и њојзе се треба даде, све си њојзе оставија.

Множина личних заменица трећег лица

60. Личне заменице трећег лица сва три рода имају у множини исте облике.

61. Општи падеж њи, ги: њи нема кој да гледа; она је свадила њи браћа; од

њи вајда нема, на њи (сестрићима) оће препише, и на њи (снахама) доноси сва

шта; мајка све на њи (деци) дава, чувамо ги и њи (овце) због вуну, за њи (децу)

одвојим; с њи да се незакачи човек, које од њи има да збориш, узни ги лекови ако

ти требав, не моlf) ги (кћери) барабарим, деца ги још нема.

62. Датив ги: абер да ги (рођацима) кажем, сипиги (свињама) ти, сврзаноги

се даде, вилењавоги оној мушкарче, мораги земњу мењам, које ће ги (пилићима)
1

ВрЉИ.

63. Веома је изражена појава удвајања пуних и енклитичких облика личних

заменица: кој ће ми менезапосли ћерку, даде ми на мене, менемије брат, на мене

ми дај сbмо леб, мене су ми ... довде дошли, ти не наз две барабариш, она је ис

палчила књдне нас неједом било, и на нас ни треба, на нас ни донела пуно ствари,

тебе ће те тема поједе, тебе ће те слуша, тебе ће ти баба трошеницу направи,

књко ти тебе дава она, тебе па што тије, вазда вечекам да дођете, вас ве неје

брига за тој, на вас ви тој за шалу, на ваздеца туримови на тануpче, њега га стра

ће оšебнете, ти си га њега кабатија, дајму и на њега, ако му сигна њега не заврне

убава киша, ја ћу гуњум искалпим, не гуја њума бљш меришем, њум гу нема да
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дође, на њума вује сšг за валбу, све ву малко на њума, клечка ву се врже на њум,

давам ги на њи по едну карличку, и на њи да ги помогнем, врућоги на њи, све ги

на њи мало.

64. РЈКтакође бележи и плеонастичку употребу личних заменица: викајгу

Лепку, мавај ги пилики, узни ги лекови.

Именичке заменице ко, шта

65. У ГЛК као и у неким другим суседним говорима, заменица ко и н. jд. од

носне заменице м. р. имају исти облик кој: кој се свађа, нема кој да се оSpне наку

де њума. Обликкујјавља се у клишараној форми куј ти зна одоклеје, која је и сл.

66. Заменица што се употребљава у релативном и неодређеном и упитном

значењу ређе, а фреквентнији су облици које, какво, кво: оној што ти реко, кој си

од) што мисли, тој што има ће једемо, што вика тај човек, што ако ми се сме

јев, ће једеш које ти се даде, да не видив које носим, које ћу работим, дете, какво

ти оћеш од мене, какво да зборим, кво ћу једем, кво ћу свгработим.

Неодређене и одричне именичке заменице

67. Неодређена именичка заменица неко гласи ники, а нешто ништо: иде

ники човек у нас, питували ники за мене, испрати ништо за једење, свекрва ни

што рекнала.

68. Одрична заменица нико завршава се партикулом ј и гласи никој: никој

те недира, немој никој да узима, нећете никој види, неје никој будала да се мучи.

69. Одрична заменица ништа: не наоди ману на ништа, они на ништа да

се не обовежев.

Придевске заменице

Показне заменице

70. Показне заменице мушког и женског рода имају у номинативу једнине

исте облике, док се у множини поклапају облици мушког и средњег рода.

71. Показне заменице мушког рода једнине: овај, тај, онај имају ОПАН за

бића и ОП = Н за предмете. ОП има наставак -ога.

овај гледам овога човека које работи, одучија се од овај живот овде.

тај: довела си ми тога дргузину, млого ву досађа тај камењу жључ.

онај видомо онога њојнога мужетину, изгоремо онај личан бакрач.

72. Показне заменице мушког рода у множини овија, шија, онија имају ОП

= Н и за бића и за предмете.

овија: привикни овија долечни људи да седнев, беремовија белутраци у ре

ку ... за бунар.
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тија: бутни тија људи и ми да улегнемо, да врзујемо тија струкови.

онија: за онија срамни људи да има, исекли онија бресја у ливаду.

73. Показне заменице женског рода овај, тај, онај имају у једнини ОП#Н

како за бића тако и за предмете. ОП има облике овуј, туј, онуј.

овај: да вржем овуј пусту квачку, заноси овуј вуту, гмурни и овуј моју ша

мију у корито.

тај не гудирај туј беснулу, покри, Мирко туј крошњу.

онај, видо у автобус онуј бабетку, онуј њиву збунар.

74. Показна заменица женског рода у множини има облике овеј, теј, онеј.

ОП = Н и за бића и за предмете.

овеј: да укарамо овеј свиње у кочину, да изгруљим ја овеј кошуље.

теј јури теј свиње от корито, врљи теј гроздинке.

онеј: гледаш онеј мазноглавке у град, закови онеј летве на трлу.

75. Показне заменице средњег рода овој, тој, оној имају ОП=Hкако за би

ћа тако и за предмете.

овој: овој вепре треба га шкопимо, самељај ми овој џакче мумуруз.

тој: да продам тој едно кравче, напуни тој бокалче.

оној: дај ми оној вашо матиче, чува оној дете, ако је маћија.

76. У множини, облици су исти као и у мушком роду, а ОП= Нбездиферен

цијације живо / неживо.

овија. Ванка ги изуали овија деца, посипа ли овија џинчики.

тија: виљкамо тија дечица књко морамо, да купимо тија ћебики.

онија: онија волчики продаја ги, пофрљамо онија лубенчики.

Присвојне заменице

77. Присвојне заменице мушког рода једнине су: мој, твој, њигов, њојан,
1. .

Нbojзин, наш, ваши, њин.

78. Општи падежима наставак -ога /-eга, дакле није једнак номинативу ка

да се односи на бића (ОП #Н), али јесте једнак номинативу када се односи на

предмете (ОП = Н).

Примере наводимо по редоследу којим су заменице дате: колко је жалија

мојега татка, видели мој нов трактор, ти твојега сина да светујеш, познавам њи

говога татка, моли гудами даде њојнога петла, опери и њојан вистан, за њбјзино

га сина аператора, видели њојзин пешкир за на порту, за на(и) живот, књIд) цњм

дошла за вашога татка, дњл неје /черга/кратка за ваш кревет, из њин обор, за оно

га њинога жутљу.

79. Облици у множини моји, твоји, њигови, њојни (њојзини), наши, ваши,

њини имају ОП= Ни за живо и за неживо: не мог да зберем овија моји да ручамо,

куде сте мимоји пешкири издевали, да ми врнеш моји тањири, видиш твоји дру
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гари књкви су, убаво чува и пајсторче и њигови, лhскав се њојни ствари, њојзини

синови сем срићала, наши братанци помагамо, узела и наши ствари, кој шкопи

ваши вепрови, узимала је и ваши тањири, мајка ги чува њини копиљаци, гледаја и

њини мумурузи књкви су.

80. Присвојне заменице женског рода моја, твоја, њигова, њојна, њојзина,

наша, ваша, њина имају у опшем падежу наставак -у, а ОП#Н како за бића тако и

за предмете: видевљаш ли моју Сузу, гмурни овуј моју шамију у корито, твоју

ћерку изиграја, очњчкала и твоју башчу, баталија и њигову жену, смеши њигову

кућу, она њојну ћерку мрзи, она њојну миразовину поклони на брата; њојзино

имање работиш; нашу ћерку батисаше доктури, измерија с конопци онуј нашу

њиву, да ми даш вашубичкију, вашу си мајку гледате, њину сестру не поштујев,

њину њиву чистив.

81. Облици множине моје, твоје, њигове, њојне, њојзине, наше, ваше, њине

имају ОП = Ни за бића и за предмете: што си испудила моје другачке, перни и теј

моје џољке, ја свм работила твоје пусте њиве, енеги твоје кокошке у башчу, раз

даја њигове џољке насељани, поглеј њигове краве, посипи и њојне цвећке да не

горив, ми смо наше кокошке шприцали, однесоше и наше ложице за свадбу, што

да чувам и ваше краве, све ваше огризотине ћу врљим у помије, браћа си гледав

њине жене, њине њиве да работиш, њојне сестре сте забравили, давала тијењајне

књигс.

82. Код облика присвојне заменице за средњи родједнине моје, твоје, њи

гово, њојно, нашо, вашо, њино, ОП= Hкако за бићатако и за предмете: ја сем вар

каламоје дете, дај вумоје ванелче, тој твоје дете плаче, узни сити твоје амрелче,

тепалитам њојно дете, утепа се работеећи њојно имање, нашо вепре он спаси, пр

во нашо имање срботимо, ће продавате ли тој вашо теле, дај ми вашо матиче,

оној њино невесте па га откараше на доктура, купија је он и њино ливаче.

83. Множински облици средњег рода се поклапају са облицима за мушки

роди имају ОП=Н: ја свммоји деца уљуљку носила, ти твоји деца неси гледала,

твоји унучики да удовољиш, млого он чува њигови деца, чувањајни копилишта;

наши братанчики неће оставимо без ништа, да врнеш наши тањирчики, настаљај

теза ваши децада стичате; све обрала ваши краставчики, собрала њини џољчики.

Упитно — односне заменице

84. Заменица мушког рода једнине има облик кој, док су облици за женски

и средњи род исти као и у стандардном језику, наравно само у номинативу: кој

тој вика, куга тражиш, која је моја другачка, које е најубаво прасе, оставимо га,

да видиш којтије дошја, кој работи има си, носи којима, да видим куга ће тепаш,

нема кој краве да чува;

85. Облици за мушки и средњи род множине су идентични у номинативу:

који (који) према стандардним облицима који (за м. р.) и која (за с. p.) што потвр



Речник говора јабланичког краја ххv

ђују примери: који дођев, тој су ни гости, на теј које су породиљке, даја вује које

öће, који умејаше обогатише се, тија деца који су без родитеља.

86. Упитна заменица чији има облике чиј (чи), чија, чијо, чији, чије, чији: чи
-

- 1 •
- -

сити, на чија имање седиш, чији ли су овија пилики, ноге не знам чије су, за чији

унуци тражиш.

87. Заменице каквв, књква, књкво и облици множине књкви (за мушки и сред

њи род) и књкве за женски родјављају се, додуше ређе, према грађи из РЈК, и са

пуним вокалом: ете каквв брлог направи, књква је тој калабука на сокак, књкво си

златно, детенце, типа каквв си, каквв мије он кућодомник, знамо откњкви си, ба

ба књкве паре можда заради, видиш какав си, какво искарување, етегу каква је,

какви су тија људи, какве разлепотине. Забележили смо и облик ква: ете твоја ра

бота ква је.

Заменице за каквоћу

88. Заменице за каквоћу имају у сва три рода оба броја, поред преовлађују

ћих облика са полугласником: оваквв, такbв, онаквв, овњква, твква, онbква, ове

кво, текво, онbкво и облике са пуним вокалом: оваквв човег да се упропасти,

оваквв убав човек, таквв му је татко бија, ти такbв домаћин, из онакšв богатлiГ

да отидне, твква си аламуњеста; ја такву валавојду нећу чувам, што је таква

дpчница, дати даде онакву краву, текво време дошло, имам и ја такво кутренце,

нема никој овњкви, твкви ситни есерчики, да бега од) такви, она је затија такви

гадна, немој с такведрљаве руке, такве sивле коти, онвкви убави петлижани џа

бе, да отидне у онакви људи.

Заменице За Количину

89. Заменице за количину јављају се у облицима: оволик, толик, онолик,

овдлка, толка, онолка, овдлко, толко, ондлко, оволки, толки, онолки. Види се да

се облици женског и средњег рода једнине, као и сви облици у множини јављају

са синкопом напеја оволик комат леб, шће ти толик прут, онолик стог да запа

лив, направија оволку мешинетину, мешина оволка, онолка наша мука; оволко да

пропијеш, да промува толко месиште, с онолко имањце кућу направи, оволки па

лаваћи месо, напели оволки комати леб, а тикве овдлке, искокотила оволки очи,

шће ти толки вилџани, немој толки заврзољци, нећу ги дам толке паре, работи

ја онолке године.

90. У деминутивним облицима чува се -и- онолицко дрдавче, оволицко де

те, а изводи ђаволије, оволицни мачики,
w

Неодређене придевске заменице

91. Јављају се у облицима ники, ника, нико (ники за мушки и средњи род

множине), нике (за женски родмножине): заузеја га ники инат, викајникуга ком

шију, уватила ме ника мрза, за нику работу, да измине нико време, несмо имали
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нико имање, имамо ники коштиљави орашчики, упропастили гус нике некције,

свари ги нике воћке.

Заменица сав

92. Заменице свв и сва у употреби су у клишараним формама: неје бљш при

сšв памет, сву ноћ не спијем, вездњн работим.

93. Обликза средњи род је све, ређе сво: све имање запустело, сво село да га

слуша.

94. У множиније облик сви за мушки и средњи род, и све за женски род: из

мрели су свитија стари, сви гледаву њума, имали место за сви, кудеси изнабрала

све овеј траве, сви се изнаљутили, сви деца су твкви.

ПРИДЕВИ

Придевски вид

95. Губљење одређеног придевског вида, овде, као и на ширем простору го

вора источне ијужне Србије, условљено је аналитичким типом деклинације при

дева и акценатском ситуацијом. Придеви одређеног вида јављају се само у н. jд.

мушког рода, и то: у устаљеним синтагмама бели лук, црни лук, празилук, у син

тагмама с опозицијом мали прс, средњи прс (мада и сређан прс), у синтагмама

где постоји паралелизам: иди на горњи крај, а ја ћу па у доњи да копам, на десни

крај игра, на леви крај, предњи точак, sôдњи точак, у топонимима Доњи трсак,

Горњи трсак, Бели брег, Црвени брег, Копани пут, у називима празника Големи

петак, свети Јован, свети Никола, свети Ранђел.

Поређење придева

96. Ретки су остаци синтетичког типа поређења: компаратив на-ej од јата у
- - - -- - - 1 . • 1 1

придевима стареј, малеј: малеј син ми се ожени; онај стареј брат вујожбећар,

на -ши: такши, слапши.

Компаратив

97. Грађење компаратива додавањем речце по испред облика позитива је
|-

-

|- -

- — ?

балканистичка црта: да узнем поголему иглу, она је по ситна, свгје помиран, гу

зер је по тежак, ти си по висок, тија по крупни парамани.

Суперлатив

98. Суперлатив се гради додавањем речце нај-на облик позитива: најстара
- - - - - 1. .

међу њи, у најтешку работу, најголем празник, по најстудено време, тоје нај
- 1 • 1 - 1 1. . 1

голем изелица, твоја кошуља најбела, стринка најдебела, најубава кућа.
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БРОЈЕВИ

99. Бројеви један и два имају различите облике за родове, и то: једšн (еден),

једна (една), једнд (едно), два, две (за женски и средњи род).

Један поједен, свиће улегнемо,једšн ноћ, одала се за еднога изелицу, доне
н 1 - t 1 - у » 1 I t 1

си едну свећицу,једна биволица ми је остала; једно мачорче оставете, довели ед
1 1

НО МОМЧе,

100. Из наведених примера се види да се број један деклинира, односно да

је ОП = А са наставком -ога у мушком роду када означава бића, ОП = А у жен

ском роду са наставком -у, независно од тога да ли се односи на бића или на пред

мете, број један уз именице средњег рода има ОП = Н.

101. Број два се не деклинира: стија два човека свм работија, з две матике

лиће копаш, утија две унучикини очигледав, чувам две телчики, за две венчики

поприку, докле не напуним две вртена, још појиш тија две кравчики.

102. Употребљава се и облик оба (за мушки род), односно обе (за женски и

средњи род): дба бевтуј, оба леба изгорели, обе ћерке, обе унучики, обе очи да

ми испрснев.

103. Чује се и комбинација оба и два: оба два ги затеко, обе две дошле, обе

две очи да ми испаднев. - -

104. Број шест је са упрошћеном финалном групом: шесреда дкопа, мучи

се шез године, у шеfеј сата. }

105. Бројеви седам и осам чују се и са вокалом одседом године књко је не

стануја, у осом године си била. -

106. Овако је и у бројевима седамнаест, осамнаест, седамдесет, осамде

сет: у седoмнаез године се одала, седoмдесет иљаде за намишћај, осомнаез го

дине пуни, осомдесет и две године је живеја.

107. Бројеви одједанаест до деветнаест, уз упрошћену финалну групу,

чују се сај ослабљене артикулације, док бројеви двадесет, тридесет, четрде

сет имају облике двајес, триjeс, четерес.

108. Бројеви двадесет и надаље употребљавају се у оба облика: двајес и че

тири године, тријес и пет банке, има четерез две године, плати га осомдесет
1

пед банке.

109. Бројне именице не разликују род, односно означавају скупине истог

или различитих родова: тој су двојица браћа, ви тројицаће идете (уместо вастро
- - - 1 - - 1 1

је), петина момци у нашо село, њи петина, две женштине с мужии едно дете.
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ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ

110. У ГЈК нема инфинитива и глаголског прилога прошлог.

Презент

111. Наставци за презент, изузев 3. лица множине које се завршава на -ав,

-ев, -ив, исти су као и у стандардном језику. Зато наводимо примере само за ово

лице: деца се разиграв, бабе купујев, браћа се оделив.

Помоћни глаголи

112. Глагол јесам

113. Енклитички облици су као и у стандардном језику за шта нећу наводи

ти примере.

114. Од пуних облика чују се јес и јесје у 3. лицу једнине: ће те навpчка и

што јес и што неје, јес, такоје било, јесје такој викаја, јесје ишја.

115. Одрични облици су овде са е од јата: несвм (несам), неси, неје, несмо,

несте, несу: несем доколна, несам ти крива, неси се убаво измија, дете неје кри

во, несмо долеко, несте заслужни, несу од нашу фамилију.

116. Глагол бити, буде

Овде сејављају само облици од презентске основе или проширени форман

том -н-:ћу будем јатуј, да будеш човек, мора на њојно да буде, ће будемо послед

њи, ако не будете мирни, ће будев, књко ће будне натам, да буднеш ко господин,

да не буднев модре.

117. Глагол моћи

Осим пуних облика на почетку реченице, који су изузев 3. лица множине

можевидентични са стањем у стандардном језику, јавља се обликмог за 1. л. j. и

уопштени обликмож за сва остала лица једнине и множине, настао највероват

није аналошки према облику 3. л. једнине: немог да седнем, можда џгајеш доју

тре, не можда гледа, неће може дрва да извучемо, ви може да спијете, целдњн не

мош се наједев.

Императив

118. Наставци за 2. л. ј. су ј, -и помало турај маз, изнеси крпаре.

119. Кодглагола са и у основи, ју императиву испада: спи, дете, питој.

120. Друго лице множине има наставак-те: вечерајте убаво, али се, као и у

неким другим говорима источне и јужне Србије, срећу и облици на -ете: једно

мачорче оставете.
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121. Овај говор познаје императивне конструкције немој + да + презент

(немој да одврћаш), ајде + да + презент (ајде да работите) и нека + презент за

изражавање заповести и жеље за треће лице (пуштите гу нека плаче).

Имперфекат

122. У ГЛК је у широкој употреби.

123. Наводим по који пример овог глаголског облика од глагола бити,хте

ти као и облике других глагола образованих наставцима: које ти беше, све си се

избручкала, наш Влајко беше добар косач, беше студено, ћаше ми подвали, ћаше

ми крава отидне у телење, имашем убаво ношче, титњг вадеше конопље из реку,

кривеше искуксједну ногу, несмо имали завише, алкотељашемо никако, у њој

ни њивчики работешемо, от крпчики правесте кукле; књд овце чувашев.

124. Среће се и имперфекат од свршених глагола: издођоше гимлого свато

ви, књд запојеше на седељку, отиднешем у мајку, он трчи по мене.

Аорист

125. У широкојје употреби. Због губљењах, 1. л. j. изједначено је по облику

са 2. и 3. лицем код глагола на а, и, е. Диференцијални елементје акценат који се

повлачи на први слог. Глаголи на у, о у 1. л. j., осим повлачења акцента на први

слог, имају у 2. и 3. л. а, е као завршне вокале којима се диференцирају од облика

1. лица. Будући да је у 2. и 3. л. код свих глагола и акценат на истом слогу, облици

за 2. и 3. л. се могу разлучити једино из контекста.

126. Прво л. j.: врза козу, купи на пијац, ја се разболе, врну се, видд га на пи

јац.

127. Друго л. j.: казали на татка, ти огади воду, и ти остаре, ти се врна, ја

куде ћу сама, однесе ли ти матику.

128. Треће л. j.: кој ли ми искуба расад, увати југовина, снег отопи, обога
- - 1 1 1 t 1 1 1

тетај соклапчину, омрзна га што гутепа; исцелива дете, па отиде плачећим.

129. Прво л. мн. има стари наставак -(x)мо: ал се забрцамо у једњн глибак,

убаво се поздравимо, ми књд наидомо, убаво пооратимо.

130. Друго л. мн.: назбористе ли се видругачке, изврзастели, бре, џакови,

наскитасте ли се.

131. Треће л. мн.: сила се намучише, отидоше с кола, па се по њум и деца

разболеше, наручаше се патњг отидоше.
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132. Аорист од несвршених глагола има имперфективно значење: струга
1 1 t - - - - -

тикву затиквењик, викаја по њега, брука га; узимаја од њега јајца, сви гумолимо
- . t • 1

да једе, ич не једоше јутрос, мазнише ме прво лето.

Футур I

133. Изражава се конструкцијом од енклитичког облика глагола оће + (да)
1 ! —

+ презент: све ћу да сработим, ће идеш, викав ће се жени; ће дадемо, ће врнете
1

књд има, ће оберев сливе.

134. Увидом у целокупну речничку грађу, с великом прецизношћу се може

констатовати да је далеко чешћа конструкција футура I без копуле да.

135. Енклитика ће, изузев за облик 1. л., уопштена је у свим облицима јед

НИНС И МНОЖИНе. -

136. У употреби је и дубитативни футур биће су сминули куде тетку.

Футур II

137. Разлика у односу на стандардни језик огледа се у специфичним обли

цима глагола бити и радног глаголског придева: књд будеш плаћаја, ћуте питам,

књд будеш пошjа, ти се јави, чувај, па књд будев дошли.

Потенцијал

138. За разлику од стандардног језика, аорист помоћног глагола бити уоп

штенје у облику би за сва лица оба броја. Наравно, и радни придев као други кон

ституент потенцијала има специфичан облику мушком роду: избричија би те, ал

ми бријач туп, ти не битакојработија, што пћс с масло не би појеја, жељували би

ми за млекце, ви моју работу не би издржали, не би те они такву чували.

Перфекат

139. Разлика у односу на стандарднијезикје у облицима глаголајесам, осо

бито у негацији, као и у специфичном облику радног глаголског придева у му

шком роду: заулавеја сем од овеј муке, мумуруlзЈ се залебија, издрндија се таму

собу, несмо ти викали, несу работили.

Плусквамперфекат

140. Попут аориста и имперфекта, и плусквамперфекатје веома заступљен

у ГЈК. У употреби су оба творбена типа из стандардног језика: тип 1) од импер

фекта помоћног глагола бити и радног глаголског придева и тип 2) од радног

глаголског придева помоћногглагола бити и радног глаголског придева глагола.

Међутим, наша речничка грађа, која се због своје опсежности може узети као по

уздани показатељ стања говора уопште, сведочи о већој заступљености плу

сквамперфекта типа 1.
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141. тип 1, оставила бекиселоза млеко, тида не беше дошја, крава се беше

задавила с кочан, бемо се замерили, бесте се изналокали на свадбу, јоште гости
1

не бев дошли.

142. тип 2 млого сњм се ја била испатила у детињсто без мајку, што сем ву

била оставила, имање је бија испродаја за ракију.

Глаголски прилог садашњи

143. Прилично чест облику ГЈК: искида црева пореваећи, утепамо се одее

ћи, искида се правеећи твоју пусту кућу,работеећи твоје њиве сњм се скасала.

144. Чују се и облици: ја га плачећим молим, плачећим отиде, ће работиш,

па све плачећим, лежећим једеш. Овакви облици, које иначе бележи и МЈГЗ, не

мају примат над глаголским прилогом садашњим као обликом за исказивање

двеју напоредних радњи.

Глаголски прилог прошли

145. Овај глаголски облик је потпуно ишчезао из ГЈК. Јављају се само оста

ци са функцијом правих или поименичених придева: у бившу Југославију, виде

ли твоју бившу.

Трпни глаголски придев

146. Наставци у овом глаголском облику су -т и -н као и у стандардномје

зику. Диференцијација се огледа у нарушеним резултатима старог јотовања (в.

пр. под тачком 15).

Радни глаголски придев

147. О специфичном обележју овог глаголског облика било је речи у окви

pу оних глаголских облика у којима се радни гл. придев јавља као твoрбени кон

ституент (в. пр. под тачкама 137, 138, 139, 140-142).

НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ

148. Прилози, везници, узвици и речце, диференцијални у односу на стан

дардни језик, наведени су у РЈК са дефиницијама и потврдама.

149. О предлозима ће додатно бити речи и у синтакси падежа.

ИЗ СИНТАКСЕ ПАДЕЖА

150. Изузимајући номинатив и вокатив, као и неке облике датива личних

заменица, најчешће енклитичке, синтакса падежа се своди на везивање ОП за

конкретне предлоге са функцијом изражавања осталих падежних односа.
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151. Примери за општи падеж без предлога који се поклапа са акузативом у

значењу објекта, дати су у оквиру прегледаних врста речи са деклинацијом.

152. ОП у функцији партитивног генитива: донела ванглу петровке, дај ми

иаг брашно, остај ми глић воду, купи кило шићер.

153. ОП у функцији темпоралног генитива: сваку недељу дооди, овуј годину

неће имамо клашче да откршимо.

ОП Шт и Па де Ж. с Предл о З И ма

Значења генитива

154. Синтагмама од предлога до, поред, врз, (из)више, између, изнад, ис

пред, куде, преко, насред, усред, поза, око, повише, покрај и ОП изражавају се

различита значења генитива места: савила се до земњу, у онуј њиву до гробје;

књLд це докачимо до тај пут, полiк се доклацка до кућу, краставице посади до

бунар, окастри овејчепке до плот, тури на столичку до шпорет, па се џипкаја до

chм ливаду, имашем шевтелију до сем бунар, одвајскм се ускачила до њојну кућу,

до станицу убав пут, не ти се сама прођује ноћом поред гробје, прођује поред на

шу кућу, има поред путевја трава, тури најлон врс тај лук, кућа гије извише на

шу; онај ливада више пут, између наше њиве су бkГрења, пропало ти је између

кревети, изнат шпоре/т) да се сушив, испред Лебане е Лугаре, нека гу куде ме

не, автобуси се срићав куде Ћеновац, међак је куде тај камењ, за моју ливаду по

више село, тури туј слику повишемоју главу, да се прекачим преко порту, прели

ћа петл преко плот, натни капут преко старе џољке, насреfду цело је бија

бачкарник; ала свм гу извређала насреfд/ цокак, такој он викаше насред обор, да

падне усред реку, имаја камару сено поза кућу, имашем нико цвећњнце поза кућу,

па гусакрила позагрнци,још се вртиш око тајлук, врзала марамче око гушу, њи

не њиве су све покрај реку.

| 155. Синтагмом до + ОП означавају се:

a. завршна тачка кретања: свм до капију, немој да улазаш у обор, испрати

гу до порту па се врни,

б. темпорални однос: неће ми она скита до овој време, девојке не седив на

сокагдониједно време, да ми даде сто динара до петак, па све до Митровдан, до

расамњување плетем черапке, чмајим до половин ноћ, да има брашно у кућу до

пролет,

в. узрок: леб ми ич не ваља, добрашно лије, неједоједење, и мајкаву дебела.

156. Синтагмом од + ОП изражавају се следеће функције генитива:

а. удаљавање, одвајање од појма с именом у ОП: ти си издизала тањири од

остал, ми књT пођомо от пијац, открши једно комаче о/д/ тај леб,

б. потицање: ofој доктура свм чула тај болес се врћа, оfдјцтари људи та

кој остало, мустра од њојан пешкир, ја тој дочујем од овија говедари, он казује ко

je ofој други чуја; -
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в. порекло: брато/д) чичу мије, од нашу фамилијутија људи, даде ми Мица

јајца одј црцарку, смрдљак од ђубре што су га назидали уз нашу кућу,

г. узрок: књдје подрипнуло оној дете одрадос, савива се од болеж, од има

ње побеснеја; ofој цитра попадамо, од) твоју арноћу сем овакој пропала, попри

ка ни се осушиот кисло, одумор, с врзоглавку свм легнала, он се извика од бес,

д. материја од које је начињено оно што се означава ОП: направимо фи

тиљ откучина, овија држаља од габровину, ако је од расплићотину, лична ване

ла, солар бија оfој дрво, даровне кошуље шијемо од мелес платно,

ђ. темпорално значење: она је болињава оfој детињсто, од Божић натам

водимо гостинке; от пантивек су теј фамилије слогувале,

е. компарацијаради издвајања, изузимања једног појма измноштва: дизам

ce ofој цви најрано; ofој цви вас највише работи; она најубава оfој цве Лугарке.

157. Синтагмом из Н. ОП исказују се следећа значења генитива:

a. a5лативно: сви ће бегамо искућу, искочи и/зј собу да се пробдиш, иско

рен се суши овај поприка, искочиле свиње искочину, одвај искочимо и/3/ шуму,

докараја брашно из млин, истресомо онуј стару сламу и/зј сламњаче, они наидо

ше из њиву, после гу изнесемо из реку, искочим ја из Ледину нашу, па по пут)

дом; ја одма рипна искревет.

б. место одакле је неко: она је из Бошњаце девојка, купи поприку одједну

из Лугаре.

в. узрочно значење с овим предлогом се ретко чује: тој направила из незна

ње, отишла из инат.

158. Синтагмом због + ОПисказује се и значење узрока и значење циља, а

неретко се за узрочно значење, уместо предлога због користи предлог за као у

примеру: она је њојни деца врљила за другуга мужа.

159. Посесивни генитив се изражава синтагмом од предлога на и ОП: на

мојега сина жена расплаз, тај њива је наДушку, њојна миразовина; плац на Нико

лу Радинога.

Синтагме у функцији датива

160. Значењеуправљености и кретања у правцу појма с именому ОПиска

зује се синтагмом од предлога накуде (ређе према), синонима предлога к(а) у

стандардном језику, и ОП, отиде накуде реку, chм поглиђа накуде нас, откара ов

це накуде прогон, трчи оној дете накуде њум, отиде автобус према Лебане.

161. Синтагмом од предлога на и ОП изражавају се:

a. значење намене: носи ручђк на бабу у њиве, даја на једну ћерку све, на

другу бkш ништа, крз) сливњакча Перин однесем на моју мајку, на снашку све

крва дава сито, да купиш на бабу ораслике, врљи нику талку на стоку, носи на

свиње,
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б. значење посесије: тој била унука на Вељка, на моју жену миразовина
- 1 . “ - I * - - -

што је била, син на Новицу Станинога порасја, неје тој моја кокошка, тој на ком
1 - н

шику, поприка на комшију Трајка млого убава.

Акузативске синтагме

162. Различита значења акузатива остварују се у синтагматским везама од

предлога и ОП/ А. Дајемо преглед ових синтагматских конструкција по редосле

ду који је условљен фреквентношћу одговарајућег предлога.

163. Синтагматском везом предлога на иА/ОП остварују се следећа значе

ња акузатива:

a. место завршетка кретања: не качуј се на мој кревет, ораси да качимо

на таван да се сушив, тури на дете капче на главу, излете на сокак,

б. правац кретања: право по овај пут, ће искочиш на Дрводељу, ишли смо

на вољавачки мос, река дошла,

в. циљ: отидоше на поседак, отоше сви на свадбу, ће мора да иде на апера

цију,

г. начин вршења радње: књко се смеје на грутке, дај на грабез да наберемо

поприку, па перем на руке, жњели смо на руке, садимо на оџаци,

д. у атрибутској функцији: омесила леб на крвајчики, купилаву аљину на

крнери, све ву вистан на склопке.

164. Синтагмом у Н- ОП остварују се ова значења:

a. место завршетка кретања: изнарипаше сви у кола, итак вилџан каву

расипа у скут, паде у бразду, голошика ми прелетела у твој обор, турим ујело

главичку кромид, не мош се улегне у њиву,

б. правац кретања: да га водите јутре у Лесковац, иди у собу, пошла уЛеба

не, отиде у башчуда навађује. Овде наводимо и неколико примера овогзначења ко

је сматрамотипичним за овај говор: отишлау Трајка, одманда се таму Бранку, тр

чећим отиде уЈосимови. То би значило да је неко отишао у кућу у којој живи Трај

ко, Бранка, односно у кућу у којој живи илије живео Јосим са својом породицом,

в. начин вршења радње: не работи се ништа у руке, заплића у збор, зденули

сено у стогoви, талу да зденемо у мулар,

г. време вршења радње: пођемо у расамњување, дигне не у здру.

165. Синтагмом за + A / ОП. изражава се:

а. намена: правимо сbчму за стоку, матријал за полку купи, пробери си за

једење, рану за стоку да скинеш, парасипују помије за свиње, еве столиченцеза

тебе, ништо да прикодизатија деца, беремјатеј травке и за људи и за сточицу,

б. циљ: отиде да купује ники дел за трактор, они се напеше па отидоше за

паре, трећи пут прекопујем за башчу,

в. правац кретања: отиде за Београд (далеко је у овом значењу фреквент

нији предлогу, а примери су дати код тог предлога).
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166. Синтагмом по НОП, мада ређе него синтагмом за + ОП, означава се

циљ ради кога се врширадња управног глагола:ће дође помене да ме води, дођу

ва Миле по џакови, дођев по гостинке да ги водив дом, прођуваја туј па намина

по њигову матику.

167. У значењу одредбе места или простора кретања, употребљава се

синтагма од предлога крз (кроз) и ОП: недава да прођујемо крз њигов сливњак,

идев си кр/3/. село руку под руку, ако се несу узели.

168. Синтагмом низ НОПозначава сеусмереност од горње стране појма с

именом у ОПка доњој прође Милан ни|3/сокак, лазими ништо низгрбину.

169. Усмереност од доње стране појма с именом у ОПка горњој, исказује

се синтагмом уз + ОП: не мок се успентерим уз басамаци.

Значења инструментала

170. Синтагматском везом c (cbc) + ОП исказују се следећа значења:

a. значење оруђа: с моје матиче копате цело лето, гађаја профисора с кре

ду; мазала се с нику помаду, с кљештереџ да ву извукујеш, немој зголе руке да

дизашлонац, жњели смо све срп, буамо с пирајку, одма тој место премијем сра

кију, књг претиснеш с ноге подношке; он па куса с моје ложиче,

б. социјативно значење: који су с њега били, не збори све сестру, пекљави

на с малецки деца, ајз бабу у њиве, па с пријетеља мезнумо, с никyга не збори,

игра фузбал с мушкари,

в. значење привременог заједништва два појма: шерпус вариво расипа, ти

ја лонци с маз, котле с врелу воду, еве ви тањир с мезе, деца не волив баницу све

сирење,

г. значење квалитативног инструментала: кошуља с рукави, тетавац је с

крупни зрна, несвм дете да носим капу с цуцуљку,

д. значење начинске одредбе: двл свмгаја скитен ибриквикаја, идев свато

ви све свирачи.

171. Синтагма по Н- ОП употребљава се:

а. у значењу просторне одредбе кретања којом се казује даједан појам пра

ти појам с именом у ОП, заузимајући увек положај у простору иза њега: свм по

њега да трчим, све по њега човег да иде, кој ће трчи по вас, по сенку познâвам,

иде ники помене, прва се залети а по њум цел буљук, савила се доземњу и па иде

по краве, он па иде помене и дрњка. Ово значење је у семантичкој синонимији са

синтагмом за и именом у инструменталу у стандардном језику.

б. у просекутивном значењу: иди си по твој пут, по мој пут си идем и не

ospћам се, друскам се по цел пут.

172. Синтагме од предлога међу, под, пред, при, над и ОПу функцији су од

редбе места: међу њи нема слога, ене груљачи пуно под ора, под њега (орахом)ће

нижемо дуван, земња се под њум тресе, тај далавера преfд) цудију вика, ја ништа
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не знам од) тој, све пред огледало жмије, стојив там прет шталу и дудорив ни

што, она примене причаједно, а при тебе падруго, не дери се при овија ебанџије,

оће буде капелна на(д) цви, смћкла мараму на(д) чело.

Значења локатива

173. Синтагмена,у НОПу функцији су одредбе места: на пијаsжмије, на

наш праг беше заклала мачку, фирајетуј на прозор, све метија глогањи и нару

ке и на ноге болив, све се продаде на пијац у Лебане, ми си седимо на тарасу,

цел ноћ појала свм на свадбу у Трајка, дреждимо овде на станицу; нема у нашо

село никој овакви кола, књква ли је тој мука у њину кућу, све у собу сам седи, у

ново лојзе имамо пловдину, целдњн се савивам у башчу, она је седела у лад, у

Београд живи, имамо у сливњак и пожевке; тој у школу што научи, ко да смоу

воденицу, работија јеумлин, наше краверикаву шталу до пладне, куде се смем

успијему воз, жито ни останау њиву, чуваја краве у нашуливаду, има таму њиву

едно горунче.

174. Синтагматском везом предлога по и ОП означавају се:

а. Површина по којој се неко или нешто помера, односно креће: пооди мало

по обор, скита по туђи села, расфрљаја по кућу,

б. обухватањерадњом више истоимених појмова: спали смо поштале, не

мој да џврљате по зидови,

в. временско дешавање после појма с именом у ОП: по вечеру одма отидо

ше, одма по војску се ожени; ће правив свадбу по Ђурђевдан,

г. околности у којима се врши радња: и по кишу и по ветар, он мора да је

говедар,

д. одредба за начин: расклапа све поред, што ако су род, мора да суди по за
1

кон,

175. Синтагмом од + ОПозначава се лице или предмет о коме се говори: од

мајку стално збори, од мојега си брата зборимо, причамо ситуј, она од њојан

живот, ја од мој.

176. Ни у овом говорном подручју неизостаје појава удвајања предлога: па
-

1. . -

ре за у собор, сипујев жито за у млин, ће подранимо за у Лесковац, овој за на пи

јац, пешкир за на капију, шће ти нова аљина за по сокаци.

177. Двоструки предлог накуд осећа се као једна реч, а тако је писан и у

речничким потврдама. Примери су дати у оквиру разматрања дативских син

TaГМИ.

178. Укратко изнете особине говора чија је лексика садржана у РЈК, недво

смислено упућују на закључак да овај говор припада јужноморавској говорној

зони. Наиме, оне потврђују језичко стање ујужноморавској долини, описано пре

једног века у Дијалектима источне и јужне Србије А. Белића.



Речник говора јабланичког краја хххvii

О РЕЧНИКУ ГОВОРА ЈАБЛА НИЧКОГ КРАЈА

1. Речник говора јабланичког краја (РЈК) је диференцијалан, па сам у њега

уносила само оне лексеме које се у фонетском, морфолошком, структуралном и

семантичком погледу разликују од стандардног језика. Регистроване су и оне

лексеме које су по прва три претходно наведена критеријума идентичне са лексе

мама у стандардном идиому. Уколико им је диференцијално секундарно значе

ње, а заједничко примарно значење напоменуто је пре дефиниције диференци

јалног значења: деда м (поред уобичајеног значења „очев или мајчин отац“) 1.

женин отац, таст 2. желудац свиње. На тај начин је показано да ова лексема,

осим у дијалекатском, функционише и у стандардном као примарном значењу. У

нашим досадашњим дијалекатским речницима, овај методолошки принцип, врло

оправдано, примењен је само у СРЛВ.

2. Принципа диференцијалности држала сам се и приликом уношења лек

сичких одредница из затвореног скупа речи, дакле оних које у сваком језику

функционишу са тачно утврђеним бројем (предлози, везници). Тако су нпр. уне

ти предлог поза (иза) који у синтагматском споју са ОП изражава значење гени

тива места (детаљан преглед предлога дат је у уводном делу О говору јабла

ничког краја, т. 150–177) и везник ел у узрочном (зато што, јер), раставном

(или) и упитном (да ли, је ли, зар) значењу.

3. Међутим, од принципа диференцијалности се одступило код обраде за

меница које такође припадају затвореном скупу речи. Основни разлог за овакав

поступак је у томе што се диференцијација у односу на стандардни језик, нпр.

код личних заменица, испољава у парадигматским и енклитичким облицима, или

код појединих придевских заменица у неком од облика за род. Поштовањем

принципа диференцијалности дошло би се у ситуацију да статус лексикографске

одреднице буде дат нпр. енклитикама или облицима акузатива и датива, а то би

значило огрешење о основни лексикографски методолошки принцип. Увођење

канонског облика личне заменице, идентичног са стандардним језиком, пружа

могућност да се у оквиру њега представе диференцијални парадигматски облици

са потврдама, који ће на одговарајућем месту бити уведени само као контролне

одреднице. Такође, увођењем и канонског облика, нпр. показне заменице за м. p.

овај, омогућава да се у оквиру њега покаже диференцијални облик множине ови
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ја, који ће затим са осталим диференцијалним множинским облицима бити наве

ден као контролна одредница. На овај начин су помирени формално методоло

шко становиште са функционалним становиштем, тим пре што се тако добија

потпунија слика заменичког система.

4. Настојала сам да што исцрпније представим деривате основне лексеме,

рецимо код именица деминутивне и аугментативне изведенице. Тако нпр., према

основној лексеми ванела стоје изведенице ванелче, ванелченце, ванелетина.

На овај начин није показан само њихов међусобни лексичко-семантички однос,

већ је омогућен и увид у творбену проблематику, односно карактеристичне су

фиксе. Уочава се и двострукадеминуција (ванелченцеје деминутив од деминути

ва ванелче), карактеристична за овај говор.

5. У вези с овимје и настојање да се се што потпуније представи свако дери

вационо гнездо. Тако су нпр. према полазној лексеми работа наведени именички

дериват работетина, придев работан са именичким дериватима работник, ра

ботница, односно неработан са дериватима неработник, неработница, нера

ботничина, глагол работим са изведеницама работење,доработим, заработим,

заработим се, изработим, изработим се, наработим се, одработим, порабо

тим, преработим, преработим се, сработим. Исцрпно навођење лексема изјед

ног деривационог гнезда значајно је не само ради употпуњавања лексичког фон

да овог говора, већ првенствено стога што омогућава праћење деривације (ланац

именица — придев, придев — именица, именица — глагол, глагол — именица),

уочавање творбених суфикса или творбених префикса код глагола.

6. Добар увид у творбену проблематику моћи ће да се сагледа на примери

ма глаголских лексема с деминуцијом. бернем, једнем, скубнем, накривујем,

посврнем се, поуалим, попристегнем, припораснем код којих се уочава и

творбени модел двоструке префиксације (поуалим, попристегнем) који је ређи у

нашем стандардном језику. Творбено су занимљиве и придевске лексеме којима

је означено присуство назначене особине у незнатној мери: благачњк, убавачњк,

белуњав, жутишкав, љутишкав, приглотан, наглувичав (наглув), наблеса

вичав (блесаст) (в. о овоме код ЖРРЗМ).

7. Речникговора јабланичког краја броји око 9.000 одредница које се прете

жно јављају са најмање две семантичке реализације. У јединственом азбучном

редоследу, уз апелативску лексику наведен је и мањи број ономастичких једини

ца. То су називи једног броја села са подручја чији је говор представљен у РЈК,

њихови етници и ктетици, поједини микротопоними, морфолошки занимљиви

ликови личних имена, скраћених личних имена и хипокористика поменутих у

потврдама. Мали број наведених личних надимака, изразумљивих разлога, датје

без потврда (за надимке овог подручја в. ЖРНад, 201–214). Да се пошло за крите

ријумом језичке атрактивности, могло је бити унето око 2.000 микротопонима и

отприлике исто толико скраћених личних имена, хипокористика, личних и поро

дичних надимака, што би веома оптеретило РЈК. Нема сумње да и ова лексика,
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као саставни део лексичког система овог говора заслужује пажњу, па стога сма

трам да би било потребно приступити изради посебних ономастичких речника.

8. RЈКје рађен по методологији Речника српскохрватског књижевног и на

родногјезика САНУ, уз нужна одступања условљена сједне стране специфично

стима дијалекта о коме је реч, с друге стране захтевима које намеће природа ова

квог, диференцијалногречника и најзад елиминисањем неких техничких решења

(одреднице исте семантике које по азбучном редоследу долазе непосредно једна

за другом нису стављане под аколаду).

9. У складу с овим, глаголска лексемаје дата у 1. л. j. презента као основном

облику, будући да овај говор не познаје инфинитив. Глаголску одредницу прате

карактеристични, диференцијални облици (радни глаголски придев м. p., 3. л.

мн. пр., императив 2. л. мн. на -ете или 2. л. j. глагола код којих се и презентска и

инфинитивна основа завршавају самогласником и типа работим, работити, 1.

л. j. и 1. л. мн. аориста, 1. л. j. и 1. л. мн. имперфекта, глаголски прилог садашњи,

трпни глаголски придев). Разлози за експлицирањем ових глаголских облика

елаборирани су у уводном делу О говору Речника јабланичког краја у оквиру

одељка Глаголски облици. Овде ћемо само скренути пажњу на диферен

цијалну функцију места акцента у императиву 2. л. j. и 1. л. jд. аориста глаголати

паработим, “работити: имп. работи, аор. работи. Именице су такође навође

не само у канонском облику, што је и разумљиво, сходно аналитичком типу де

клинације и акценатској ситуацији. За придеве који функционишу само у једном

(женском) роду (смачна, стелна и др.), нису успостављани остали родови. Тамо

где израз није могао бити наведен у оквиру именице, због принципа диференци

јалности, датје у оквиру глагола или трпног глаголског придева. Тако је израз за

држевљам воду немогу да мокрим, отежано мокрим дат под глаголомзадрже

вљам, а израз заватен у мозак није у стању да благовремено и исправно расуђу

је подтрпним придевом заватен који је уведен као посебна одредница због поме

рене семантике глагола заватим (захватим).

10. Акцентовану одредницу прати граматичка категоризација, дефиниција

значења, и наравно пример из говора. Све потврде су акцентоване. Експираторни

акценат је бележен усправном цртом (ћутек), а секундарне дужине знаком (-) из

техничких разлога (о акценту и секундарној дужини в. т. 21. у делу О говору).

Код двосложних и вешесложних речи (именице са ишчезлим финалним хтипа

ора, прилози, нпр. одма, глаголи у 1. л. j. аориста, нпр. утепа), с акцентом на по

следњем слогу који је истовремено и носилац секундарне дужине, секундарна

дужина, из техничких разлога, није бележена.

11. Речи у оквиру реченице као потврде узете из живог народног говора да

те су у фонетском запису, дакле онако како се чују у реченичкој реализацији. Та

ко су показане оне сугласничке промене до којих долази у сантхију (в. т. 19. и 20).

Ради лакше препознатљивости лика лексеме у коме се она јавља изван сантхија,

сугласник који се губи стоји у РЈК у угластој загради.
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За артикулацију и начин бележења сонантају међувокалском положају в.

т. 12, а примере у т. 154-176 у делу О говору.

12. Извор потврде није навођен из простог разлога што се ради о говору

подручја које је по језичким цртама монолитно.

13. Значења одредница као полазних речи су дефинисана описном, ређе си

нонимском дефиницијом. Код оних одредница у којима се лексикографском де

финицијом жели експлицирати однос изведене и основне лексеме примењена је

граматичка дефиниција, методолошки прихваћена и устаљена у лексикографској

пракси. Ово се односи на глаголске именице, деминутиве и аугментативе. Тако је

oрaтење дефинисано као гл. им. од оратим, аљинче дем, од аљина, вутарчети

на аугм. од вутарка, коњче хип, од коњ. Међутим, код оних лексичкихјединица

које имају форму деминутива, али првенствено означавају младунче (животиње)

употребљена је описна, а не граматичка дефиниција, јер се на тај начин истиче

мотивациона веза са основном речи: жљунче с птић жуне.

14. Глаголи с деминуцијом чији су неки од примера претходно наведени

дефинисани су увек типском дефиницијом која експлицира однос изведене и

основнелексеме, нпр.: поткашљујем несвр. у дем, значењу: кашљем. Овај начин

дефинисања срећемо и у РСАНУ.

15. Свесна сам чињенице да ће пажљиво око, код појединих одредница, мо

жда запазити одступање од неких методолошких решења или захтева на којима

сам инсистирала и овде, као и приликом оцене неких досадашњих речника ова

квог или сличног типа. У лексикографској обради позамашног корпуса, почевши

од одабира одредница преко интерпретације њихових значења, примене лекси

кографске методологије, усмерене пажње на акpибичност, од техничких решења

за фонетски запис потврда до техничке редакције текста у целини, упркос потпу

ној посвећености претходно наведеним задацима-превиди су могући.

16. Грађу за РЈК бележила сам последњих двадесетак година. Моје дугого

дишње искуство на терену донекле оповргава устаљено схватање да су најбољи

информатори најстарије особе женског пола. Показало се, међутим, да се поузда

не информације могу добити и од људи средњих година, како жена тако и мушка

раца. Неки лексички слојеви, пак, могу се истраживати искључиво преко деце

информатора. Кључан моменат је осећај истраживача да препозна информатора

који је сачувао свој матерњи језик, односно дијалекат, дакле информатора у чи

јем говору нема научених елемената (школа, опонашањејезика медија, опонаша

њејезика средине у којојје привремено боравио, а у којој се „госпоцки“ говори).

Околност да и сама потичем с ових простора, знатно ми је олакшала успо

стављање и неговање таквог вида комуникације са представницима испитиваног

говорног подручја, који у свом резултату има аутентичан говор у Уводу наведе

них насеља. У вези с овим, значајну улогу има и истраживачево познавање одре

ђене проблематике која је предмет његовог интересовања. Исто тако, својим ста
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вом, морате информатору ставити до знања да је оно што он ради (учествује у

разговору са вама на свом језику), врло значајан посао, да он на овај начин оста

вља за собом трагове за историју.

Важни чиниоци у теренском истраживању говора су време и место. Њих

углавном, што је врло разумљиво, диктира информатор. Неретко сам била у си

туацији „да правим друштво“ својим информаторима који су у то време морали

да крену на њиву: да косе, пласте сено, жању, товаре и превозе до куће пожњеве

ну пшеницу, сламу, да беру кукуруз, секу кукурузовину, ваде лук, кромпир, на

водњавају повртњак и сл. Многе разговоре са својим информаторима водила сам

у смирају дана, у дворишту, под тремом, пред капијом са окупљеним сељанима

када за многе од нас није било места на клупи. Информатори би се међусобно до

пуњавали у разговору на одређену тему, при чему се моје учешће сводило на ка

налисање тока разговора уз нескривено задовољство да су ми веома помогли у

мом послу.

Свима њима, и сада и на овом месту изражавам велику захвалност. Многи,

мени веома драги људи нису, нажалост, више међу живима, али ћу успомену на

њих увек чувати у своме сећању. Немогуће је поименце поменути све оне који су

са мномрадили на заједничком послу очувањајезикајабланичког краја из две по

следње деценије двадесетог века, похрањеног у овом речнику. Зато ћу навести

само неке информаторе са којима сам најчешће била у контакту, а чије се речи

ишчитавају кроз цео речнички текст: Вукашин (Вуле). Наумовић, Радевце, 72 г.,

Вида Наумовић, Шумане, 70 г., Госпођинка (Ђине) Стојковић, Бошњаце, 63 г.,

Југослав (Југе).Здравковић, Печењевце, 53 г., Лепосава (Лепка) Цветковић, Луга

pe, 78 г., Бранислава (Бранка) Денчић, Лугаре, 83 г., Ружа Цветковић, Лугаре, 73

г.; Мирослава (Моросава)Здравковић, Печењевце, 54 г., Босиљка (Боска) Михај

ловић, Лугаре, 67 г., Велимир (Веља) Цветковић, Лугаре, 79 г., “Благоја Денчић,

Лугаре, 72 г., “Мирко Живковић, Лугаре, 81 г., Вукашин (Вуле) Златановић, Лу

гаре, 75 г., Косана Николић, Рујковац, 68 г., "Стојан (Столе) Младеновић, Луга

ре, 73. г.; Тикомир (Тика) Младеновић, Лугаре, 52 г., Радмила (Раке) Арсић, Лу

гаре, 50 г., Драгољуб (Драги) Денчић, Лугаре, 61 г., Урош (Уце) Цветановић, Лу

гаре, 58 г., Игор Здравковић, Лугаре, 25 г., Ивана (Ана) Младеновић, Ждеглово,

28 г., Бојан Младеновић, Ждеглово, 30 г.

ж

Неизмерно сам захвална својој породици, супругу Радивоју и сину Фили

пу, за бескрајно стрпљење и разумевање током писања ове књиге.

Посебну захвалност дугујем рецензентима, др Драгу Ћупићу, научном са

ветнику и проф. др Недељку Богдановићу, на корисним напоменама и сугестијама

при коначном уобличавању рукописа Речника.

Захваљујем и Јелени Ковачевић из Географског института која је израдила

карту јабланичког краја.

Осећање дубоког поштовања и искреног дивљења гајим према представни

цима институција с југа Србије који су из својих скромних буџета, у границама
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својих могућности, издвојили готово трећину новчане суме неопходне за штам

пање ове књиге. Желим да њихова имена буду записана у овој монографији као

пример разумевања свеукупног значаја једног оваквог дела које сви ми оставља

мо у наслеђе нашем завичају: Гојко Величковић, председник Скупштине општи

не Лесковац, др Мића С. Станковић, председник Скупштине општине Лебане,

Миодраг Васиљковић, директор гимназије „Стојан Љубић“ Лебане, Слободан

Павловић, директор основне школе „Радоје Домановић“ Бошњаце, проф. др Сто

јан Ценић, декан Учитељског факултета у Врању и проф. др Славко Божиловић,

декан Факултета за грађевински менаџменту Београду, пореклом са Власине.

Посебан напор у настојању да овај рукопис постане књига уложили су др

Софија Милорадовић, директор Института за српски језик САНУ и запослени у

Стручној служби Института, особито Снежана Нешић и Гордана Вукајловић, на

чему им најсрдачније захваљујем.

Велико хвала мојим завичајним пријатељима проф. др Тихомиру Петрови

ћу и дипломираном хемичару Зорану Стојковићу који су ми, сваки на свој начин,

много помогли при публиковању ове монографије.
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А

абење с гл. им. одабим. —Тој што ти даваш на деца да се игравда месив бани

цу, тој е абење брашно, и немој више да ги алиш на теј работе!

аберм обавештење (по другом), порука. — Бранка ће иде у Лесковац, испрати

по њум абер на Раду да дође јутре.

Изр. абер нема каже се кад неко немари, не обазире се на нешто (позив, прет

њу и сл.). — Викам га Игора да се дигне, еве пладне дошло, а он абер нема. Казујем му

и с убаво, и претим му, јок море, тај абер нема.

абим, абија (3. л. мн. пр. абив, аор. аби, 1. л. jд. абимо, пр. сад, абејећи, импф.

абешем, 3. л. мн. абешев) несвр. кварим, упропашћујем. — Немој да абиш тај чис са

пун за прање, неће има после с које да се измијемо!

авал м плитка, овална порцуланска посуда, овал. — Испразните овија авали с

печиво, оперети ги па ги врните на Раке!

авалче с дем, од авал. — Зоре на свадбу пуно авалчики добило.

авлија ж двориште. — Не укаруј кола у авлију, одма се врћамо, сbмо абер од

Душку да ги кажем!

автобус м аутобус. — Утепа се чекаећи за накуде Лебане, нема га автобус сат

време.

агалikм у изразу: агалiктерам (тераш и сл.) живим (живиш и сл.) у изобиљу и

благостању. — Моја се сестра у богати одала, агалек тера.

агалирам, агалираја (3. л. мн. пр. агалирав, аор. агалира, 1. л. мн. агалирамо,

пр. сад, агалирајећи, импф. агарирашем, 3. л. мн. агалирашев) несвр. живим у изоби

љу и благостању, уживам. — Ако се је утатка мучила и неје ништа имала, тамутија

људи што је одадена бљрагалира, богати, све имав.

агалирање с гл. им. од агалирам. — Што си патитолкозавидназа њојно агали

рање, имала си срећу у такbв богатлиг да се одаде?

адњм м бесплодан, стерилан човек. — Адем тије човек којне може да има деца.

адет м 1. оно што се уобичајило уједној средини, обичај. — Такој одјцтари

људи остало, мора на дете да се прави стрижба, такbв је адет.

2. навика, навада. — Не ли сити узимаја паре од остал? Несвм, бре, мајку да не

мам! Семо те питујем, знам да имаш тај адет.

азгĐн прид. непром, силан, бесан. — Ништа не работи, од ништа не мисли, уси

лија се па не дава реџ да му се каже, азген човек.

аздисанка ж погрд женска особа која се осилила, узобестила од изобиља у

нечему. —При толко њојно обукло, тај аздисанка да иде у сељани датражи аљину.

аздисанком погрд. онај који се осилио, узобестио од изобиља у нечему. — Тај

аздисанко незнаје којеће више изновиђа, па свгзапеја мајку си да му купује мотор.

аздисанче с дете које се осилило, узобестило од изобиља у нечему, исп. азди

сотинче. — Немој свк ћутег да изеш, ти аздисанче, мало ли играчке дом имаш!?

аздислisк м осионо, обесно понашање услед презасићености у нечему. — Тај

жена од аздислbк иде у бању, не што је болна.
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аздисотина жим погрд. особа која се осилила, узобестила од изобиљау нече

му. — Голема је аздисотина, све има у кућу, овам патражи друго да купује, оној вуне

ваљашно. Ти незнаш које више немаш, побеснејаси одгаздалbк, аздисотиноједна!

аздисотинче св. аздисанче. — Море, да си гладно, ти бијело које ти се даде,

аздисотинче!

аздисување с гл. им. од аздисујем. — Ствоје аздисување јождушу дами узнеш,

ја више паре немам!

аздисујем, аздисуваја (3. л. мн. пр. аздисујев, аор. аздисува, 1. л. мн. аздисува

мо, импф. аздисујешем, 3. л. мн. аздисујешев) несвр. бесним, силим се од изобиља у

нечему. —Ти си и обучена, и сита, и одморна, све имаш па аздисујеш, а ја сем у твоје

године била и гола и боса и гладна, па ме јурив по стоку да идем.

аздишем, аздисаја (3. л. мн. пр. аздишев, аор. аздиса, 1. л. мн. аздисамо) свр.

побесним, осилим се, узобестим се од изобиља у нечему. — Ви сте, деца свгаздисали

и с једење и с обукло, ми смо млого патили за све.

аир м корист, добит, срећа. — Какiваир свм од тебе видела? Дњл си ми леб

омесила, или си ми воду донела, ил сипа у њиву искочила?Трајка никњдаир да не ви

ди што ми девојче на превару одведе да гу одаде за пијаницу!

ајдало с навика. — Одмара преко дан, па се мож рано дигне. Неје тој, такво си

му ајдало.

ајдук м 1. лопов, крадљивац. — Чим у село нема пољак, ајдуци вршљав по по

Љб.

2. нашега за вађење пића. — Знајеше татко да пијем па ће сакрије ајдук, алjа га

па нађем и нацврцам се вино из бечву, а ајдук оставим там куде сем га нашла.

ајдукуља ж погрд женска особа која краде, крадљивица, лоповка, исп. ајду

чица. —Тајајдукуља, доклеје покраве, гледа у коју њивује тиква голема, у којбостан

је лубенче зарујнело, а књLд)докара краве, чека да се сноћи, па ај ће идеда краде.

ајдучица ж в. ајдукуља. — Од њум се пазете, тај ајдучица те у очигледа и ћете

украдне! Ајдучица, књко неје, какbвлом правеше лањско лето по бостани и по ба

Шче!?

ајем, ајаја несвр. марим, хајем. — Ја му причам да не пије, да чува паре кућу да

кући, а он ич не аје.

ајет м доксат, трем. — Поче да врне, па овај грамора га исинем подајет, киша

да га не увати. Лете наместимо кревет подајет, патуј спијемо докле се незајесени.

ајлук му изразу: под - под најам, у најам. —Довели едно момче испланину да

ги работи имање под ајлук.

ајман м погрд беспосличар, лењивац, нерадник. — Муке моје стија ајмани што

chмо седив и једев, за работу се не ваћав.

ајтосанка ж погрд, беспосличарка, доколичарка. —Тај жена се свcнемајтоса

ла, ништа ву се не работи, ајтосанка једна.

ајтосанком погрд, беспосличар, доколичар. — Не мисли одникакву работу, тај

ајтосанко.

ајтошем се, ајтоcaja ce (3. л. мн. пр. ајтошев се, аор. ајтоса се, 1. л. мн. ајтосамо

се) свр. експр. почнем да проводим времеу нераду, беспосличењу, доколици, поста

нем беспосличар, нерадник, доколичар. —За никакву работу се не ваћа, ајтоcajace.

ак прид. непром. (у прилошкој служби) тачно, управо. —Дуван се, ћерко бере

докле је под росу, а свг је ак пладне.
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акiлм памет, ум, разум. —Ти немашичаклу главу, звр онакој да ударижде

те што искршило вилџан!?

акiлан, -лна, -лно (обично с глаголом у негацији) паметан, уман, разуман. —

Тај жена неје акална књдје могла да остави дете у повој и да отидне за другуга мужа.

АкĐлан ли си ти, бре, можеж да одговараш туђо дете што биеш?!

акам“, акаја (3. л. мн. акав аор. ака. 1. л. мн. акамо, пр. сад акајећи, импф. ака

шем, 3. л. мн. акашев) несвр. експр. скитам, лутам, луњам, тумарам. — Семо акатој

дете, по целден га дом нема. Ако ти је, зашто акаш цел ноћ ко глуво куче!

äкам“, акаја несвр. експр. у бесу, неконтролисано, засипам некога увредама,

вређам. — Пресрела га она на сокак, па што га е људи акала, што се сетила тој му се

навикала, а он синдрак крив, сЊмо потулија главу и ћути.

акање с гл им од акам”. — Ти сњствоје акање, ће дођеш једин ноћ сицепену

главу!

акање“ с гл. им. од акам“. —Толко га е акала, од њојно акање повиш не можда

буде, а он па срам нема.

акнем“, акнуја (3. л. мн. пр. акнев, аор. акну, 1. л. мн. акнумо, импф. акнешем,

3. л мн. акнешев) свр. експр. одлутам, одскитам, одтумарам. — Бабо, куде мије мај

ка? Акнула нигде, синко, не знам куде је.

акнем?, акнуја свр. експр. ударим свом силином, млатнем, треснем. — Боље

ти је мируј, ћу те акнем све) земњу да те сљставим!

аламан м погрд. прождрљив човек, гладница, ждероња, изелица. — Пре сат

време смо обедували, а тиме питујеш које има за едење, не мога се ти, аламане емпуд

заситиш!
*

аламанка ж погрд. прождрљива женска особа, гладница, изелица. —Тај ала

манка нема време да чека сви да се соберемо па да ручамо, него заламала сама уз

остал.

аламуња ж им погрд. брзоплета, непромишљена, несмотрена особа. — Тај

аламуња продаја онакву ливаду да купи на сина шушкавац. Ако те сњг бије књLд) ци

била аламуња па потроши све марке за њигово скитање.

аламуњеc, -та, -то брзоплет, непромишљен, несмотрен, аламуњаст. —Неми

слиш које ће уработиш, твква си аламуњеста, после ти друг) крив!

ален, -а, -о који је отворено-црвене боје, алев (о предметима). — На њумбела

полка и алена вутарка и у делник и на празник.

аленка ж сукња алеве боје. — Од вутарке вутурете у сандњк едну аленку, тојje

највише волела да носи!

алење с гл. им. од алим (се). — Ти га млого алиш, ал ће видиш с твоје алење

какbв ће будне књд немаш више да му даваш.

алим, алија (3. л. мн. алив, аор. али, 1. л. мн. алимо, пр. сад алејећи, импф. але

шем, 3. л. мн. алешев) несвр. 1. навикавам, навађам некога на нешто што му годи,

одговара, мазим. — Пушти тој дете у калепку, немој га алишу руке, после ће с њега

муке имаш! Викала свм ти ја, ћерко да га не алиж, да му не купујеш од луксуз) све

што потражи, а ти ме неси слушала па св[г) крши прсти!

П. — се навикавам се, навађам се на нешто што ми годи, одговара. — Нећу се

алим на цигаре, с које ћу ги купујем Боска књLд) це вpне у Немачко.

алиште с нешто што се сматра недоличним, што изазива стид, брука, сра

мота. — Сеструву муж напуди, и на њумалишта да ву се нагледам, па ако ћу умрем!
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Тиме накара да продам тој едно кравче што свм за млеко чуваја, а после се измњче да

ми гледаш алиште, унучики да ми плачев за млеко и сиренце!

алкам, алкаја (3. л. мн. алкав, аор. алка, 1. л. мн. алкамо, пр. сад алкајећи,

импф. алкашем, 3. л. мн. алкашев) несвр. питајући насумице тражим нешто. — Ни

шта се не види, нема струја, ноћу алкам там по шифоњер, ега гу нађем туј ванелу.

алкање с гл. им. од алкам. — Џабе алкаш у овујтљмнину, стојалкање нема ни

шта, него иди донеси едну свећицу!

алосија ми ж погрд. особа изузетно крупне телесне конституције, грдосија,

pугоба. — Видиш ли, бре, каков је алосија, свlс) зуби има те носи, не се дирајс њега!

Дебела, дебела, дори се алосија направила, да те стра да гу гледаш!

алосујем, алосуваја (3. л. мн. алосујев, аор. алосува, 1. л. мн. алосувамо, импф.

алосујешем, 3. л. мн. алосујешев) несвр. П. омађијавам, опчињавам, зачаравам, избе

зумљујем. — Деда ми је причаја књко га је куде ждегловачко гробjе више пут ништо

aлoсувало и до предlsору такој лута, незна кудеје, иде по њиве, по шуму, газиреку и

све такој.

П. — се прерушавам се са циљем да некога застрашим, уплашим. — Јованка се

aлoсувала, обуче дрпаве мушке џољке, преко лице тури корубу од тикву, а у њум за

бодњети рогови, па књд улегне онакој у собу, ви деца црцате од цтра.

алошем, алосáја (3. л. мн. алошев, аор. алоса, 1. л. мн. алосамо) свр. 1. омађи

јом, опчиним, зачарам, избезумим. — Беше ме ништо алосало у срет пладне у Ледине,

однезнаја куде свм, оди, оди по њиве, искочила сем на друг) крај, чек у Петрове ли

ваде, све у воду сљм се претворила, па књLдјце малко расвести куде свм, поче целивам

земњу, да се крстим, да молим бога да ме изведе одонде, еј нико време по тој, разви

деле ми се пред очи, полек, полек, искочим ја из Ледину нашу па по пут) дом, такој

без ништа, забравила свм онај гра што свм брала.

П. — се 1. прерушим се са циљем да некога уплашим, застрашим. — Алоше се

такојники, па бkпне на седељку, а ми што несмо знале за тој, одјцтра попадамо

2. претерано, прекомерно се угојим. —Ти си се, жено гојила, гојила, па си се

алосала!

aљав, -a, -o 1. који није леп, груб, ружан. — Млого му аљава жена: носетина

оволик, пуштила бузе, очи рогљести, да гу не погледнеш!

2. немаран у одржавањуличне хигијене, неуредан, прљав. — Преобучи се, изми

се, немој такој аљав да идеш у људи!

aљавéње с гл. им. одаљавим се. — Што те тебе брига за њојноaљавење, на њум

ће се људи смејев, не на тебе?

aљавим се, аљавија се (3. л. мн. аљавив се, аор. aљави се, 1. л. мн. аљавимо се,

пр. сад, аљавејећи се, импф. aљавешем се, 3. л. мн. аљавешев се) несвр. намерно гово

pим изопачено, неприродно, отегнуто, ачим се. —Немој сеaљавиж, збори убаво!

aљавка ж погрд, 1. женска особа ружне спољашности, ружна женска осо

ба, ругоба, исп. аљка. — Оженија се с онуј aљавку, не за убавило, но за имање.

н 2. неуредна. нечиста, прљава женска особа, аљкавица. — Бабаву една аљавка,

ни се опрала, ни се измила, не мога куде њи да ручам.

aљавком погрд, 1. човекружне спољашности, ружан човек, ругоба; исп. aљ

ча. — Неје ич убав, да видиш каков је аљавко, ал она запела ел њега, ел никуга.

2. неуредна, нечиста, прљава мушка особа, аљкавац. — Ти бре, аљавко, прео

бучи се, изми се, немој такbв да идеш:
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аљина жједноделна женска одећа од блузе и сукње, хаљина. — Шњајдерка ми

неје завршила аљину за собор, нећу ни идем.

аљинка ж хип, од аљина. — Идомоја и Тома у Лесковац, купимо на унуке мло

го убаве аљинке на крнери.

аљинче с дем ихии. oдаљина. — Обучиву аљинче, видижда се заврућило!

аљинченце с дем и хип од аљинче. — Којти, морилале, купитој аљинченце?

aљка ж в. аљавка. — Довеја једну аљку, ал голем мираз узеја с њума. Тај аљка

све скупоценесто носи и маже се с помаде, ал нуме да се опере и измије.

aљчам в. аљавко. — Аљчана виђу, алубав му памет. Нећу да едем с овога аљчу

уз остал, никњд руке не мије!

ам м (обично у множини: амови) коњска опрема, хам. — Донеси амови испод

äјет, ће презамо коња!

американ м врста памучног платна. — Добивали смо преко Црвени крс и аме

рикан, а дотле пртене кошуље смо си носили за свћки дин.

аметом прил. сасвим, потпуно. —Ти си се, човеку аметом покварија, причаш

туј при деца које ти не иде у ред.

амин м (у прилошкој служби) у изразу: у добар су добром, при добром распо

ложењу. — Несвм у добар амин, ништа ме не питуј! Иди, тражи му докле је у добар

амин, знажгати њега!

амрелм кишобран, сунцобран. —Понеси амрел, можзаврне, видиж да се обла

чи! Бабе пошле у собор у ак пладне, па разапеле амрели.

амрелче с дем, од амрел. — Узни си ти твоје амрелче, да се не бутамо под мој

амрел!

амрелченце с дем, и хип, од амрелче. —Не дирај детињo амрелченце, ће плаче!

андрмољ м (обично у мн.) рита, дроњак. — Шћу работим, собирам тија андр

мољи, све поскупњује.

анџар м нож са сечивом у корицама који се носи за пасом. — Носим си анџару

појес, књд ми заваља да не лутам да тражим други ножевја.

апање с гл. им. од апем. — Приђи до коња слободно, он смо ћули уши, не апе,

књкво апање!

апатека ж апотека. — Нема ги у апатеку твоји лекови, а моји па млого скупи,

такој свм џабе ишла.

апатекар мапотекар, фармацеут. — Онје од учену фамилију, татко му је бија

апатекар.

апатекарка ж апотекарка, апотекарица. — Девојче ги је изучило школу, ене

га у апатеку, апатекарка.

апем, апаја (3. л. мн. пр. апев, аор. апа, 1. л. мн. апамо, пр. сад, апајећи, импф.

апешем, 3. л. мн. апешев) несвр. уједам, гризем. — В. пр. под апање.

аператор м хирург, оператор. — Муж ву аператор, аперише у лесковачку бол

ницу.

аперација ж хируршки захват, операција. — Млого ву досађа тај камењу

жључ, ће мора да иде на аперацију.

аперисујем, аперисуваја (3. л. мн. пр. апeрисујев, аор, аперисува, 1. л. мн. апе

рисувамо, пр. сад, аперисувајећи, импф. апeрисујешем, 3. л. мн. апeрисујешев) свр. и

несвр. (у)радим хируршки захват, оперишем. —Тој мора даје ники млад, он неје апе

рисуваја ја књLд) цњм у болницу била.
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аперишем, аперисаја (3. л. мн. пр. аперишев, аор. апериса, 1. л. мн. аперисамо,

импф. аперишешем, 3. л. мн. аперишешев) свр. и несвр. — В. деф. под аперисујем и

пр. под аператор.

апнем, апнуја (3. л. мн. пр. апнев, имп. апните и апнете, аор. апну, 1. л. мн. ап

нумо, импф. апнешем, 3. л. мн. апнешев) свр. 1. уједем, угризем. — Не га је кучиште

млого уапало, апнуло га мало, ал дете се оплашило. {

2. експр. поједем мало, на брзину, с ногу, презалогајим. — Апни два три залка,

ће стигнеш!

апса жзатвор, притвор, исп. апсана. — Боље заими па плати на државу, ћете

откарав у апсу!

апсана ж в. апса. — Легаја је три дина у апсану, неје имаја да плати да шприца

куче.

арам м 1. оно што је проклето, што доноси проклетство. — Све је тој арам

што је отеја од цестру, унуци ће тој испаштав.

2. (у придевској служби) непром, проклет. — Овакој ти мене да ме мучиш!

Арам ти млеко с које свм те дојила!

аран, -рна, -рно пун доброте, добар, добростив, — Жена му арна, и да те пре

чека, и убавреџ дати каже и на прав пут) дате испрати, а онај њојан мужетина голем

баксуз.

аратос прил. у изразу:-ти, (му, ву и сл.) било не било га, џаба га било. — Аратос

ти бија твој ручњк, књд ме такој бесна пречекаш, одједе ми се!

арлијам 1. онај који је пун доброте, добар, добростив. —Таје арлија, на нику

га зло не мисли.

2. (у прилошкој служби) непром, са срећом, на срећу. —Татко купијајуничку, а

Бранка и Благоја дошли да гу видив па викав. арлија ти, Вељо јуничка.

армуникаш м хармоникаш. — Изучија се убаво да свири рамунику, рамуни

каш на место.

Армуникаш м надимак.

арно с добро дело, доброчинство. — Учини арно, надај се, учини лошо, пази

се (НПосл.). Књд умреш, нећу те спомињам по арно, сbмо по лошо.

арно“ прил. с пуно доброте, у слози, добро, срећно. — Арно си живи, слогује с

мужа, чува гу.

арноћа ж доброта, благост, племенитост. — Па затој ли сем се докарала на

триес кила, од твоју арноћу сем овакој пропала?

артија жхартија, папир. — Замотала ништо у артију и отиде куде Циле. Кове

рат ми дадоше у пошту, ал викав немавартију.

артиче с дем од артишка. — Нађи ми, дете нико артиче да покријем овој си

ренце!

артишка ж 1. дем, од артија. — Донеси артишке да подложим огањ!

2. фам. папирна новчаница. — Баба дава овеј ситне паре, а деда артишке.

арум прид. непром, ћудљив, јогунaст (о коњу). — Суља, наш коњ, беше арум, с

празникола стане, укопа се, не помагани викање, нитeпање, не можга изместо никој

помери.

арчење с гл. им. од арчим (се). — Од овој бело брашно нема арчење до Велиг

ден. Млого се даја на арчење, а ништа неће работи.
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арчим, арчија (3. л. мн. пр. арчив, имп. арчите и арчете; аор. арчи, 1. л. мн. ар

чимо, пр. сад арнејећи, импф. арчешем, 3. л. мн. арчешев) несвр. П. 1. користим, упо

требљавам. — Узни ги ако ти требав, ја гитија лекови више не арчим!

2. непромишљено, улудо трошим, расипам. — Млого арчиш паре на лукцузи, а

ћу те питам које ће работиш књLд) тој нестане!

П. — се беспотребно, безразложно се излажем трошку. —Нећу се арчим, од

тебе не мож будне ђак, ти от школу не мислиш.

Изр. (у императиву с негацијом) - реч молим некога за услугу иако знам да ће

ме одбити. — Немој иш да арчиш реч, тај баксус те неће вози џабе!

apчлијамрасипник. — Девојче чува жуту банку што ву дадем, а овој мушко ми

је голем арчлија.

apчлика жрасипница. — Тајарчлика докле иматера на широко, а књд нестане,

тражи по комшије ко Циганка.

астал мсто. — На асталима изнесеш све што има у кућу заједење, а не да скла

ћаш, па после сама да муваш!

асталче с дем, одастал. — КњLдјцмо Мирко и ја сами, једемо на овој асталче, а

књLд) це сви кућом соберемо, турам обед на овај астал.

асталченце с дем, од асталче. — На деца ћутурим да једев на асталченце, а ми

стари ћемо на астал.

атЊр м спремност, готовост, воља, жеља. — Немам атБрништа да работим,

немам за куга да се мучим, деца ми се по свет растикали.

атрезм адреса. — Не секиравај се, ако имашатрес ће гу нађеш, по питување!

атресирам, атресираја (3. л. мн. пр. атресирав, аор. атресира, 1. л. мн. атресира

мо, пр. сад, атресирајећи, импф. атресирашем, 3. л. мн. агресирашев) свр. адресирам.

— Атресирај ми, дете овој писмо, не видим!

ачкам, ачкаја (3. л. мн. пр. ачкав, аор. ачка, 1. л. мн. ачкамо, импф. ачкашем, 3.

л. мн. ачкашев) несвр. прљам. — Неачкајми, дететолки судови затвоји колачики!

ачкање с гл. им. одачкам. —Ти неси домаћица да водиш рет, књквоје тојачка

ње, сров судови за едњн ручњк?

ашузвик којим се неко опомиње да је нешто потрошено, истрошено и сл., да

је неко отишао, ишчезао и сл. — Дете тражи још чикуладу,ја му викам: аш, нема ви

ше. Куде мачка побеже? Аш, нема гу више!

ашав м плодови воћки, воће. — Ми, не толко, ал Лепка млого воли тајашав и

сливче, и јабуче, и крушче, и дуњу, које књко стигне она му не остањује дужна.

ашчија метн, онај који без надокнаде помаже комшији, пријатељу или рођа

ку у пословима везаним за припрему свадбеног, или каквог другог весеља. — Ашчије

докарујевастали, клупе, столице, намисћав ги куде гости што ће буднев, помагав на

домаћина да коље и уреди пастрму, чистив по тој, точив и распориђав по астали пије

ње, служив гости, врћав астали, клупе и столице што су узели.

ашчика жетн, женска особа која без надокнаде помаже комшији, пријатељу

или рођакуу припремањујела на свадбеном весељу, крштењу, слави и сл., куварица;

уопште женска особа која у оваквим приликама обавља разне друге послове (чи

шћење дворишта, прање посуђа, сервирањехране и сл.). — За све ашчике има работа,

а најстара међу њиће ги распореди која ће које да работи: Бранка и Мица ће там око

казани с јело, Мира ће готви банице, Лепка ће пече лебови и погаче, Јолга и Рада ће

чистив по кујну, Србе и Грана обор да метев, а по младе ашчикеће приносивједење.
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бабаж 1. старија жена, старица. — Собрaле се бабе прет капију, седив у ен

дек и оратив.

2. старија сродница: а, мајчина и очева мајка (њиховој деци). — Бабу потатка

ичне пантим, а бабу по мајку пантим ко крз) cђн. б. стрина, тетка, ујна мајке и оца

(њиховој деци). — Баба Љуба, таткова тетка, слави Светилију па пођомотам, а и на со

бор ће идемо, в. ташта. — Овај младиња свгне вика мајку на жену си бабо, ко одна

пред, но вика гу по госпоцки, ташто.

3. шаљ жена (своме мужу). — Поче ме из шалу вика бабо и такој остаде, а ја

па њега викам дедо.

4. (само мн.) плод шљиве настао срастањем два плода. — Књд располутиш

овуј сливу што гу викамо бабе, свака половинка си има њојну коштељку.

бабачком лепо развијено, напредно мушко дете. — А, бабачко бре, још малко

па ће те женимо!

бабе су хипокористичком обраћању: баба (2a, б). — Бабе, оставила ли си ми

благо сиренце?

бабетка ж хип, од баба (1). — Видоу автобус онуј бабетку што стално од мене

купује сирење, што смо се убаво изоратиле.

бабиште с пеј. од баба (1, 2). — Бабиште, остарело, муке с њега!

бљбњим, бабњаја несвр. ходам брзим, а тешким и чврстим кораком. — Дsк је

сама, свегу страћеву остане поље неуработено, па књдиде, не иде полњк, но бњбњи.

бавење с гл. им. од бавим се. — Нема бавење, отрчите сњм да видите двл има у

Лесковац, и одма се врћајте дом!

бавим се, бавија се (3. л. мн. пр. бавив се, аор. бави се, 1. л. мн. бавимо се, пр.

сад, бавејећи се, импф. бавешем се, 3. л. мн. бавешев се) несвр. боравим, остајем на

неком месту, задржавам се. — Немој се млого бавиш у Лебане, дете ће се разбуди па

ће плаче!

бавлица жагр. шљива крупних, жутих плодова која доспева крајемјула. — Ба

влице су млого благе за једење, а и убава ракија искача од њи.

Баге с хип, од Благоја.

бњгим прил. в. бајагим. — БЕгим рече да дође па гу нема.

бЊгимке прил. в. бајагим. — БЕгимке да идем на собор, па се попишмани.

бљгрењар м багремова шума, багремар — Бњгрењар и отуд и одовуд, мумуруз

не можда вираје.

бадњњм штап са шиљком на врху за терање волова. —Ђе идеш море ко бела

лала, књд узнем ја бадњњ!

бадрље с погрд. особа која није достојна поштовања, безвредна особа, никого

вић, ништарија. — Бадрље едно, ни има службу, ни оћеземњу работи! Он је заменеба

дрље,туј кућу му друкправија, нигде не работи, ништа неје стекја, а овам се издиза

бађав прил. 1. бадава, узалуд. — Бађав му море толка школа књLд) ћутећим про

ђе поред) човека, нуме се јави!
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2. без новчане надокнаде, бадава. — Достаси му бађавработија, тражи свгдати
плати!

бађава прил. в. бађав, — Бађава садимо бостан, све изгореја. Она целдин седи у

лад, а ја горим на слунце па ћу ву бађава дадем поприку и петлижани.

бађавџијам беспосличар, нерадник, готован, бадаваџија. — Ја имам сто рабо

те, несвм бађавџија ко ти, да жмијем по цел двн по кафане.

бађавџика ж беспосличарка, нерадница, готованка, бадаваџика. — А бре, же

на бађавџика, нема другу работу, седи преткапију и гледа кој куде иде, с куга иде.

бађавџисујем, бађавџисуваја (3. л. мн. пр. бађавџисујев, аор. бађавџисува, 1. л.

мн. бађавџисувамо, пр. сад бађавџисувајећи, импф. бађавџисујешем, 3. л. мн. бађав

џисујешев) несвр. в. бађавџишем. — Она бађавџисује по цел ден па аздисала.

бађавџишем, бађавџисаја (3. л. мн. пр. бађавџишев, аор. бађавџиса, 1. л. мн.

бађавџисамо) несвр. проводим време не радећи ништа, дангубим, беспосличим. —

Она бађавџише цел дон, а ја двл ћу у кућу, ел у њиву понапред.

бkжњм прил. в. бајагим. — БЊжњм ће вршимо данic, aл оно пусто заврна.

бkжњмке прил. в. бајагим. — Божемке да идемо у Лесковац сирење да продава

мо, ал размашимо за у другу суботу.

бњ3 м бот. зова Sambicus nigra. — Там у Копани путје чисто, там се може бњз на

бере.

бљздежм 1. јак, непријатан мирис, смрад. — Направија нужнигдoлеко од њи

гову кућу, а под мој прозор, па се од бљЗдеж не мож живи.

2. погрд, прљав, нечист човек, смрдљивац. — Не се мије, не се преобукује, спије

обучен па не могу кревет) да легнем куде тога бљЗдежа.

бљздење с гл. им. од бездим. — Не мош се више подноси брздење из њин обор

од ђубре што су га наsидали уз нашу кућу.

бљздим, бњ3деја (3. л. мн. пр. брздив, аор. бњзде, 1. л. мн. брздемо, пр. сад бљзде

јећи, импф. бkздешем, 3. л. мн. бkздешев) несвр. испуштам, одајем јак, непријатан

Мирис, смрдим, заударам. — Пре смо се у реку бањали, прали смо, а свгврљаву њум

цркотине, мршљаци, бљзди вода.

бњ3дотина ж и м погрд. прљава, нечиста особа, смрдљивица, смрдљивац. —

Туј бњ3дотину немој да викаждати помагаза славу,ја ћу дођем да спремамо! Седна у

автобуз до једнога брздотину, поревало ми се по цел пут.

Базовка ж мит, њива.

баир мотворен, широк простор. —Набаирћуте искарам, ти неси за у кућу!

бајам (уз уобичајено значење „хип, од брат“) старији девер (снахи). — У моје

време, дете, снаa је старејога девера викала бајо, а данће овеј младе снашке викав га

ел девере, ел па по име.

бајагим прил. тобоже, као, исп. бњгим, бљгимке, бљжњм, бњжњмке, бајагимке.

— Не мош Слободан јутре да ни врши, бајагим му се комбај покварија.

бајагимке прил. в. бајагим. — Бајагимке рече ће дође да помогне свиње да ко

љемо, ал гу нема.

бајадерм вунени шал. —Тури, Мирко бајадер око гушу, ће оSéбнеш на овој сту

денило! 1

бајадерче с дем. од бајадер. —Ако те гуша боли, скиђажбајадерче одгушу!

бајање с гл. им. од бајем. — Ућути, бре, од твоје бајање глава ме заболе!
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бајем, бајаја (3. л. мн. пр. бајев, аор. баја, 1. л. мн. бајамо, пр. сад, бајајећи,

импф. бајешем, 3. л. мн. бајешев) несвр. (поред обичног значења „изговарам неке не

разумљиве магичнеречи уз чудне покрете“) експр. говорим којешта, брбљам, блебе

ћем. — Искршија ногу па по целдњн седи натaрaсу и баје, а ја га немок слушам.

бајтон м бетон. — Ранке ће се дигнемо да замешамо бајтон, данic ће бајтони

рамо кућу. Овај бајтон да посипујете данšз да не испуца на слунце!

бајтонирам, бајтонираја (3. л. мн. пр. бајтонирав, аор. бајтонира, 1. л. мн. бај

тонирамо, пр. сад бајтонирајећи, импф. бајтонирашем, 3. л. мн. бајтонирашев) свр. и

несвр. обложим, облажем бетоном, изградим, изграђујем нешто од бетона. — Ку

ћу још несмо бајтонирали, увати зима. Ћу морам да бајтонирам једну стазу откапију

до кућу да не газимо по блато књд заврне.

бајтонирање с гл. им. од бајтонирам. — За бајтонирање се ви не секирајте, ћу

дођем с моји радници и ће завршимо работу!

бакал м бокал. — Донеси у бакал вино!

бакалisкм 1. бакалска роба, бакалук. — Бакалšгда накупујеждоклесидом, књд

отиднеш, ја немам от које

2. новчани издатак, расход, трошак. — Ја имам голем бакалнку кућу: деца из

државам у школу, овај жена болна, син стигја за женидбу.

бакалвчан, -чна, -чно који се односи на бакалок (2), који јеу вези с бакалек (2).

— Он не би издржаја такbв трошак и деца да школује, и жену далекује, и све друго,

моја кућа је бакалšчна.

бакалче с дем, од бакал. — Напуни тој бакалче с воду!

бакрач м (обично) бакрени котао који је при дну шири, а при врхуужи. —Из

горемо онај личан бакрач варејећи тикве у њега.

бакраче с дем, од бакрач. —Домаћицатреба по целдњнда држиједно бакраче с

воду на шпорет.

балавурдам погрд, неозбиљан, непоуздан човек. — Тај балавурда ме је емпут

изиграја, више неће!

балантаж мед. амбуланта. — Видо мајку ти у баланту у Бошњаце, дошла беше

и она куде доктура.

Бале с хип, од Благоја.

баљезгало с погрд. онај који говори оно штому не приличи, који говори нешто

ружно, недолично, непристојно, исп. баљузгало. — Срам ме да отиднем у људи стој

баљезгало, одма баљезга.

баљезгам, баљезгаја (3. л. мн. пр. баљезгав, аор. баљезга, 1. л. мн. баљезгамо,

пр. сад, баљезгајећи, импф. баљезгашем, 3. л. мн. баљезгашев) несвр. експр. говорим

оно што не приличи, штоје ружно, недолично, непристојно, исп. баљузгам. — Ајде

доста, не баљезгај, напијеш се па збориш што ти не иде у ред.

баљезгање с гл. им. од баљезгам. — Искочише људи преко праг, да не слушав

твоје баљезгање.

баљузгало с погрд. в. баљезгало. —Ти му рекнеж добардан, а он одма почне да

баљузга, баљузгало му се не видело!

баљузгам, баљузгаја (3. л. мн. пр. баљузгав, аор. баљузга, 1. л. мн. баљузгамо,

пр. сад, баљузгајећи, импф. баљузгашем, 3. л. мн. баљузгашев) несвр. експр. в. баље

згам. — Не баљузгај више, човеку, засрами се
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баљузгање с гл. им. од баљузгам. — Не се секирај, Ружо за њигово баљузгање,

књ[д) це истрезни ћу му кажем које е све баљузгаја.

бамбађав прил. врло јефтино, у бесцење. — Поприка на пијаs беше бамбађав,

млого се нанело.

бамбона ж бомбона. — По целдњн се радујем, ће ми донесе мајка свилене бам

боне из Лесковац.

бамбонче с 1. дем од бамбона. — Тури у појесники бамбончики, не мог) куде

болника да идем с празне руке.

2. бoт. врста цвећа ситних, црвених цветова Reseda odorata. — Бамбонче уне

сем књд застудени у собу, па црвти преко целу зиму.

бандоглавес, -ста, -сто тврдоглав, својеглав. — Ћерка мује млого бандоглаве

ста, утврди главу и на њојно мора да буде.

бандоглавесто прил. тврдоглаво, својеглаво. — Ја ти викам не работи такој

бандоглавесто, татка ће наљутиш, неће ти ништа даде!

бандоглавка ж погрд. тврдоглава, својеглава, самовољна женска особа. —

Размашува гу туј бандоглавку да не иде на овој крвило у Лебане, ал она ме не послу

Ша.

бандоглавком погрд. тврдоглава, својеглава, самовољна мушка особа; исп.

бандоглавоња. — Не слуша бандоглавко друк што му казује, увати рамунику и прода

де бамбађав.

бандоглавоња маугм. и пеј, од бандоглавко. —На тога бандоглавоњу не се до

казује, ти га учиш једно, он работи друго.

бандорење с гл. им. од бандорим. —Људи су се научили на твоје бандорење, па

те никој неће слуша, нема које од тебе да чује.

бандорим, бандорија (3. л. мн. пр. бандорив, аор. бандори, 1. л. мн. бандоримо,

импф. бандорешем, 3. л. мн. бандорешев) несвр. експр. говорим непромишљено, бе

смислено, говорим бесмислице, будалаштине, лупетам. — Немој да ми бандориш

више књд не знаш књко се треба уработи!

бЊнђам, бњнђаја (3. л. мн. пр. бkнђав, аор. бвнђа, 1. л. мн. бвнђамо, пр. сад.

бљнђајећи, импф. бњнђашем, 3. л. мн. бенђашев) несвр. експр. говорим тихо изража

вајући негодовање, незадовољство, негодујем, гунђам. — Немој да бњнђаш, него уба

во кажи које оћеш, које ти фали!

бљнђање с гл. им. одбинђам. — СЕмотибћнђај, млогоће добијеш ствоléбљнђање.

баница ж пита (обично са сиром), гибаница. — Овија наши деца не едев бани

цу свlс) сирење, па књд готвим, за њи одвојим у једно тепсиче баницу с јабуке.

Изр. кисела — врста гибанице припремљена од кора од киселог теста између

којих се ставља надев од сира и јаја. — Киселу баницу зачђс направим: одвојим од

тесто залеб и од њега расучем дебеле коре. Књ1д) цве натурам у тепсију, чекам сат два

да сташе и тšг гу печем.

баничар м онај коме је баница, пита омиљено јело, који воли да једе баницу,

питу. — Мирко је баничар, он млого воли да једе баницу, а Вељко по не.

баничарка ж она којој је баница, пита омиљено јело, која воли да једе баницу,

питу. — Смиља се сhмо од баницу наеде, она је баничарка.

баничка ж дем, и хип, од баница. — Деца ће ми дођев од работу па да поитам

едну баничку да ги направим, тој млого волив.

бљнsов м погрд. глупан, тикван. —Ти си, бре,једвнбљнsов што ништа не зна!
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бањам, бањаја (3. л. мн. бањав, аор. бања, 1. л. мн. бањамо, пр. сад бањајећи,

импф. бањашем, 3. л. мн. бањашев) несвр. П. купам некога. — Ајде донеси воду да

згрејемо, треба дете да бањамо!

П. — се купам се. — Отиде да се бања у реку.

бањање с гл. им. од бањам (се). — Отишли на бањање у врновачко езеро.

Бањац м надимак.

бањкажводау којој је окупаноноворођенче. — Бањка се нерасипује преко ноћ,

него књIд цимне, од уроци.

бањкам, бањкаја (3. л. мн. пр. бањкав; аор. бањка, 1. л. мн. бањкамо, импф.

бањкашем, 3. л. мн. бањкашев) несвр. I. у дем значењу: бањам. — Дете докле не

свстави годину, мора бањкаш свbки двн.

П. — се у дем, значењу: бањам се. — Лесноје за њума, она има време свbки двн

да се бањка.

бањкање с гл. им. од бањкам (се). — Доста ез бањкање, оладила се вода, ће

oséбнеш, искачај искорито!

бапка ж хип, од баба (1,2). — Бапка кућу ће чува, а ми ће ву од цобор донесе

мо ратлуци.

бkплаж крупна и незграпна женска особа. — Књква је бkпла, земња се под њум

тресе књд иде.

башче с дем, и хип, од баба (1,2). — Уалила свм ги деца па сšмо изнаодив, дај,

бапче овој, дај, бапче сљк па друго ништо, и све такој.

барабан момањи бубањ, добош. — Аса свири у трубу, Мане чука гоч, Шевко

удри у барабан.

барабанче с дем ихип од барабан. — Немој да ми плачеш, јутреће идемоја и

ти у собор па ће ти бапче купи барабанче ти да ми се играш.

барабар прид. непром. 1. једнак, исти, раван; исп. барабарке. — Да будеш и у

работу барабар с мене, не сbМо уједење! Обе сте ми ћерке, неве двојим и ти и она сте

ми барабар. }

2. (у прилошкој служби)једнако, подједнако, напоредо, исп. барабарке.— Ако

неје навикла на такој тешку сељачку работу, ал књг копамо мумуруз, барабартера ре

дови с мене.

барабарење с гл. им. од барабарим (се). — Не мог гибарабарим, књкво бараба

рење, онај ћерка у Лебане не мије лош реч рекла, а овај друга све ми на куп натура.

барабарим, барабарија (3. л. мн. пр. барабарив, аор. барабари, 1. л. мн. барабари

мо, пр. сад, барабарејећи, импф. барабарешем, 3. л. мн. барабарешев) несвр. П. стављаму

исту раван, изједначавам. —Ти не наз две барабариш, ал она и ја несмо барабар.

П. — се изједначавам се, поредим се с неким. — Не мош се она барабари с тебе

никњ (д), ти и она сте сњсвем друкше у све.

барабарке в. барабар. — Мирини и Зоранови деца мене су ми барабарке. Бара

барке с мене работи цело лето.

барчуга ж аугм. од бара, баруштина. — Недавај на краве да пијев из онеј бар

чуге, дом књд ги докараш, ће ги напоимо!

батемхип, од брат. —Мој батеће мејутре води у Лебане да ми купи ципеле.

батисување с гл. им. од батисујем (се). — Овуј годинvни све пошло на батисува

ње: градушканилојзе очука,житога беше водаваћала, попр ни се осуши откисло,
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батисујем, батисуваја (3. л. мн. батисујев, аор. батисува, 1. л. мн. батисувамо,

пр. сад батисувајећи, импф. батисујешем, 3. л. мн. батисујешев) несвр. П.упропашћу

јем, уништавам. — Немој да батисујеш на овој блато нове ципеле, обуј старе!

П. — се нарушавам здравље, почињем да побољевам. — Човек се батисује ако

млого пије, а не једе лебац, оболив му живци.

батишем, батисаjа (3. л. мн. пр. батишев, аор. батиса, 1. л. мн. батисамо) свр. 1.

упропастим, уништим. — Несем загледала, па сем у овуј бељавину закиснала едно

црвено детињо џољче и такој сем батисала пуно корито бели чршави.

П. — се нарушим здравље, почнем да побољевам. — Наша се ћерка такој батиса

идеећи по врчарице, место по лекари.

баткам хип од бата. — Татко, ми сестре смо се споразумеле, ништа неће од

мираз узнемо, продаваји стоку и њиве, све колко ваља, сšмо батку нашогаједнога да

спасимо од) туј бединчину што га нападнула.

батлијам онај којије срећан, срећник. — Лћсноје за тебе, ти си батлија роден, а

ја књLд) цњм се рађаја, срећа ме прерипила.

бњцка ж боца, бодља. — Обуј се, овде има бицке, све ће се избецкаш!

бњцкам, брцкаја (3. л. мн. пр. бБцкав, аор. брцка, 1. л. мн. брцкамо, пр. сад.

бљцкајећи, импф. бњцкашем, 3. л. мн. бњцкашев) несвр. уч. I. 1. помало и учестало бо

дем, убадам. — Да узнем ја по голему иглу, с овој игличе ћу бицкам цел двн.

2. фиг. (о речима) пецкам, заједам. — Бњцка ме често она што се не одадо за њој

нога брата.

П. — се 1. наносим себи убод, бодем се, убадам се. — Књдработим нашиваћу ма

шину, мора се бБцкам.

2. фиг. уз повр. (о речима) пецкам се, заједам се. —Не бњцкајте се девојке, мош

тој вашо бљцкање да искочи на големо!

бљцкање с гл. им. од бњцкам (се). — Дете, батали стој бљцкање, ће изешћутек!

Не бБцкајте се, девојке, мош тој вашо бљцкање да искочи на големо!

бЊцнем, бњцнуја (3. л. мн. пр. бБцнев, аор. бњцну, 1. л. мн. бњцнумо, импф.

бБцнешем, 3. л. мн. бњцнешев) свр. трен. П. 1. мало, незнатно убодем. —Ти мируј, те

та ће те чђз бБцне, и ће си идемо дом!

2. фиг. (о речима) пецнем. — Млого она зна да збори. ББцне ме па ко да ништа

неје било.

П. — се убодем се. — Не ми је ништа, бњцну се на трњ.

бача ж башта, врт, повртњак, исп. башча, — Можли отрчишчђсу бачу да на

кидаш поприке за обед“ Бачу да посипеш напридвечер, цвећке да се не осушив!

бачаванџијам баштован, повртар. — Ћу узнем од тебе поприку за трошију,

ви сте Лугарчани прочуени бачаванџије.

бачаванџика ж баштованка, повртарка. — Моја сестра Ружа је бачаванџика,

од њум ћу тражим расад от поприку. Голема си ми ти бачаванџика, носиш на пијац

петлижани и краставице књIд це и Цигани издовољили с њи.

бЊчважбачва. — Вино више нема убњчву, да гу напуните с воду, да се нерасуши!

бачевачки, -а, -о који се односи на Бачевину.

Бачевина ж село.

Бачевчанин м становник села Бачевине, онај који живи у Бачевини.

Бачевчанка и Бачевкаж становница села Бачевине, она која живи у Бачевини.
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бачица ж дем, одбача. — Даде ми татко там, у онуј њиву збунар, еден крајчšг

за бачицу.

бачкало свир с прљавом, блатњавом, муљевитом водом. —Књдје млого вру

ћо, свиње по цел двн легав у бачкало.

бачкам се, бачкаја се (3. л. мн. бачкав се, аор. бачка се, 1. л. мн. бачкамо се,

импф. бачкашем се, 3. л. мн. бачкашев се) несвр. 1. расхлаћујем се у бачкалу (о крма

чама и биволима). —Сипи гити на свиње помије, ако се бачкав, књдогладнивће дођев

на корито!

2. прљам се, замазујем се блатњавом водом. — Дете се набутало у онај ендек

куде што расипујемо воду от прање па се бачка.

бачкање с гл. им. од бачкам се. — Врућо ги на свиње па се бачкав.

бачкарникма баруштина с блатњавом, муљевитом водом. — На сред цело

је бија бачкарник, па сељани се стегоше на кулук, напунише оној место и посадише

дрвца. б. блатњавоместо уопште. — Сто пут свмти рекјада нерасипујеш воду прет

кућу, глеј каквв си бачкарник направила!

бљшење с гл. им. од бешим. — За болево нема бљшење, од бога је.

бешим, бљшија (3. л. мн. пр. бешив, аор. бвши, 1. л. мн. бљшимо, гл. пр. сад.

бљшејећи, импф. бњшешем, 3. л. мн. бњшешев) несвр. држим, чувам у тајности, та

јим, прикривам. — Она бБши да ву се ћерка одвојила од мужа.

башка прил, засебно, посебно, одвојено, подвојено, исп, башком. — Да ви ка

жем, бре људи ко стар човек: туј нема кућа куде сви једев башка.

башкалфкм део породичног иметка који један припадник породичне задруге

издвоји, одвоји за лично коришћење. — Ја докле свм домаћин не дозваљамбашкалbк,

има све што е кућовно сви да користив.

башком прил. в. башка. — Башком отидоше на собор, Драган с њигови друга

pи, а Мира па с њојне си другачке.

башча ж в. бача. — Посадила свм у башчу од цве по мало поприку, петлижа

ни, краставице, кромит, копус, али цвећке пуно имам.

башчелњкм овећи комад платна заувијање или прекривање нечега, бошча, исп.

бошчалек. —У башчелнк се сврже дар за кума и старејка и такој сврзаноги се даде.

башчелise c дем, од башчелек, исп. бошчалвче. — Бесте сврзале ваши ствар

чики у башчелbне и наникуга се несте казале, побегле сте од деду из Врновце.

башчинка ж хип, од башча. — Семо прођем крз Миланов сливњак и ете сњм у

башчинку.

башчинче с дем, и хип, од башчинка. — Башчинче мијетују обор, оградено од

једну страну свз sид одјцтару кућу, овам па с овеј стране су плотевја и една дрвена

тaрапка.

бебес сасвим мало дете, беба, новорођенче. — Снашка не можда иде по њиве,

чува бебе. -

бебенце с дем, и хип, од бебе, бебица. — Бољке ли му је свг на вашо бебенце?

бегам, бегаја (3. л. мн. пр. бегав, аор. бега, 1. л. мн. бегамо, пр. сад, бегајећи,

импф. бегашем, 3. л. мн. бегашев) несвр. трчећи се удаљавам пред опасношћу, бе

жим. — Деда му се беше млого наострија што скита преко ноћ, па чим види деду да

улаза у обор, одма бега.
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бегањац му изразу: викнем (уватим) у - нагло побегнем, збришем, шмугнем,

клиснем. — Чим видомо пољака, пофрљамо онија лубенчики па викнамо у бегањац.

Крив је, не смеја да чека, књд му искочи, увати у бегањац.

бегање с гл. им. од бегам. — Море, нећете спаси бегање, ако те њиговтаткови

ди што гу тепаш!

беген прид. непром, који је пријатног изгледа, допадљив, леп. — За девојче не

ма збор, девојче је беген. Ми па нашога сина да фалимо, и он је беген.

бегендишем, бегендисаја (3. л. мн. бегендишев, аор. бегендиса, 1. л. мн. беген

дисамо) свр. и несвр. осетим, осећам љубав, симпатије (према некоме), бегенишем.

— Нећу питујем ни од кои је, ни књква е, тај коју мој син бегендише, тај ће ми будне

снаa.

бединчина ж тешко излечива, опака болест, рак. — Раде си казује да њигова

жена има туј бединчину, рак шетанац.

бездерм неприлика, невоља. —Нађо се у бездер књдми онија срамни људи наи

доше, а ја у кућу нигде ништа не бе имала.

бездетка ж жена која неможе да рађа, нероткиња. — Она сирота је бездетка,

тоје божја управа, а муж гу затој јури.

безлебар монај који је у веома тешком материјалном положају, који је гото

во без ичега, пука сиротиња, гоља. — Из онакbв богатлђк куде таткада отидне за без

лебара за њигово убавило.

безлебарка ж она која је у веома тешком материјалном положају, која је го

тово без ичега, сиротица. — Била си безлебарка, нигде ништа неси имала, а сbк си се

мало закућила па си дигла прњку:

безмозгоњам погрд, блесуњав, сулуд, празноглавчовек. — Ма, ти си безмозго

ња! Које луд да ти даде онакву краву с теле за седoмстотине марке?

безосраман,-мна, -мно који нема осећање срама, стида, бесраман, бестидан.

— Данђшње девојке су безосрамне, лижев се по сокаци с момци. Безосрамна си била,

такој ли се збори при стари људи!?

безосрамник м погрд, човек који нема осећање срама, стида, бесрамник, бе

стидник. — Видели га људи тога безосрамника у срет пладне куде прерипија плот и

отишја куде њума.

безосрамница ж погрд, женска особа која нема осећање срама, стида, бе

стидница. — Немој да пушташ у кућу туј безосрамницу! Неси видела које работи с

очи накуде твојега мужа, ти књд отиде да ву свариш каву, отрула се од њум?!

безосрамно прил. на бесраман, бестидан начин, бесрамно, бестидно, безоб

зирно. — Ја те поштујем ко комшију, а ти ако си дошја такој безосрамно да збориш,

одма дом да си идеш:

бел, -а, -о који је беле боје, бео. —Толко ме мучиш, књд умреш има белу мараму

да забулим!

белановачки, -а, -о који се односи на Белановце.

Белановце с село.

Белановчанин м становник Белановца, онај који живи у Белановцу.

Белановчанка ж становница Белановца, она која живи у Белановцу.

белњц прид. непром. (често уз придев „бео“ за истицање) бео белцат, сасвим,

потпуно бео. — Овој брашно бело, бело, па белиц. Ако е стара жена, на њум кошуља

белњц. Убаво брашно, леб белец.
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беле су хипокористичком обраћању: светлопуто мало дете. — Ућутка се Бе

ле у твоје руке, дњл се премића да си Суза, што си и ти бела.

Белим надимак.

белим се, белија се несвр. (поред уобичајеног значења „чиним себе белим, ма

ЖеМ. Се белилом“) перем своје рубље. — Енегу Јованка там, при бунар, бели се.

белисвет прил. у великом броју, веома много. — Имаше млого људи на собор,

млого па белисвет.

белка ж беланац, беланце. — Булке се правив од белке и шићер.

, белмуж мјело припремљено од неусољеногмладог сира и кукурузног брашна.

—Иди у Ружу Николину, питај гу не лије усолила данешњосирење да направим бел

муж!

белојка жбот, женски струкконопље Сannabissativa. – Белојка се по рано бе

ре од цемењајку и она је по ситна.

белосвецки (само у м. роду) који је много пропутовао, који је упознао многе

крајеве и људе. — Заседе се један ноћ у нас, освмнамо слушаећи га, ал белосвецки чо

век, куде све неје бија, има које и да прича.

белосвечанин м човек из неког другогместа којег не познају, непознат човек,

незнанац. — Немој ми туј сврћаш на конаг белосвечани, немам куде да ги турим да

спијев

белосвечанка ж женска особа из неког другогместа коју не познају, непозна

та жена, незнанка. — Одемно гу несљм видела, она се променила, погосподила, ми

слим ника белосвечанка, књд оно било Вере Дескино.

белотинаж бела одећа: одећа светлих боја. — Врљајвише туј црнотину, доста

си га жалила, обучи си белотину!

белотрепкоња м човек белих обрва. — Ма знажгатога човека, ће се сетиш кој

е, онај бре белотрепкоња што работи у суд.

белцим мн. анат. беоњача. — Немој више да плачеж, белцити се све закрвавели!

белуњав, -а, -о помало, донекле бео, беличаст. — Неје за мене стару тој белу

њаво марамче, требала си ми купиш нико зацрњесто.

белутрак м камен беле боје, белутак. — Берем овија белутраци у реку, ће ми

требав за бунар.

белчуг малка, карика, беочуг. — На онеј свиње да се турив белчузи да не ријев

по обор.

бељаван, -вна, -вно 1. који доноси белај, невољу, муку. — Бељаван си бре, чове

ку, глеј расипа чорбу у скут!

2. чије подизање, одгајање захтева додатни труд, напор и сл. — Овој дете је

млого бељавно: ни ће спије на време, ни ће једе ко деца што једев, с њега сbмо да се

распраљам.

бељај мбелај, несрећа, невоља, мука, беда. — Немој да си више преораја међу,

ће будне бељај! Бељај голем с овога човека от књко се утепа.

берем, браја (3. л. мн. берев, имп. берите и берете, аор. бра, 1. л. мн. брамо, пр.

сад берејећи, трп. берен, импф. берешем, 3. л. мн. берешев) несвр. (поред обичних

значења „прикупљати пољопривредне производе и друго биље или његове делове,

нарочито плодове“ и „скупљати (руком или некаквим оруђем) нешто што је растуре

но, разасуто“) 1. гнојим, набирам, отичем. — Начнарила свм се на ногу, па еве сњк пе

та колко бере и јаска, оће се подљути.
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2. сечем (обично дрва за огрев). — Нема ги дом, отишли су у Лепкин забел дрва

да берев.

3. фиг. обуздавам бес, гнев, трпим, подносим. — Ћу берем докле ми не одвије,

ал књд ми одвије, ћу му се развршим за све.

Изр. - бригу (обично у императиву с негацијом) бринем, зебем, секирам се. —

Не бери бригу за мене, несвм дете! — туђу бригу (обично у императиву с негацијом)

каже се кад се некоме скреће пажња да престане да се бави туђим проблемима, да

не залази у туђе проблеме и сл. — Тепаја лигу, не лигу тепаја, тој сије међу њи, и не

беритуђу бригу! Викамти, немој да берештуђу бригу, ал на тебе не се доказује!

берикет м летина, берићет. — Сви има да работимо, да соберемо берикет, у

тој ни очигледав, тој ни је годижбина.

берикетан, -тна,-тно берићетан, родан, плодан. — Фала од бога, овај година је

берикетна за све што смо посадили и посејали. Лањска година не беше такој берикет

на, ал ни вештачко ђубре несмо бацали.

бернем, бернуја (3. л. мн. пр. бернев, аор. берну, 1. л. мн. бернумо, импф. бер

нешем, 3. л. мн. бернешев) свр. у дем, значењу: берем. —Ноћне увати, дај да бернемо

малко траву за свиње, па да бегамо дом!

бесница ж погрд. она која бесни, која испољава бес, гнев, срџбу. — Засрами се

бесницо, кој те тераја да се одаваж за пијаницу па да ми сњк туј бесниш

беснување с гл. им. од беснујем. — Ствоје беснување дете,ће изешћутек.

беснујем, беснуваја (3. л. мн. пр. беснујев, аор. беснува, 1. л. мн. беснувамо, пр.

сад беснувајећи, импф. беснујешем, 3. л. мн. беснујешев) несвр. испољавам бес, гнев,

срџбу, бесним. — Беснује што се он овде утепа работеећи и њојно имање, а она динар

не испраћа.

беснулаж (у појачаном значењу): бесница. —Тај беснула је бесна на мајку си.

бесување с гл. им. од бесујем се. —Од њино бесувањеме стра, тек се кучики на

крвив и оће изедев човека.

бесујем се, бесувала се (3. л. мн. пр. бесујев се, аор. бесува се, 1. л. мн. бесувамо

се, импф. бесујешем се, 3. л. мн. бесујешемо се) свр. и несвр. добијем, добијам нагон

за парењем (о женкама паса). — Бесује се онај Влајкова кучка, кучики по њум по цел

сокак трчив, не можда прођеш.

бесуља ж пеј. жена која лако и често мења љубавног партнера, податљива,

лака жена. — Тај бесуља је ко кучка: од мужа на мужа.

бећар м онај који још није ступио у брак, који није засновао своју породицу,

неожењен човек, нежења. — Малеј син ми се ожени и има две дечица, а онај старе,

јожбећар. у

бећарачки“, -а, -о који се односи на бећара, својствен бећару, момачки. — Аран

је бећарачки живот, ал ми синко старимо, треба се жениш и ми да имамо одмену.

бећарачки“ прил. на начин својствен бећару, као бећар. —Живи бећарачки, не

мисли да се жени, вика, овакој ми убаво, а жене колко оћеш.

бећарујем, бећаруваја (3. л. мн. пр. бећарујев, аор. бећарува, 1. л. мн. бећарува

мо, импф. бећарујешем, 3. л. мн. бећарујешев) несвр. проводим се као бећар, момку

јем. — Ајде, жени се, бре, докле ће бећарујеш!?

бећарче с дем, и хип, од бећар. — Имавониједно убаво бећарче, још мало па ће
1

Га ЖСНИВ,
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биволм зоол. преживар из рода говечета Воs, биво. — До пре нику годину је

Славко чуваја биволи паги и он продаде. Свгусело више никој не чува биволи.

биволар м онај који чува биволе, који иде за биволима, напаса биволе. — Ис

продадоше сељани биволи, нема више у село биволари. Биволар носи с њега воду и

лебац, ако не докарује на пладне биволи дом.

биволарка ж жена која идезабоволима, која напаса биволе. —Ти ли ће данfз

буднежбиволарка? Ја, ја, други па по друге работе отидоше.

биволарник м стаја за биволе. — Ти изрини биволарник, а ја ћу па трлу

биволицаж женка бивола. — Једна биволицамије остала, али њум нема с ко

је да гу раним, ћу гу продам.

биволче с дем, од биво, бивоље младунче. —Ћу чекамбиволица да се отели, по

скупо ћу гу продам збиволче.

бигорм 1. невоља, јад. — Големе суме невоље снашле, ћу препукнем одбигор.

2. (у прид. служби) непром, који је веома горак, који много горчи. — Краставице

су ни бигор, несмо ги посипували. Овај лек је бигор, не мог га пијем.

Бизон м надимак.

бијач м дрвена направа којом се набија, трли конопља. — Ћемидаш важ бијаџ

да чукам данћс конопље?

бикче с дем, и хип. од бик. — Чува једно бикче и једно кравче.

биљобер му изразу: Свети Јован биљобер хришћански празник свети Јован,

Ивањдан (24. јуна / 7. јула) када по народном обичају девојке беру пољско цвеће које

уплићу у венчиће. — Девојке, јутре је Свети Јован биљобер, има се рано дигнете да

идете да наберете цвећке за венчики.

биљор прид. непром, који је врло љутог укуса, папрен. — Овеј поприке млого

љуте, биљор, не мош сеједев од љуто. Ово јело биљор, турила си сигорно нику џинку.

биљошем, биљоcaja (3. л. мн. биљошев, аор. биљoca, 1. л. мн. биљосамо)свp. I.

превише, прекомерно заљутим, запаприм (о јелу). — Биљосала си овој вариво, не

мош се једе од љуто. Млого си љуту поприку турила у овај гра, биљосала си га.

П. —се експр. испуним сејадом, бригом, муком, веома се насекирам. — Биљoca

ла свм се од мој лош) живот, не мош се живи с овија људи.

бимбош м експр. уображенко, надувенко. — Ти си голем бимбош, ал све за

време!

бипче су експресивном изражавању: срце. — Неће ме он мене више овакој

снаиђа да ми бипче игра под груди.

биријажу изразу: надали бирију каже се кад вишељуди истовремено искаљу

је бес, гнев, незадовољство над неким. —Срам да вебудне! Надали сте бирију по дете

што неје возачки положија!

биркам, биркаја (3. л. мн. пр. биркав, аор. бирка, 1. л. мн. биркамо, пр. сад бир

кајећи, импф. биркашем, 3. л. мн. биркашев) несвр. уч. нагоним некога да нешто бр

зо уради, пожурујем (силом, претњом и сл.). — Не ме бре, човеку више дирај! Бир

каш ме по работу ко да свм у двајез године!

биркање с гл. им. одбиркам. —Онајадна од њигово биркање не сме се усправи

у копање.

бирнем, бирнуја (3. л. мн. бирнев, аор, бирну, 1. л. мн. бирнумо) свр. трен, јур

нем, појурим, погнам некога. — Семо да сте видели: књд га бирну, овај се утепатрчае

ћи. Књд видо да ми тепа дете, бирну гу, ал побеже.
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бисазим мн. дводелна торба која се носи преко рамена или на коњу, бисага. —

Иде деда Јосим чек из Врновце с пуни бисази крушке и јабуке.

бич м штап са продужетком од кожне врпце за гоњење, подстицање коња.

—Ја ћу понесемамови, а ти узни бич па ће презамо коња. Збич ли се тепа дете, богли

те утепаја тебе?!

бичало с кожна врпца на бичу. — Све искида бичало откоња, уватија га гуту

раћ и неће мрдне.

биче с дем. од бик, бикчић. — Немамо ми бика, нашојож биче.

биче“ с дем, од бич —Остави демој бич, дедаћетитебе направибиче заиграње!

бичкам, бичкаја (3. л. мн. пр. бичкав, аор. бичка, 1. л. мн. бичкамо, пр. сад.

бичкајећи, импф. бичкашем, 3. л. мн. бичкашев) несвр. ударам бичем, бичујем. — Не

га бичкај коња, видиж да убaвo иде!

бичнем, бичнуја (3. л. мн. пр. бичнев, аор. бичну, 1. л. мн. бичнумо) свр. трен.

ошинем бичем. — Бични, дедо коња да потрчи!

бичкијаж тестера, пила. — Донеси бичкију да растpужем овуј диску. Испра

ти ме татко да ми дадеш вашу бичкију да сече нике диске.

бичкиче с дем, од бичкија. — Иди тражи од Вуле њигову бичкију, не моксовој

бичкиче ништа да направим!

бицман м овеће, позамашно парчехлеба. — Нема време уз остал да једе, но узе

де једин бицман у руке и излете на сокак.

благ, -а, -о који је слатког укуса, сладак. — Благе овеј крушке, ко мед.

благајка жагр. врста слатке јабуке која доспева о Петровдану, петровача.

— Стана донела пуну шерпу благајке.

благЊц прид. непром, који је веома слатког укуса, веома сладак. — Овај млад

гра благЊц, Лубеница беше благšц, ич не износи колачи!

благачњк, -чка, -чко помало, донекле благ, сладак, слаткаст. — Благачко овој

дињче, не мари, ће га изедемо.

благдњн м празнични дан, празник. — Однапрет, сећам се, мајка сšмо на

благдњн ништо уготви, а свк си једемо убаво и у делник и на благдњн.

Благовес м цркв. хришћански празник који се светкује 25. марта / 7. априла

као дан када је Богородица примила „благу вест“ о зачећу, Благовести. — Там око

Благовес режемо лојзе.

Благоја м име.

благота жмлеко имлечни производи, бели смок. — Немамо ми јоштеј скаламе

рије па ми се благота на летњо време тешко држи. Немам си благоту, телцијош сисав.

благун м бот врста храста Оuercus conferta, граница. — Работимо, работимо,

па у пладне легнемо под благун да се одморимо.

благунка жагр. врста позне крушке ситних, слатких плодова. — Све пастири

да ни оберев онеј благунке.

блањав,-а,-о приглуп, блесаст, блентав. — Онје блањав, затој се с њега играв

књко оћев.

блањавка ж погрд. приглупа, блесаста, блентава женска особа. — Извукује

од онуј блањавку колко оће паре, она ништа незна.

блањавком погрд. приглупа, блесаста, блентава мушка особа. — Муж ву

један блањавко, на њигови очи ву се натурује и он ништа не премића.
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блешчам онај који је блесав, блесавко. — Онај блешча отиде да помага на

Славка, а наша работа пусти.

близнак м близанац, мушко дете рођено као близанче. — Зоран и Зорица су

близнаци. Смиља родила близнаци, обе мушки.

близнакуља ж женско дете близанче, близнакиња. — Једна од онеј две бли

знакуље иде с мојега брата у школу, ал не знам која беш.

близница ж недовољно печена, гњецава доња кора хлеба. — Добрашно лије,

до шпорет ли је, не знам, глеј књква је близница на леб.

близничав, -а, -о који је с близницом, недовољно печеном, доњом кором (охле

бу). — Не пече ми шпорет убаво оздол, леб ми близничав.

близо прил, близу, недалеко. —Седни по близо до шпорет, измрзла си све

бљантав, -а, -о који је непријатног укуса, неукусан, бљутав. — Овај ми вода

бљантава, не ми убaвa, време ће се сигорно мењава. Убавати чорба, ал мене ми неје

добро, имам ватру, све ми бљантаво.

бљување с гл. им. од бљујем. — Не знам које је изело овој дете, црче од бљува

Нbe.

бљујем, бљуваја (3. л. мн. пр. бљујев, аор. бљува, 1. л. мн. бљувамо, пр. сад.

бљувајећи, импф. бљујешем, 3. л. мн. бљујешев) несвр. повраћам. — Ништа му се,

снашке не секирај, дете е здраво, нема ватру, а бљувалоје што је претеретило стомак.

Бог м надимак.

богатлђкм богатство, иметак, имовина. — Ми смо спремањи ништа, да ви

диш књкњв су они богатлик створили!

Боге с хип, од Богољуб.

Божа м хип, од Божидар.

божићар м прасе које се коље за Божић, божићњар. —У зору, на први двн Бо

жић пуцав пушку, божићар је испечен.

божјак м врло сиромашан, убог човек, пуки сиромах, просјак. — КњLд) цњм до

шла за тебе, били сте божјаци, а свг неси задовољан с овој што смо стекли.

божјакиња ж жена божјак. — Божјакиња си дошла у имаћну кућу, ал нумеж

да поштујеш!

божјачим, божјачија (3. л. мн. пр. божјачив, аор, божјачи, 1. л. мн. божјачимо,

импф. божјачешем, 3. л. мн. божјачешев) несвр. божјакам, богорадим. — Нећете ту

ђа мука огазди, ће божјачиш ко и досЊк што си божјачија!

божјачки“, -а, -о који се односи на божјака, који је као код божјака, сиро

тињски. — Божјачка свадба, које он има!?

божјачки“ прил, као божјак, бедно, сиротињски, убошки, исп. божјачким. —

Продаваја је њиву по њиву за пијанлик, свг живи божјачки.

божјачким прил. в. божјачки. — Божјачким сњм ишла да му тражим паре и не

дава.

Боза ж надимак.

боелекм дугачки чојани прслук постављен памуком или вуном. — Да бок помо

же од овај боелег, згреја ми коске.

бојм старосни узраст, годиште, исп, врс. —Заједно смо војску служили, онје

мој бој, књко га па не познавам.

боједаш м онај који је са неким истих година, вршњак, исп, врсник. — Твоји

боедаши се поженише, ти које чекаш!?
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боједашка ж она која је са неким истих година, вршњакиња; исп. врсница. —

Која од моје боједашке иде у њиву? СЕмо мене нема кој да одмени!

боједашче с дете које је са неким дететом истих година, исп, врсниче. —

Моја Мира и њојзин Јова су боједашчики.
-- у

болан, -лна, -лно који је захваћен неком болешћу, болестан. — Ако си болна

иди куде доктура, ја доктур несвм! Здрав болнoга не верује (НПосл.).

болеж м непријатан осећај физичке патње, бол. — Искочило ми ништо под

мишку, изеде ме болежеве месеšдњна. Силни болежи свм превуклаја с овуј моју кр

шену руку.

болес м болест. — Овај човег жут колимон, мора ники болезда има. Болес и у

људи и у стоку, па и теј биљке више не мож бес прскање.

болешчинка ж (само у клетвама) болештина. — Болешчинкате уватила, па те

никњд не пуштила! Болешчинка ли гу изела, знам лигу које мисли.

болињав, -а, -о који побољева, болешљив, слабуњав, исп. болуњав. — Она бо

лињава од детињсто, не се одавала.

болињавка ж болешљива, слабуњава женска особа, болешљивица, исп. болу

њавка. — Оженија једну болињавку за имање. 1

болињавком болешљив, слабуњав човек, болешљивац, исп. болуњавко. —Ако

има имање, не дам дете да заробимо с тога болињавка!

болник м болесник. — Видиш ли књквога болника чуваш? Данњс, јутре мож

умре, с које ће га оправимо? Не, мог) куде болника да идем с празне руке.

болница ж болесница. — Има ги пуно болнице од тај болес.

болниче с болесно дете. — Неће мајка остави њојно болниче свмо у болницу.

Не бој ми се ти, с тебе ће мајка седи!

болуњав,-а,-ов болињав. —Болуњава мије жена, не можда работи по њиве.

болуњавка ж в. болињавка. — Не ме јури да работим које несем кадар, видиж

да свм болуњава! Ако си болуњавка, неје требало да се одаваш!

болуњавком в. болињавко. — Још) жив, мори тај болуњавко! На давлет је, не

се у тешко замучија, зашто да не живи!?

бомбонка жупа, од бомбона. — Узнем фишече бомбонкете однесем на мајку,

за повиш неје имало.

бомбонче с дем, и хип, од бомбона. — Дај му и на њега једно бомбонче, да не

жељује!

Бомбонџија м надимак.

Бора м хип, од Боривоја.

бос, -а, -о којије без поткова, непоткован (о коњу, кобили). — Босами кобилка,

не мок с њум да идем у Лебане, млого љизгаво.

босиљчњкм дем, и хип, од босиљак. — Узни нико струче босиљчњк патури ме

ђу теј црвене цвећке!

Боска ж хип, од Босиљка.

бостанчњкм дем, и хип, од бостан. — Посади там при башчу бостанчњк, колко

деца да не жељујев.

бостанџија м (поред познатог значења „онај који производи и гаји бостан“)

онај који седи у бостану, који пази, чува бостан. — Чим бостан почне стасује, напра

вив колибу за бостанџију. Бостанџија врже куче до колибу и туј седи и преко дан и

ноћом, бостан да му не крадев.
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боцкав, -а, -о који има бодље по себи, бодљикав. — Овеј грањке од бkГрења

млого боцкаве, одвај ги довуко.

Бошњаце с село.

Бошњачанин м становник Бошњаца, онај који живи у Бошњацу.

Бошњачанка ж становница Бошњаца, она која живи у Бошњацу.

бошњачки, -а, -о који се односи на Бошњаце.

бошчалекм в. башчелек. — Препокри крошњу збошчалек, не мора сви да ви

див које носиш!

бошчалече св. башчелече.— Какњв си, мори мираздонела? Све можда стане у

једно бошчалЊче!

брабоњка ж измет овце и козе, брабоњак, исп. брабушка. — Мора да је ники

пуштаја овце у ливаду, пуна ливада збрабоњке.

брабушка ж в. брабоњка. — Козјо и овчођубре, овеј брабушке књкоги ми вика

мо, терамо у њиве, њиве с њи да нађубримо.

брада ж (поред обичних значења „длаке на образима и доњем делу лица одра

слог човека“, „длаке испод доње вилице јарца и козе“, „део лица око доње вилице“) у

изразу: божја (попова) — непожњевене стабљике пшенице које се свршетком жетве

скупе, повежу и оките цвећем. — Божју, ел па попову браду ники остаља у њиву, а

друк па извуче гу из земњу и носи гудом. Књд вршив, они с њум закитив стожар. Свк

тој више нема, не се жњеје свlс) срп, него с комбај.

брадва ж врста секире с кратким држалом и широким сечивом. — Дај, дете

онуј брадву, тикве да сечем!

брадица ж дем, од брада. — Замомчија се, почеја да пушта брадицу.

брадичка ж дем, и хип, од брадица. — Брадичка му на овој дете иста таткова,

шиљеста.

брактишем се, брактисаjа се (3. л. мн. пр. брактишев се, аор. брактиса се, 1. л.

мн. брактисамо се) свр. експр. постанем нерадан, лен, олењим се. — Овај човек се

брактисаjа, еве трећу годину ништа не работи.

брана ж примитивна пољопривредна справа од греде и испреплетаног прућа

за ситњење и поравнавање узораног земљишта. — Твој деда је ораја с ралицу ил с

плуг и влачија после збрану, а твој татко данас оре страктор па послетањира стањи

рачу.

Бранка жа, име, б. скраћено име од Бранислава.

Бранче с хип, од Бранка, Бранислава.

братњов, -а,-обратов, братовљев. — Ми обе сестре немамо деца, у тија брат

њови деца ни гледав очи на сви.

Брацко м хип, од Братислав.

брашњнце с дем и хип, од брашно. — Солнеж брашћнце у подмазану тепсију,

леб да се не завати за тепсију.

брашњеник м дрвени сандук с поклопцем за одлагање, чување брашна. — Да

заклапате, деца брашњеник, оће поганци да се набутав по брашно!

брашњив, -а, -о посут брашном, брашнав. — Вика ники на капију, искочити,

не мог овакој брашњива да искачам.

брбљотина м и ж погрд. особа која брбља, брбљивац, брбљивица. — Не мок се

откачим од онога човека, голем брбљотина бија. Од овуј брбљотину никој не можреџ

да презбори.



Речник говора јабланичког краја 25

1 - у } | t 1

брго прил. брзо, хитро. — Млого брго идеш, не мок те стигнем.

Брдар м надимак.

брегљив, -а, -о који има пуно брегова, бреговит. — Брегљиво оној место куде

дрва што треба беремо, ће мора све наруке да ги извукујемо.

брекче с дем, од брег, брежић. — Еjтам, поза оној брекче су шуманске куће.

бремењакм бреме, нарамак, товар. — Донесе Југе едњн бремењагдетелину, за

данас ће има.

брес м (мн. бресја) бот. листопадно дрво Ulmus suberosa из ф. Ulmaceae,

брeст. — Исекли онија бресја у ливаду, свг немамо ладовину.

бресте с дем, од брес, брестић. — Краве нека пасев, а ми ће седнемо под оној

бресте.

бресћам, бресћаја (3. л. мн. бресћав, аор. бресћа, 1. л. мн. бресћамо, пр. сад.

бресћајећи, импф. бресћашем, 3. л. мн. бресћашев) несвр. убрзано дишем, хукћем

(обично као последица неког напора). — Дизаја ники џакови за у млин, ене га на прак

тамо колко бресћа.

бресћање с гл. им. од бресћам. —Књкво бресћање, бре Миџо,ти си млад човек

такој да бресћаш!

брзак миж (поред распрострањеног значења „брзи ток воде где је корито стр

менитије, само место где је вода брза“) 1. погрд. особа која се брзо одлучује на неки

лош поступак, непромишљена, брзоплета особа склона сукобима и инцидентима. —

Он је брзак, зачђс уpипи у тепање.

2. агр. сорта парадајза која рано доспева. — Он млого паре узне од овија пе

тлижани брзaци.

брзгам, брзгаја (3. л. мн. пр. брзгав, аор. брзга, 1. л. мн. брзгамо, пр. сад брзга

јећи, импф. брзгашем, 3. л. мн. брзгашев) несвр. а. брзо ходам, журим. — Она млада

па брзга, по цел пут ву викам да застане, да не идем по њум, б. брзо говорим. —Млого

брзга, не га разбирам које збори.

брзнем, брзнуја (3. л. мн. пр. брзнев, аор. брзну. 1, л. мн. брзнума) свp. трен. 1.

(некога)јурнем, појурим, погнам. —Удари ме па поче да бега, а јагу брзну па густиго.

П. —се јурнем, потрчим. —Брзнем се па густигнем, она ли ћетепа моје дете!

бригнем, бригнуја (3. л. мн. пр. бригнев, аор. бригну, 1. л. мн. бригнумо, пр.

сад, бригнејећи, импф. бригнешем, 3. л. мн. бригнешев) несвр. П. бринем о некоме,

стрепим над неким. — Бригнем за оној дете што га још нема да се врне.

П. — се бринем се, стрепим. — Не се бригни, ће дође!

брич м нож за бријање, бријач. — Купија ми син ономад машиницу за бриче

ње, ал ја сем навикја збриџ да се бричим.

бричење с гл. им. од бричим (се). — Нећу ги дам у берберницу толке паре за

бричење, Веља ће ме обричи.

бричим, бричија (3. л. мн. пр. бричив, имп. бричите и бричете, аор. бричи, 1. л.

мн. бричимо, пр. сад, бричејећи, импф. бричешем, 3. л. мн. бричешев) несвр. П. бри

јем. —Урасја свму браду, морамолим Благоју даме бричи,мене ми се руке тресев.

П. — се бријем се. — Докле не изминев четеpćздвна, нема се бричиш! Ако је из

минала година от књко му дете погина, он се још не бричи.

Брка м надимак.
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бркаљка ждрвена кашика дугачке дршке која служи за мешањејела, варјача.

—Узни бркаљку па мешајтај суклијаш, оће загори ако се не меша стално! Гадме књд

видим домаћицу да облизује бркаљку књг проба јело докле га меша.

брлог м нечистоћа, прљавштина, неред. — Прво да се ишчукаш патšгда ула

заш у собу, одвај свм очистила брлог од шушке и сламу по тебе.

брложење с гл. им. од брложим. —Ја да не работим ништа друго, сbмо метлу и

крпу да држим у руке због вашо брложење.

брложим, брложија (3. л. мн. пр. брложив, имп. брложите и брложете, аор. бр

ложи, 1. л. мн. брложимо, пр. сад брложејећи, импф. брложешем, 3. л. мн. брложе

шев) несвр. правим брлог, остављам за собом прљавштину, нечистоћу, неред. —

Комшика вика, млого сте брложили там у нову кућу, пикавци и пепел по тепик, раси

пувани сокови, парчики месо и леб, млого се наљутила.

брнџало с оно што производи звук налик звуку мотора, аутомобила, камиона

и сл. — Попраља ники мотор ли је, нико бpнџало, цел двнбрнџи по обор.

брнџим, брнџаја несвр. зуји, бруји, брнчи. — Од овија камијони што брнџив,

ништа те не чујем. Искочи да видиш књкво тој бpнџи прет капију!

брнsа ж излучевина из носа, слина, исп. брнsољ, sива, мрсољ. — Ја те верујем

што си болан, ал крпче ти је у џеп па бриши брнsу, немој си такој глотан.

брнsав,-а,-о 1. слинав, исп. брнsољив, sивав, мрсољив. — Ако је дете, неситре

бала онакој бpнsаво да га пуштиш уз остал при гости.

2. фиг. који је незрео, недорастао, балав. — Унук ми је брнsав, свађа се с мајку

за паре, а зна да нема више откуд да му дава.

брнsавка ж 1. слинава женска особа, слинавка, исп. брнsољивка, sивавка, sи

вла, мрсољивка. — Ти мори, брнsавке обриши нос, неси малецка!

2. фиг. она која је незрела, недорасла, балавица. — Она јејож брнsавка, куде ће

се одава?

брнsавком 1. слинава мушка особа, слинавко, исп. брнsан, брнsољан, брнsо

љивко, Šиван, Sивавко, sивља, мрсољивко. — Тај брнsавко нуме брнsу да обрише, ал

затој уме да направи свађу у кућу.

2. фиг. онај који је незрео, недорастао, балавац. — Не му давај мотор на тога

брнsавка, ће се скрши!

брнsан мв. брнsавко. — Тај брнsан да се обрише, књко такој пред људи!? Не му

давај на тога бpнsâна паре у руке, које он зна!?

брнsољ м в. брнsа. — Имаш крпче у тебе, не бриши брнsољ с рукав!

брнsољан м в. брнsавко. — Мајке, викај на овога бpнsољана да искочи наулице

да се исpка, ћу поревам од њега! Несути криви Илија и Трајка што је онај њин брнsо

љан растураја ограду, несу га они наредили.

брнsољив, -а, -о в. брнsав. — Не дирај дете, него му обpиши нос, ташто ако је

брнsољиво!? Што се закачаш с њега књд га знаж да е брнsољив?

брнsољивка ж в. брнsавка. — Не плачи више, брнsољивке, но обриши брнsољ!

Бегај море, књдбитњкве брsољивке ко тебе спраљале ручњк, не би се наели никњд!

брнsољивком в. брнsавко. — Глеј га бpнsољивко, пуштија брнsöљ добраду.

Дете је тој, још је брнsољивко, нуме да замисли од цтра. }

брнsољивче с слинаво дете, слинавче, исп. sивличе, мрсољивче. —Акоје брн

sољивче, ћу га цунем, мое сије.
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бробињак м зоол. мрав Formica pratensis. — Зашто несте покрили леб, него га

бробињци налазили?

бробињче с дем, од бробињак. —Налазили габробињчики, а кожадетиња мла

да па се све потприштила.

бробињарник м мравље легло, мравињак. — Несмо загледале, седнале смо на

бробињарник, одвај се очистимо од бробињци. 1

брс м младе гранчице чије лишће стока брсти, брст. — Иди таму онај бљгре

њар до гробје, накидај брic) за козе!

брстина ж грана на којој има брста. — Искарај краве у пашу, нигде ће нађев

брстину, на друго место травицу и такој ће се наедев

брстинка ж дем, од брcтина. — Врљи теј брстинке на овце да брстив!

брук м брух, кила, хернија. — Не рипајтолко, брукће добијеш! Дизаја ники џа

кови па добија брук.

бручетина ж аугм. од бручка. — Дирала си бручке с нечисте руке, затој ти се

направиле теј бручетине.

бручица ждем одбручка, бубуљичица. —Не гитејбручице истискуј, ће прођев

бручка ж мали гнојни чворић на кожи, бубуљица. — Немој да копаш теј

бручке, ће ти се подљутив!

бручкав, -а, -о који има (најчешће по лицу) бручке, бубуљице, бубуљичав. —

Лице ми бручкаво, не знам с које да га очистим.

бручкавка ж бручкава, бубуљичава женска особа. — Не мок се сетим за коју

митој причаж, за онујлибручкавку што дооди с Милину девојку на моју свадбу.

бручкавком бручкава, бубуљичава мушка особа. — Искочиле му на снајкино

га брата нике бручке по лице, да видиш каков се бручкавко направија!

бручкам се, бручкаја се (3. л. мн. пр. бручкав се, аор. бручка се, 1. л. мн.

бручкамо се, импф. бручкашем се, 3. л. мн. бручкашев се) несвр. добијам бручке, бу

буљице, најчешће полицу или неком другом делу тела, бубуљичам се. — Моје девојче

се млого бручка по лице, у последњо време.

брчкав, -а,- о наборан, набран, смежуран (о кожи). — Неје она у прв младос,

видиш књко су ву брчкаве руке, а и у лице је брчкава.

брчкам, брчкаја (3. л. мн. пр. брчкав, аор. брчка, 1. л. мн. брчкамо, пр. сад брчка

јећи, импф. брчкашем, 3. л. мн. брчкашев) несвр. П. претурам, премећем, чепркам. —

Стопут) цем ву рекла да не брчка по мој шифоњер, ћу почнем да газатварам с кључ.

II. — се претурам, чепркам по сопственим деловима одеће. — Брчка се по џепо

ви, тражи кључ, а ја па мислим ће ми даде паре.

брчкање с гл. им. од брчкам (се). — Што си, бре дете, па брчкало по ствари, с

твоје брчкање свг не мог да нађем које ми треба?

брчкољ м 1. неукусно јело, бућкуриш, исп. брчкољак, бућкотина. — Ја ти нећу

једем тај твој брчкољ, једи га сама!

2. фиг. збрка, пометња. — У њину кућу ники брчкољ, не знам књкво су тој на

правили.

брчкољак мв. брчкољ (1). — Она седи целдњндом, па место да направи ништо

по убаво да изедемо, забрчка на брзину ники брчкољак.

буав, -a, -o 1. који нагло расте, бујан (о вегетацији). — Овај поприка буава, ал

нема род.
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2. подбуо, отекао, натекао (о човеку). — Онај човек што е онакој буав, сигорно

неје здрав.

буáљка ж дрвена направа у облику мале лопате којом се приликом прања лу

пају већи комади рубља од крутих, нееластичних тканина (конопљаних, ланених, ву

нених и сл.), пратљача. —Жене преко лето по целдвнбуав пртене черге и сламњаче у

реку збyaљке.

буам, буаја несвр. лупам, ударам буаљком, пратљачом по рубљу приликом

прања. — В. пр. под буаљка.

буање с гл. им. од буам. — Ај навам, не те чујем од овој буање ништа!

бубаљкажзоол. општи назив за потпуно развијене тврдокрилце и остале вр

сте инсеката, буба. —Покри, Миркотуј крошњу сручиг, бубаљкеда гуне налазив

бубаљче с дем, од бубаљка, бубица. — Мора да га е овој дете налазило нико бу

баљче па се овакој избручкало.

бубица ж зоол. гусеница лептира Воmbuh mori, свилена буба. — Стринка моја

беше запатила бубице и од туј свилу од њи испоткала е вутарке и на њум, на моју

мајку, на тетке моје и на наз девојчики.

бувам, буваја (3. л. мн. пр. бував, аор. бува, 1. л. мн. бувамо, пр. сад. бувајећи,

импф, бувашем, 3. л. мн. бувашев) несвр. 1. лупајући, ударајући неким штапом, ис

тресам, отресам прашину с нечега. — Бувај свк ти мало черге, ја се умори!

2. експр. тучем, млатим. — Млогобеснује, таткога бува свћкиден,алне помага.

бување с гл. им. од бувам. — Руке мезаболеше од овој бување черге. Акотетат

ко види тој што работиш, твоје бување нигде га неће има!

буварник м место на коме има много бува. — Овај буварник куде мачке што

легав, да испрашкаш!

бувоcéрина жбувљи измету видумрљица од сасушене крви који бува оставља

на одећи или постељи човека. — Имали смо буве, књко па несмо, па књLдјцобучем ко

шуљу она пуна збувоcepину, постеља исто такој.

Бугараш м надимак.

Бугарин м надимак.

будалес, -ста, -сто будаласт, наиван. — Зашто си такој будалеста па свакуга

слушаш кој ти које рекне?

будалесто прил, будаласто, наивно, исп. будалски. — Будалесто си тој напра

вила, неси требала за паре да му казујеш куде ги остаљаш, књд га знаш каквв је!

будалкаждем и хип, од будала, будалица, исп. будалче. — Ај, будалке не пла

чи! Неси се сњмо сетила да му кажеж да си ги паре дала у банку.

будалоња м аугм. и пеј, од будала, будалчина. — Тај будалоња ништа не зна,

вуче га жена за нос ко сивоњу!

будалски прил. в. будалесто. — Будалски работиж, даја си му нову рамунику

за кршену бициклу!

будалче с в. будалка. —Ти си бре, будалче, реко ти да при њега ништа од) тој

не збориш! }

будалштина ж будаласт, неразборит поступак, будалаштина. — Идеш сто

путкуде њега да га молижда се врне због деца, а он крив, свгзбоктвоју будалштину и

деца патив.

буђошем се, буђоcaja ce (3. л. мн. пр. буђошев се, аор. буђоса се, 1. л. мн. буђоса

мо се) свр. убуђам се, уплеснивим се. — Теј сливе што се буђосале, двојги на страну!
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буза ж дебела, опуштена, млохава доња усна. — Немој гу задеваш што има бу

зу, тој неје ништа, убаво девојче!

бузалisкм бујна ливадска права. — Поведе гу деда онакој малецку у ливаду

краве да чував, а она се не види од бузалнк.

бузес, -ста, -сто који је дебео, опуштен, млохав (о доњој усни). — Доња усница

ву бузеста ко на свирача.

бујер м веома богат, имућан човек, богаташ. — Он онакbв бујер, неће даде

ћерку у онеј сиротињке.

бујерка ж жена бујера. — Књква си ми пати тој, неси бујерка, какbв је твој бо

гатлик па да наодиш ману на пријетељи?

бујерски“, -а, -о који се односи на бујера, који припада бујеру, богаташки. —

Од бујерску кућује узеја снау, ће га подигне, ће огазди и он. Ти неси бујерска ћерка па

да имаш све које с очи видиш!

бујерски“ прил. на начин бујера, као бујер, богаташки. — Она оће живи бујеp

ски, а друг да работи и стича.

бука ж бот, листопадно дрво планинских предела Fagus silvatiса из ф. Fagace

aе, буква. — Исекли за дрва туј најдебелу буку, пред таткову кућу, што гу пантим

још од детињсто.

букар м букова шума, буквик. — Из онај Ружин букар у врновачко ће наберемо

дрва за зиму.

букарење с гл. им. од букари (се). — Овај се свиња букари, мора гутерам на бу

карење.

букари, букарија (3. л. мн. пр. букарив, аор. букари, 1. л. мн. букаримо, пр. сад.

букарејећи, импф. букарешем, 3. л. мн. букарешев) несвр. 1. старује се са крмачом,

оплођава крмачу (о нерасту). — Не, не, нашо вепре је још младо, не мож букари, те

рајте свињу на Стојановога вепра. -

2, има нагон за парењем, оплодњом (о крмачи). — Онај свиња се па букари, мо

ра гу терате на вепра. 1

букарицаж крмача која има нагон за парењем, оплодњом. — Имамо две бука

pице, едну спрасну и три пашићне свиње.

Булаж име краве жуте боје длаке са белином на глави. — Млoго убаво теле

Була отелила, такој булесто ко она.

Буле с теле жуте боје длаке са белином на глави и име таквом телету. —Бу

ле га викамо што е такој булесто, све жуто, сbмо на главу бело.

булес, -ста, -сто а, који има на глави длаку беле боје (о говечету жуте боје

длаке). — В. пр. под Буле, б. којије жуте боје са белом шаром са стране (о зрну па

суља). — Ако ли у овај белгра да турам и овија булести зрна?

булица ж бот, једногодишња, зељаста коровска биљка црвеног цвета Раraver

rhoeas, булка. — Деца све угазили пченицу береећи булице.

Булкаждем и хип, од Була. — Була, Булка, све исто. Булкагу викам одмилос.

булкаж 1. искокано кукурузно зрно, кокица. —Туримо зpна од овија класја што

ги викамо пуцкавчики у једну високу плекану канту, озгор с поклопац, па над огањ

тресемо онуј канту и такој испуцкамо булке.

2. колачић припремљен од улупаних беланаца и шећера, пуслица. — За булке

јајца требав да будев тазе, и сšмо белке и шићер се измутив.
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! » булкам, булкаја (3. л. мн. пр„булкав, аор. булка, 1. л. мн. булкамо, пр. сад бул

кајећи, импф. булкашем, 3. л. мн. булкашев) несвр. кокам кукурузно зрневље, правим,

припремам булке, кокице. — Преко целу зиму булкамо пуцкавчики.

булкање с гл. им. од булкам. — Целден стојбулкање пробависте, ајдостае, еве

пуна шерпа булке.

Булутин м надимак.

булутин м зоол. ноћна птица Вubo bubo, coва, буљина. — Булутина ретко мож

да видиш преко ден, он chмо вика преко ноћ. Булутинтамнигде вика, у Стојановобор

мутлак, на кућу ли је, на дуд ли је не знам, ће умре ники.

Булча мво жуте боје длаке са белином на глави и име таквом волу. — Викамо

га Булчо што е сем по главу бел.

Булче с дем и хип, од Була. — Бемо продали краве за свадбу, па књд измина ни

ко време купимо едно булесто телче, и такој од) тој Булче па напунимо шталу.

буљеc, -ста, -сто буљав, буљоок. — Буљеста у поглед, ич не ваља.

Буљина ж надимак.

Буљка ж надимак.

буљка жбуљоока женска особа, буљавица, —Жена му една буљка, аљава у по

глед, ал по душу неје лоша.

буљчам буљоока мушка особа, буљавац. — Изровија очи онај буљча, ене га

улете у собу да гу тепа.

Бунда ж надимак.

буњујем, буњуваја (3. л. мн. пр. буњујев, аор, буњува, 1. л. мн. буњувамо, пр.

сад буњувајећи, импф. буњујешем, 3. л. мн. буњујешев) несвр. бунцам у сну или у бу

нилу. — Дете ништо сније па буњује, не га дирај! Млого ватру има, све буњује.

бургијашм припадник циганске черге. — Преко лето дођев бургијаши патам уз

реку развлнев шатор до кола, туј спијев, туј спраљав да једев, а бургијашке се разле

тив по село, вражавна жене будалесте, такоје било, свк тој нема више.

бургијашка ж припадница циганске черге. — В. пр. под бургијаш.

Буре с надимак.

буричкам се, буричкаја се (3. л. мн. пр. буричкав се, аор. буричка се, 1. л. мн.

буричкамо се, пр. сад буричкајећи се, импф. буричкашем се, 3. л. мн. буричкашев се)

несвр. купам се пљускајући по води, брчкам се. — Књдје млого врућо изнесем ву кори

то с воду на обор па се буричка по цел двн,

буричкање с гл. им. од буричкам се. — Ајде, Лило, ветар подувује, доста е збу

ричкање!

бурма ж (поред стандардног значења „прстен без украса који се носи као знак

брачне везе“) славина на бурету. — Неје бурму убаво завртеја, па све вино да се источи.

бутам, бутаја (3. л. мн. пр. бутав, аор, бута, 1. л. мн. бутамо, пр. сад бутајећи;

импф. буташем, 3. л. мн. буташев) несвр. I. 1, гурам, одгурујем, потискујем. — Не ме

бутај, малко ли ти је место!?

2. експр. једем брзо, халапљиво. — Колкоти буташко да тридiна неси видејалеб.

П. — се гурам се, гурам остале око себе. — Немој се буташ, полњк, сви ће улег

немо!

бутање с гл. им. од бутам (се). — Нема бутање, овде има стари људи и деца,

једин поједин, сви ће улегнете! Да му се згади на човека од твоје бутање, не мош се

заситиш!
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бутнем, бутнаја свр. трен. П. 1.гурнем, одгурнем, ћушнем. —Бутнитија људи па

и ми да улегнемо!

2. завучем, гурнем испод нечега. — Бутни гутам поткревет, кудеља му се не ви

дела, несвм знала што је празник!

П. — се завучем се, прикријем се, сакријем се. — Дете му се не видело, бутна се у

онуј гужву и не мог га нађем.

бутурка ж суви корен посечене кукурузне стабљике. — Књд несмо дрва имали,

вадили смо бутурке па смо с њи ложили шпорет.

бућм бујна, разбарушена коса. — Шћетитај бућна овој врућо, узни па се ошишај!

бућоглавка ж женска особа бујне, разбарушене косе. — Наиде у Николу една

бућоглавка, снаа ли му је од малејога сина, не гу добро видо.

бућкотина ж в. брчкољ (1). — Забркала си туј водицу, брашно и поприку и ви

каш спремила си обед, а направила си бућкотину да гу никој не мож једе.

бучало с штап са округлом плочицом на доњем крају којим се меша млеко у

бућкалици ради издвајања масла. — Мутеше млеко моја јадна мајка, онакој сједну

болну ногу, па књIд це замори виће, даде ми бучало на мене, ја да мутим,

бучка ж висока узани дрвени суду коме се бућка, меша млеко ради издвајања

масла, бућкалица. — Још чувамо и бучку и бучало на таван, ал снајка сири млеко, не

га мути у бучку.

бучумиш м бот, зељаста биљка високе дрвенасте стабљике Сonium macula

tum, кукута. — Да идем там у Копани пут) да насечем бучумиш па да си направим

цевке за совељке, зимус ће ткајемо.

Буџак м мит. ливада.

В

вадажбразда којом се доводи вода за наводњавање. —Несмо ималибунартаму

коњинско забашчу, а река долеко, па смо направили ваду одводенички јаз добашчу.

вадурка ж дем, од вада. — Узни матику па копни онуј вадурку да мож вода да

течи!

вадодушник м пеј, бездушан, немилостив, свиреп човек, бездушник. — Нема

он милос) за никуга, он је вадодушник, никyга тај не воли.

вадодушница ж пеј. она која је бездушна, немилостива, свирепа, бездушница.

— Она њојну ћерку мрзи, те мене ће ме воли, тој е вадодушница, неје друго!

ваздукм ваздух, зрак. —Да искочиш на чис ваздук, које сим у собу жмијеш!?

вајдаж корист, добит, исп. фајда. — Немам никакву вајду што работим, свM

се мучим.

валавојда ж погрд женска особа лаког морала, жена која салеће мушкарце.

— Још емпут ли ми ти мрднеж бес питање, ја такву валавојду нећу чувам!

валавојдичина жаугм. и пеј, од валавојда. — Тај валавојдичина млогое жене

рацвилела!

валба жхвалисавост, хвалисање. — На њум вује сљг за валбу, ал књдгу он вр

љи, тБк ће кука.
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валивечера жимхвалисава особа, хвалисавка, хвалисавко. — Ма нема ништа

о{д) тој, chмо си прави мерак, тај валивечера.

валим, валија (3. л. мн. пр. валив, аор. вали, 1. л. мн. валимо, импф. валешем, 3.

л. мн. валешев) несвр. похвално говорим о некоме или нечему, хвалим некога или не

што. — Иџ гу немој валиж, знамо гу књква је!

Валога жмпт, њиве и ливаде.

ваљам, ваљаја (3. л. мн. пр. ваљав, аор, ваља, 1. л. мн. ваљамо, пр. сад, ваљаје

ћи; импф. ваљашем, 3. л. мн. ваљашев) несвр. котрљам тесто дајући му жељени об

лик, месим. — Руке ме болив, не мог да ваљам овуј погачу. t

ваљатно прил, онако како ваља, како треба, ваљано. — Ако оћеш уработи га

ваљатно, ако па не, ич не почињај!

ваљкам, ваљкаја (3. л. мн. пр. ваљкав, аор. ваљка, 1. л. мн. ваљкамо, пр. сад.

ваљкајећи, импф. ваљкашем, 3. л. мн. ваљкашев) несвр. у дем, значењу: ваљам. —

Еве, ваљкам леб на крвајчики.

ваљкање с гл. им. од ваљкам. — Не мучи се, Лепке стој ваљкање крвајчики,

омеси леб) па си ћути!

вампир ми ж погрд својеглава, тврдоглава, непокорна, ћудљива особа. — Ej,

тај ли вампир што утврдија главу па све мора будне на њигово. Она је голем вампир,

на татка се метнала.

вампирача жаугм. и пеј. од вампир, исп. вампируља. —Тај вампирача ме је од

малецко изела: емпут књд рекне да неће, не помага више ни молење, ни тепање.

вампирес, -ста, -сто својеглав, тврдоглав, непокоран, ћудљив — Немој си та

кој вампирес, иди куде њума, ако сте се свађале, несте се тепале, сестра ти је!

вампируља жв. вампирача. —Сви гумолише туј вампируљу да иде,јок море.

Ване с хип. од Јованка.

ванелаж вунени џемперручне израде, исп. фанела. —Још лани сњм вуну испре

ла, пређу куде бојаџију свм помњстила, па чим мало преработимо по поље ћу плетем

ванеле и на мене и на деца за зиму.

ванелетина жаугм. од ванела, исп. фанелетина. — Чију си, бре дете туј ванеле

тину обукло, пропало си у њум?!

ванелка ж хип, од ванела. — Ако је од расплићотину, лична ванелка.

ванелче с дем, од ванела, исп. фанелче. —Треба на овој дете да исплетем једно

ванелче за зиму. Расплићам детињи ванелчики што ги омалечкели па да исплетем на

мене једну ванелу.

ванелченце с дем, и хип, од ванелче, исп. фанелченце. — Обучи на дете оној ва

нелченце баба што му плела!

Ванка ж скраћено име од Јованка.

варвара жјело од скуваних помешаних житарица пшенице, кукуруза, ражи и

јечма које се припрема на дан хришћанске светице Варваре (4 / 17. децембра). —

Пченицу варимо за славу, за задушнице, мумуруз и преко лето докле је млад, а и зиме

натрошимо зрна па ги варимо за едење, а варвару сbМо емпуд годишњо.

варење с гл. им. од варим. — Свћки двнги варим на овија моји радници, ако је

лето, од варење ми мозак уз шпорет изгоре.

вариво с чорбасто кувано јело од киселог купуса са месом или сланином. — Ја

за по брзо укиселим копус овакоју лонаs, да имам за вариво, а онај у кацу књLдјцтиг
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не. Деца не волив вариво свc) сланину, а вариво не можда будне убаво сЊмо с месо,

мора се мало и сланинка тури.

варивце с дем, од вариво. — Варивце свм сварила, ти тој највише волиш.

варим, варија (3. л. мн. пр. варив, аор. вари, 1. л. мн. варимо, пр. сад варејећи,

импф. варешем, 3. л. мн. варешев) несвр. припремам јело кувањем, кувам. — Преко

зиму варимо гра, чорбу, компири, вариво. Књд вариш суклијаш, мора стално да ме

шаш, ће загори.

Изр. не ми треба ни варен(а) ни печен(а) ни у ком случају, ни по коју цену, нипо

што, никако. — Она меје мене изела, од туј кучетину свм се разболела, не ми треба,

ни варена, ни печена.

варкам, варкаја (3. л. мн. пр. варкав аор. варка, 1. л. мн. варкамо, пр. сад вар

кајећи, импф. варкашем, 3. л. мн. варкашев) несвр. П. 1. пазим, чувам. — Варкај дете,

Миро, докле се ја не врнем!

2. разумно и брижљиво се односим према свом иметку, водим рачуна о свом

иметку, чувам, штедим. — Варкам, ћерко и шићер и зајтин и све друго, неје сbМоза

данћс, и јутре ће треба да једемо.

П. — се 1. чувам се, пазим се. — Варкајте се, деца от кола!

2. уздржавам се од тешког посла, неког јела, пића и сл. што може да погор

ша здравствено стање, да науди здрављу. — Тебе има кој да одмени, варкаш се од

тешку работу и ће си живиш с твој болес. Варкај се од мрсно, варкај се од љуто, отки

село, тој ли је ники живот!?

варкање с гл. им. од варкам (се). — А, бре, ел свм га ја варкала моје дете, ел ни

кој, ал не помага варкање књд му је такој записано. Варкала се је од цве, ал џабе вар

кање књд оlдЈ тај болес нема лек.

варкач м и ж особа која се разумно и брижљиво односи према свом иметку,

која води рачуна о свом иметку. —Варкаче он, не акатрактор која што работим, глеј

му га трактор, исто нов. Жена му варкач, ми смо сушено месо откед изели, а у њум

још има и месо, и маз, и пржа, све тој она варка.

варнем, варнуја (3. л. мн. пр. варнев, аор. варну, 1. л. мн. варнумо) несвр. у дем.

значењу: варим. — Мало грашћг да варнем, не знам више које да ги спраљам.

вас општи падежмножинеличнезаменице другоглица „ви“. — В. пр. под „ви“.

Васољица ж цркв. празник посвећен св. Василију Великом који се светкује 14.

јануара, Васиљевдан. — По казивању информатора, Васољицу у овом крају славе ис

кључиво Цигани.

ватим, ватија (3. л. мн. пр. ватив, аор. вати, 1. л. мн. ватимо) свр. П. ухватим, до

хватим некога или нешто рукама, исп. фатим. — Вати га загушу, теше га задави што

му газија бостан. Вати чршав откуд тебе, па вучи!

П. — се ухватим се рукама за некога или нешто. — Вати се за њега, не га пу

штај! Ти се вати за конопац, а ја ћу те вучем из бунар.

ватра ж повишена телесна температура, врућица. — Дете се угорело, ватру

има, бpго викај Драги!

ваћам, ваћаја (3. л. мн. пр. ваћав, аор. ваћа, 1. л. мн. ваћамо, пр. сад ваћајећи,

импф. ваћашем, 3. л. мн. ваћашев) несвр. П. узимам, дохватам некога или нештору

кама; исп. фаћам. — Растрчали се по обор, ваћав кокошку за обед. Он ву врљи

играчку, а она гу ваћа.
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П. — се хватам се за руке са неким, хватам се рукама за нешто. — Ваћајте се,

девојке у бро да играмо! Ваћај се, бабо за ограду квдl це качујеш на спрат!

ваш, -a, -o (o. п. м. р. за бића вашога и за неживо ваш, ж. р. вашу, с. р. вашо), мн.

ваши, ваше, ваши (о. п. једнак је номинативу) присвојна заменица 2. л. мн. којом се

изражава припадање већем броју лица којима се обраћамо. — Да си чувате вашога

деду, малко ли ви е оставија!? Вашога си татка помагате. Вашу мајку гуједев вешке

по банацке штале, а ви сте аздисале! Гледам вашо девојче, млого убаво. Видомоваши

сељани на пијац. Настаљајте за ваши деца да стичате! Онајдњн моје, свк па ваше кра

ставице све ники да обеpé!

ваше поред номинатива и општи падеж множине присвојне заменице за 2.

лице женскг рода. — В. пр. под „ваш, -а, -о“.

ваши поред номинатива и општи падеж множине м. и с рода присвојне за

менице ваш. — В. пр. под „ваш, -а, -о“.

вњшла ж 1. вашљива женска особа, вашљивица, исп, вршљивка. — Требим

овуј вbшлу, бутала се там у кокошарник.

2. фиг. безвредна, ништавна женска особа. — Една вbшла што до ичер овце у

планину чувала, да ме мене поцењава.

вbшљам 1. вашљива мушка особа, вашљивац, исп, вршљивко. — Увашљивија

си се, вbшљо, ајде да се шишаш!

2. фиг. безвредна, ништавна мушка особа. — Дала му држава службу, па

вbшља мисли свг никој ко њега, а он па такbв ко што бија.

вљшљив, -а, -о који има ваши, вашљив. — Едно од) друго вbшке запатили, и

моји девојчики вршљиви.

вљшљивка ж в. вbшла. — Реко ли ти да се не чешљаш с туђи чешљови,

вљшљивке, свктрпи гас нека ти гори кожу! Била сивљшљивка књ|дјци дошла за моега

брата, он од тебе направи човека, тој си забравила!

вљшљивком в вешља. — Викајму, мајке на овога вршљивкада не брише главу

с мој пешкир! Он забравија какbв је вршљивко бија, никој га у село неје сматраја за

човека.

вашога општи падеж једнине присвојне заменице м. р. ваш. — В. пр. под

„ваш, -а, -о“.

вашу општи падежједнине присвојне заменице ж. р. ваш. — В. пр. под „ваш,

-а, -о“.

ве енклитички облик акузатива множине личне заменице „ви“. — В. пр. под

„ви.

веђа ж (обично мн.) обрва. — Млoго убава девојка, црна коса, црне веђе, а мо

дри очи.

веђилце с црна боја, црнило за веђе, обрве. — Ја књLд цем била девојка несам

имала овеј скаламерије за веђе, него узнемо црн жарчек, и тој није било веђилце да

нацрнимо веђе.

веђица ждем ихип, одвеђа, обрвица. — Веђице ву црне, тенке, а очи ко вилџани.

вејачаж вејалица, ветрењача. —Тојники пудбило: првожњејемо свlс) срп, па

после вршимо на гумно свlс) стоку, површидбу соберемо жито на куп и вејемо га с

вејачу да га очистимо от плеву.

вејка ж 1. примарно значење грана овог бугаризма сачувано је у поредбеној

конструкцији: — Ниша се ко вејка на ветар.
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2. фиг. мршава, танка, уз то слабуњава особа. — Направила се вејка, одвај иде

уз) coкaк.

Велигден м Ускрс, Васкрс. — За Велигден мћстимо јајца, кољемо јагње, варимо

чорбу, правимо колачики, све најубаво и за нас и за гости.

велигденски, -а, -о ускршњи, васкршњи. — Деца се на Велигден бањав и у тој

корито с воду тури се црвено велигденско јајце да будев целу годину здрави и црве

ни. Од напрет су и стари и деца постили велигденски пос, а свг неће постивни стари,

ни млади.

велигденче с бот, ливадска биљка Рulmonaria officinalis oд које се припрема

чај против кашља, плућњак. — Еве, ја сем набрала велигденче летос, узни да га сва

риш и тој да пијеш, кашљање да ти умине!

велија ж кришка, парче сира; исп. вилија, фелија, филија. — Турим велију си

рење и комат мумурузан леб у козјо торбиче, па с тој терам цел двн по овце.

Велико Војловце с в. Војловце.

Велимир м име.

величе с дем, од велија, исп. феличе, филиче. — Остави ми једно величе благо

сирење, немој га солиш!

величенце с дем, од величе, исп, виличенце, феличенце, филиченце. — Дај ми

едно величенце сирење, колко за дете!

Веља м хип, од Велимир.

Вељком хип. од Велимир.

венец м 1. венац. — На Свети Јована биљобера девојке плетев венци од

цвећке.

2. кружно уплетени или нанизани листови дувана, разних плодова и др., низ,

ниска. — Нижемо дуван, а после венци врзуемо на рамови да се сушив. Sидови црве

нејев од венци поприку.

Изр. да турим зелени венци на главу да се удам, да заснујем брак. —Да се умеша

у друсто, да тури зелени венци на главу, никњд да не дочека (види, тури на главу) зеле

ни венци тешка клетва којом се неко проклиње да никад не заснује брак и стекне по

родицу, да остане вечито сам. — Никад да не дочека, ћерка да ву тури зелени венци

на главу, тај ме кучетина изела!

венче с дем, од венец. — Китимо и порту и врата с венчики на Ђурђевдњн. Цел

ден свм ти копала за две венчики поприку.

венчило с време проведеноу браку, брачном животу. — Моје и Томино венчи

ло је триез две године.

вепрес дем, и хип, од вепар, вепрић. —Овој вепретреба га шкопимо пада га ра

нимо за зиму. Оној друго вепре неће га шкопимо, ће га чувамо да букари.

Вере с хип, од Верица, Верка. 1

весел, -a, -o 1. радостан, расположен, весео. — Иде ми отуд весела и казује ми

књко зборила статка и мајку ву, ће дођев у недељу из Немачко.

2. експр. који је донекле пијан, припит. — Не опива се, неје беш ни трезан, она

кој весел.

веселџијам онај који уме да се весели, који на весељу пева и игра, весељак. —

Што се Тома извеселијана Маркову свадбу, људи, веселџија човек, поја, игра, весели

се ко сина да је оженија.
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веселџика ж женска особа која уме да се весели, која на весељу пева и игра. —

Милунка веселџика ко Тому, ко да ги една мајка родила.

ветринаж полица, витрина. —Туритам шољови у ветрину, да не берев пршину!

ветровит,-а,-олакомислен, непромишљен, ветропираст. — Онје ветровит, ће

продаде стелну краву, не зна да ће трпимо и за млеко и за сиренце.

ветрушка ж зоол. врста сокола Сегсhneis (Falko) tinnumсulus која може да

лебди у месту, ветруша. — Људи викав књд видив ветрушку, тој ће дува ветар.

веће прил, већ, исп, већем, виће, вићем. — Требало би веће да дође, одемно је

отишла.

већем прил. в. веће. — Порасја ми унук, иде већем у школу.

вечера ж (поред обичног значења „оброк који се узима увече, јело спремљено

за тај оброк“) у изразу: голема вечера ноћно доба неколико сати по вечери, касно до

ба ноћи. — Наиде здете у голему вечеру, тамћн се спремашемо да легњујемо.

вечерка ж дем, и хип, од вечера. — Вечерка је готова, ајде деца да вечеркав па

ће спијев.

вечеркам, вечеркаја (3. л. мн. пр. вечеркав, аор, вечерка, 1. л. мн. вечеркамо,

импф. вечеркашем, 3. л. мн. вечеркашев) несвр. у дем, значењу: вечерам. — Вечерка

сте ли, деца? Ај, свк се још малко поиграјте, па ће спијете!

вечерница ж почетак обележавања крсне славе у ноћи уочи саме славе од ве

чере до поноћи. — Митерамо славу по наш стар обичај: прво е вечерница, падин сла

ва, па патарица. На вечерницу дођујев гости, једев, пиев, сечемо колач, гости пред

растурање и запојев, све такој до половин ноћ.

веџбажа, вежба, вежбање. — Моратетке дарадиш веџбестујруку штоте бо

ли. б. војна служба резервиста. — Мало време измине, па ги викав на веџбу, што смо

близо до Косово, затој.

веџбам, веџбаја (3. л. мн. пр. веџбав, аор. веџба, 1. л. мн. веџбамо, пр. сад веш

бајећи, импф. веџбашем, 3. л. мн. веџбашев) несвр. вежбам. — Не можда научиш,

ако неће веџбаш.

веџбанка ж вежбанка. — Ене га иде профисор, носи веџбанке!

вешељка ж подужи комад осушеног меса, вешалица; подужи комад кртог и

усољеног меса припремљен за сушење. — Води рачун, немој преко зиму да исáбиш

све вешељке, а летос књдработимо датураш коске у јело! Вешељке нека ги, нека сто

ив нећђс у тој корито, па јутре ће ги качињамо у пушницу.

вешељче с дем, одвешељка. — Испразнимо пушницу, остале коске и по нико

вешељче.

вешељчим, вешељчија (3. л. мн. пр. вешељчив, аор. вешељчи, 1. л. мн. вешељ

чимо, импф. вешељчешем, 3. л. мн. вешељчешев) несвр. одсецам подуже комаде кр

тог меса, припремам такво месо за сушење. — Месо треба да се вешељчи, а ноћ не

увати. Викај Благоју да ми помогне да вешељчимо месо!

вешкам се, вешкаја се (3. л. мн. пр. вешкав се, аор. вешка се, 1. л. мн. вешкамо

се, пр. сад, вешкајећи се, импф. вешкашем се, 3. л. мн. вешкашев се) несвр. 1. држећи

се за нешто висим, вешам се. — Бежи, дете, немој се вешкажза срченицу, ће паднеш

от кола!

2. наслањам се, прислањам се на некога, вешам се. —Ти се вешкажза мене, аја

одвај стојим.
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вештерица ж пеј, пакосна, зла, злонамерна, рђава жена (обично стара). —

Њигова мајчетина, тај вештерица меје изела. И мађије ми е правила, и по врчарице е

ишла, и такој се замрземо с мужа ми и раставимо се, а девојка стигла за одавање.

ви (о. п. вас, акуз. енкл. ве, дат. енкл. Ви)лична заменица другог лица множине.

—Вас стари сâмо да гледам, достаје! Свм ве гледам што работите! Ћуве измлатим, да

ћутите! Ичер свм ви дала, свк па тражите!

виволица ж невреме праћено снежном олујом. — На овуј виволицу нигде неје

за идење, дом си седи.

вигета жмлевени слани зачин одмешавинеразног поврћа, вегета. — Вигета гу

викамо, ал слабо ја тој турам у јело, сbм у супу.

видан ммладица, садница, исп. фидан. —Тија видани да ги посипујете да се не

осушив! Овија видани ће преродив догодине, ће откинемо од њи понику крушку.

виданче с дем, од видан, исп. фиданче. — Посадила беједно виданчетам у ба

шчу до бунар, књд ники да прође па све да га окастри, руке му се осушиле!

видевљам, видевљаја (3. л. мн. пр. видевљав, аор, видевља, 1. л. мн. видевља

мо, пр. сад видевљајећи, импф. видевљашем, 3. л. мн. видевљашев) несвр. уч. више

пута видим, виђам, исп. виђујем. — Пуно пут) цем гу видевљаја у Лебане на пијац.

Видевљаш ли моју Сузу, ви сте там близо? Свћки двнгу видевљам и у село, и на рабо

ту, заедно и работимо.

видевљање с гл. им. од видевљам. — Ма књкво видевљање? Никyга не виде

вљам, нигде не идем од моје болево.

видело с (поред обичних значења „светлост, светлосни зраци“ и „дневна све

тлост, дан“) оно што даје, производи вештачку светлост; вештачка светлост,

осветљење. —Да упалим ја видело на тарасу, не видим да се скинем низ басамци. Гa

сите тој видело, све струју изгоремо, кој ће тој да плаћа!? Нема видело у стару кућу,

сијалица прегорела, понеси свећу!

виделце с дем, и хип, од видело. —Тегу струја дође, слатко виделце, да мош се

вечера!

Изр. да гледам (бело) виделце да сам жива, да будем жива, да живим. —Да

гледам виделце, па кое има да има. Ако не мож работи, сим бело виделце да гледа!

виђа ж само у изразу: на виђу по ономе што се може видети, по изгледу, спо

љашњости. —Девојче на виђу неје лошо, убаво е, а за друго питујте там у њини ком

шије, они га боље познавав.

виђување с гл. им. од виђујем. — Које имам одвиђување књдона обрћа главу од

мене, неће збори?

виђујем, виђуваја (3. л. мн. пр. виђујев, аор. виђува, 1. л. мн. виђувамо, импф.

вићујешем, 3. л. мн. вићујешев) несвр. уч. в. видевљам. — Виђујем гускоро свћки двн,

работимо у исту фабрику.

вижљес, -ста, -сто који је витког стаса, вижљав, — Убаво девојче имав, висо

ко, тšначко, онакој вижљесто.

визитарка ж пеј. скитара, луњара. — Тај визитарка данic по све селске куће

пресвети водицу.

вијарник м гласно плакање, кукњава, запомагање. — Он гу свbки ноћ тепа, а

она нададе вијарник.
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вијем, вија (3. л. мн. пр. вијев, аор. ви, 1. л. мн. вимо, импф. вијешем, 3. л. мн.

вијешев) несвр. плачем (обично гласно). — Види там на сокак, мутлак Игор виe! Не

мој да вијеш, мајка ће те чује па ће те још тепа!

вијење с гл. им. одвијем. — Вие што му гу нема мајкадом, а од њигово виење и

ја се расплака за њум, што је одбмно там, у тућ свет.

вик м вика, галама, граја. — Ућутете се, деца, од ваш викне мог да чујем деда

које збори!

викам, викаја (3. л. мн. пр. викав, аор. вика, 1. л. мн. викамо, пр. сад, викајећи,

импф. викашем, 3. л. мн. викашев) несвр. (поред стандардног значења „говорим или

изговарам појачаним и повишеним гласом“) 1. a. зовем, дозивам (обично јаким гла

сом). — Викај гу откапију, немојда улазаш у обор, имавкуче!бјаучем, запомажем.

— Ајде мајке, не викајвише, дизај се куде доктура да те терамо!

2. зовем, ословљавам некога по надимку, надимком. — Не га више викај Чaпко,

ће те тепа! А он мене, што ме вика Дизалицо?

викање с гл. им. од викам (стандардно значење и 1). — Од њигово викање, де

ца побегоше у другу собу. Одр се одвикање и не мог гу одвикам. Од викање, жено не

ма ништа, обукуј се па куде доктура!

викнем, викнуја (3. л. мн. пр. викнев, аор. викну, 1. л. мн. викнумо) свр. (поред

обичног значења „повишеним гласом рекнем, испуштимјак глас, кликнем“) 1. Зовнем,

позовем (обично јаким гласом). — Викнигу из наш обор, вратаву отворена, ћете чуe

2. назовем, ословим некога по надимку, надимком. — Викни га ти на презиме,

па ће видиш књко ће се спроведеш!

, 3. почнем, започнем. — Оној дете књлвикну да плаче, људи, одвај смо га умири

ли. Ако викне киша да врне, ће се сакријемо у Драгину колибу.

викотм вика, галама, гужва, метеж. — Ники викоттамна сокак чу, па да ис

кочим да видим дел се свађав.

вилан, -лна, -лно плаховит, необуздан, виловит. — Вилно ги оној дете, усам

пасено, нигде си другара нема.

вилењав, -а, -о бесан, разуздан, помаман. — За убавило, девојче је убаво, ал је

вилењаво, а ви књко оћете. Вилењаво ги оној мушкарче, никој га не мош смири.

вилија жв велија, исп. филија. — Една госпођа тражи да ву измерим кило си

рење, тамњн три големе вилије, ете ти га кило.

виличе св. величе, исп. феличе. —Тури миједно виличе сиренцеза по овце!

виличенце с дем, од виличе; исп. феличенце, величенце. — При онолко сире

ње, она ми дала сtМ овој виличенце.

вилнејем, вилнеја (3. л. мн. пр. вилнејев, аор, вилнеја, 1. л. мн. вилнејамо, пр.

сад вилнејећи, импф. вилнејешем, 3. л. мн. вилнејешев) несвр. вилујем, лудујем, вра

гујем. — Дете, не вилнеј, баба болна, не мош те подноси!

вилџан м шоља, шољица за црну кафу, исп. филџан. — Каву сви пијете, ал вил

џани никој неће пере.

вилџанче с дем, од вилџан, исп. филџанче. — Што си напела толки вилџани,

сипи у онија вилџанчики, отрумо се од) туј кафу?!

виљкам, виљкаја (3. л. мн. пр. виљкав, аор. виљка, 1. л. мн. виљкамо, пр. сад.

виљкајећи, импф. виљкашем, 3. л. мн. виљкашев) несвр. напорно, тешко, смуком од

гајам, подижем (о детету).—Остадоше по снау две дечица, татко котатко, а ми ста
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риете такој, све друго да уработимо, и њиве и стока на наше руке, виљкамотија дечи

ца књко морамо.

виљкање с гл. им. од виљкам. — Реколи ти да виљкамо тија деца, а тој виљка

ње је голема мука за стари људи. 1

вимата која има добро развијено, крупно виме (о крави). — Убава ги онај крава,

вимата, мора да дава млого млеко.

винарачки, -а, -о који се односи на Винарце.

Винарце с село.

Винарчанин м становник Винарца, онај који живи у Винарцу.

Винарчанка ж становница Винарца, она која живи у Винарцу.

Вињага жмпт, њиве.

вир м природно или вештачко удубљење у земљи у коме се задржава вода. —

Од голему сушу вирови пресушили, стоку дом појимо. Не водите рачун, расипујете

воду око бунар, све сте вирови направили. Књд идеш, попуд гледај, немој да газиш по

вирови!

вирајем, вирајаја (3. л. мн. пр. вирајев, аор. вираја, 1. л. мн. вирајамо, импф. ви

рајешем, 3. л. мн. вирајешев) несвр. а. добро напредујем, растем, развијам се (о де

тету). — Убаво га дете чува, ал оно па такој Spsaвo, ич вуне виpaе б. успева, буја (о

биљкама, усевима и сл.). — Овеј муштакле ми ич не виpaев, мораги земњу мењавам и

малођубреда гитурим. Компирине можда вираеву онуј њиву, слепикучики се мло
го накотили.

вириште с ваздушни вртлог, вихор, ковитлац, исп. фириште. — Вириште је

књдје свуде мирно, а на едно местонце се завитла пршина и дигне се нагоре. Да бегаш

одвириште, да не улетиш у њега, тој су ђаволске работе, ко што викаше боба Елена.

вироган м несташно, плаховито дете, исп. фироган. — Оној вашо мушко де

те е голем вироган, а девојчeнце ви је мирно.

вирче с дем, од вир. — Ће чувамо овце у Лисиче рупе, там има пуно вирчики

овце да се напијев, неће ги докарујемо у реку да пладнујев. У Лесковац се расипа ки

ша, а овде неје млого заврнало, овде - онде вирчики по пут.

висољак м део одеће који виси, висуљак. — Посмћкни мало вутарку, ники ви

сољци ти се видив, које си оздол опасала!

вистан м сукња од индустријског текстила или од вуненог предива исплете

на; исп. фистан. — Девојке и младе жене носив и тесни вистани, а ми старе жене од

цкоро смо почеле да носимо шиeни вистани на фалте, ел па плетени, ал не тесни, не

го, ел на фалте, ел па да се навpчкав у струк. .

вистанче с дем, од вистан, исп. фистанче. — Убавовистанче, сfм да неје такојте

сно и кусо. Зашто ситолко поткусилавистанче,таткоћетеутепа акотетакој затекне?!

вистанченце с дем, и хип, од вистанче, исп. фистанченце. — Сашиву Биљана

вистанчeнце, па да видиш, мори, онакој малецко књко се врцка пред огледало.

витал м витао за намотавање пређе. — Па еве књкоја тој работим: туј пређу

што сем гумотала на мотовилку, тој парче, турим га на витал, и од витал гусвгнамо

тујем на цевке за совељку.

витиљ м (поред стандардног значења „гајтан или упреден памучни конац за

лампе, свеће“) у изразу: уватим витиљ стекнем лоше навике, постанем ћудљив, нам

ћораст. — Уватило оно витиљ од малецко па се сњг не докарује у ред.

витличе с дем, од витал. — Донеси витличе да смотам пређу
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виће прил. в. веће. — Време је виће да си идемо дом.

} вићем прил. в. већем. —Требавићем башча да се навађује, да не изгори на овој

слунце. }

вишек м папирни омот купастог облика, фишек. — Извади вишек, па на сви

даде по једну ораслику.

вишњар м засад под вишњом, вишњик. — Да улегнев у вишњар на човека, па

што брали, брали, него све му дрвца покршили. у

вишњиче с бот, дем и хип, од вишња, вишњица. — Имам у лојзе николко ви

шњичики, требало би овуј годину да преродив.

влакненце с дем, од влакно, влаканце. — Не мије остало од онуј пређу ниједно

влакненце, све ми отиде у ванелу.

Влашким надимак.

воденичка ж дем, и хип, од воденица, воденичица. — Да ни неје била тај воде

ничка, бабина ви миразовина у Коњино, помрели би од глад.

водењbц м (обично мн.) агр. врста јесење крушке водњикавих плодова, воде

њача. — Тија водењци у плац што имамо, још свекар је калемија.

водење с гл. им. од води се. — Шарка ни је остала стелна от прво водење, алз

Булку смо нагрисали.

водешњакм кишовитлетњи период. —Преко лето, ники пут је горешњак, ни

ки пут водешњак.

води се, водила се несвр. тражи бика, има нагон за парењем (о крави). —Мир

ко, Булка млогорика таму шталу, а неје ни жедна ни гладна, сигорно се па води.

водица ж дем, и хип, од вода. — Немам чичо време да седим, сbмо водицу да се

напијем.

Водицежмн. цркв. Богојављање. — Остала прича одјцтари. У зору на Водице

се на бога казује кое оћеж дати даде. Једин мунуја главу крз решетке на прозор и ви

каја: Дај ми, боже шини(к) главу, место шиник пченицу.

водичка ж дем, и хип, од водица. — Семо водичку да се напијем у Јосимови, па

ми благо.

војловачки, -а, -о и вољавачки, -а, -о који се односи на Војловце (Вољавце).

Војловце и Вољавце с село чији је административни назив Велико Војловце

који је и у дијалекатској употреби онда када га треба диференцирати од обли

жњег села Малог Војловца.

Војловчанин и Вољавчанин м становник Војловца (Вољавца), онај који је из

Војловца (Вољавца).

Војловчанка и Вољавчанка ж становница Војловца (Вољавца), она која је из

Војловца (Вољавца).

војниче с дем ихип, одвојник. — Оној Бошково војниче дошло на осусто.

волммушко говече, во. — Волови смо чували за теглење, за орање, свк чувамо

chмо краве за млеко и за сирење.

волиште с аугм. и пеј, од вол, волина.— Гадно је овој волиште, оченчи се на ед

ну страну, не мош се упари у јерђм.

волче с дем, и хип, од вол, вочић. — Испразнија шталу за свадбу, онија волчики

што имаше, продаја ги.
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вољ му изразу: вољ ти узни, вољ остави каже се некоме ко је неодлучан, ко

оклева у нечему. — Ја те не терам силом: вољ ти узни, вољ остави. Ја ти давам, а ти

књко оћеш: вољ ти узни, вољ остави.

вoртам, вортаја (3. л. мн. пр. вортав, аор. ворта, 1. л. мн. вортамо, пр. сад вор

тајећи, импф. ворташем, 3. л. мн. ворташев) несвр. заваравам отезањем, одуговлаче

њем, замајавам, обмањујем. — Немој да ме ворташ више за теј паре од) данђз до ју

тре! Кажи отворено да неће ми даж, да се снабдим на друго место!

вр м 1. врх. — На онај вр има се укачим и нећу се задијам.

2. (у прилошкој служби) напуњен, испуњен до горње границе, пун пунцијат. —

Докараја вр кола компири из Ледину.

врам снопови жита за вршидбу поређани на гумну, овршено жито на гумну.

— Увечер пред вршидбу очистимо, добро пометемо гумно, побијемо стожер, закити

мо га, преспијемо мало па се дигнемо на ранину да насадимо вра и вршимо: кој с ко

ња, кој с краве ел волови. Млого путне време изненади тамћн овршимо, почне киша,

а ми бргос најлони покривамо вра, преко најлони мотке, камења, цигле турамо, ветар

најлони да не однесе.

вражам, вражаја (3. л. мн. пр. вражав, аор. вража, 1. л. мн. вражамо, пр. сад.

вражајећи, импф. вражашем, 3. л. мн. вражашев) несвр. 1. празн. врачам, гатам. —

Дај, мори дати вражам, ће даш мало брашћнце и никојајце за овија Циганчики, свећу

ти погодим!

2. (некоме) причам, говорим (обично оно што би волео да чује). — Море, ти

млого знаж да вражаш, али ја по ништо знам.

вражбина ж (обично мн.) враџбина, мађија. —Тида идеш по доктури, вражби

не те тебе неће излечив!

вракнем, вракнуја свр. мало, незнатно захвати (некога) (о ветру, промаји). —

Вракнуја гуветар, она се разболела. Вракнулагу промаја, одма гу ушизаболели.

Врањанац м надимак.

Врањанка ж надимак.

врапка ж женка врапца, врабица. — Уватија сем једну врапку с врапчики, там,

у пченицу.

врапче с дем, и хип, од врабац. — Бабо, с које врапка рани врапчики?

врбопуцм време пупљења и листања врба. — Врбопуцје од Младенци до Бла

ГОВеC.

врвина жузани пут, путељак. — Туј, међу овеј наше њиве и бЊгрења, имала гу

је врвина за до Бошњаце.

врвинка ждем од врвина. —Туједну врвинку што остаде, да поорев газде, свг

мора да залићам за у башчу.

врглес, -ста, -сто напуњен, испуњен до врха, пун пунцијат. — Донела Бранка

ономадврглесту шерпу сирење,запантила књко сем вујадавала, књдона неје музла.

врглим, врглија (3. л. мн. пр. врглив, аор. вргли, 1. л. мн. врглимо, пр. сад. вр

глејећи, импф. врглешем, 3. л. мн. врглешев) несвр. пуним, попуњавам, испуњавам до

врха. — Не вргли толко лонче, ће га расипеш!

врдоламаж погрд. особа која не држи реч, којој се неможе веровати, непоу

здана особа. — КЊд неје досhг дошја, неће ти ни дође тај врдолама, иди си ти тражи

другуга радника!
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вредник м вредан, радан, марљив човек — Мој вредник је на ранину отишja

дуван да бере.

вредница ж вредна, радна, марљива женска особа. — Мајкина вредница што

смела обор, па ђубре исфрљила, па собе наместила, светој уработила, докле свмја у

башчу била.

врекало с фам, дете које често плаче, плачљиво дете. — Ђе видиждњл ће

имаш време такој да се намиchaш књLд це одадеш па родиш једно врекало?!

врекам, врекаја (3. л. мн. пр. врекав аор. Врека, 1. л. мн. врекамо, пр. сад вре

кајећи, импф. врекашем, 3. л. мн. врекашев) несвр. 1. оглашавам се вреком, вречим (о

кози). — Врека козацелдензајарики. Иди однеси брcнајарики, да неврекав гладни

2. фиг. плачем из свег гласа, дречим, вречим (о детету). — Овој дете је цел ноћ

врекало, душу ми изеде.

врекање с гл. им. од врекам. — Чујем ја њојно врекање чђK из друг обор, сврг)

ћу ву водицу однесем, мора да је жедна. Ћути, детети се не видело! Од твојеврека

ње, цел ноћ несвм спала!

врекнем, врекнуја (3. л. мн. пр. врекнев, аор, врекну, 1. л. мн. врекнумо) свр.

трен, испуштим глас, завречим (о кози). —Учину ми се ко да врекну коза, иди у шта

лу да видиж да се неје умотала!

врелilц“ м изузетно топло време, жега. — Звpна овај врелisда идеш у Леско

вац патике да му купујеш? На овај ли врелиц сено да собирамо?

врелец“ прид. непром, веома врућ, врео. — Овајчорба врелis, да се олади мало,

па ће ручамо. Не ву давај врелњц компир, ће се изгори!

времиште с аугм. и пеј. од време, лоше, рђаво време. — Такво времиште до

шло, да не можда живиш ко човек. Неће се претргне овој времиште, све ни по њиве

неработено остаде.

врждало с оно што производи посебан звук сличан звуку који производи мо

торно возило приликом стављања у погон, свако моторно возило. — Поквари сć

оној врждало, не могамо поприку да навадимо. Прође с оној врждало низ) coкaк, не

му се исплати автобуз да плаћа.

вржем, врзаја (3. л. мн. пр. вржев, аор. врза, 1. л. мн. врзамо, импф. вржешем, 3.

л. мн. вржешев) свр. 1. 1. вежем, свежем, завежем. — Вржи куче, немој да изеде ни

куга!

2. (и несвр.) заметнем, замећем плод (о поврћу). — Петлижани убaво врзали,

chмо да се посипујев да не изгорив.

3. превијем рану. — Дај да ти вржем рану, немој ти се подљути!

4. експр. (некоме) пришијем шамар, пљуснем, ошамарим некога. — Ако ти вр

жем једну шљаканицу, има се пушиш!

П. — се вежем се за некога. — Врзала се за њега пагане пушта нигде сам да иде.

Изр. - језикуздржим се, уздржавам се од било каквог коментара, приговора,

(y)ђутим. — Ја има да вржем језик, мож и погрешим ништо да кажем, а ви се с њега

распраљајте. - (некоме) језик присилим, натерам некога да ћути, ућуткам. — Врзаја

ву език, сbмо он збори, она не смереџ да изусти, врзаја коску каже сеза младића који

се телесно довољно развио да може обављати теже послове. — Твој унук, Вељо

врзаја коску, мошти свк помага у орање и копање. врзајами (ти, му и сл.) руке немам

(немаш и сл.) слободу самосталног доношења одлука. — Врзала ми руке, све гледа

које ћу ти турим у торбу, од њум несмем дати дадем ништа више, сјемо тој штоје она
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2. фиг. престајем да се држим неких обичаја, одбацујем неке обичаје. — Вр

љајте море више тија ваши обичаи, трошак) голем, а тај сирома под) séмњу ништа

тој не види!

П. — се бацам се нечим на некога, гађам некога. — Не се врљај с камења у овце,

ћу те тепам!

врљање с гл. им. од врљам. — КњLдјте докачим, има те све искидам за оној вр

љање по кућу. Наши стари су такој работили, и ми ћемо такој, одврљање тија обичаи

ич неће зборимо. Ете с твоје врљање камења које си направија

врљим, врљија (3. л. мн. пр. врљив, аор. врљи, 1. л. мн. врљимо) свр. 1. бацим,

хитнем. — Врљитија кочани на свиње да едев

2. фиг. престанем да се држим неких обичаја, одбацим неке обичаје. — Она је

славу врљила, свг њојан син слави.

3. фиг. напустим, оставим некога. — Врљила је она мужа, свг живи сама, Вр

љија је он онија другари, свг је по миран.

4. фиг. престанем да бринем о некоме, занемарим некога. — Врљила је она и

мајку и татка, више не ву требав.

врнем, врнуја (3. л. мн. пр. врнев, аор, врну, 1. л. мн. врнумо) свр. 1. 1. вратим

оно што сам узео или отео. —Ћути дам паре, ал да ми ги врнеж до недељу! Досуди

ли га да врне толко дрва колко је узеја из њојан браник и казнили га свlс) сто иљаде

паре.

2. отерам, одведем некога на место на коме је раније био. — Трчи, врни овце

ис Трајкову ливаду! Врни дете куде мајку, да се не изгуби!

3. ставим нешто поново на место на комеје раније било. — Врни лебу лебар

ник, књд једеш!

П. — се 1. вратим се на место одакле сам отишао, вратим се у средину коју

сам напустио. — Врнула се мајка из Лесковац, ал не знам куде је па отишла. Чим се

пензионисаја, врнуја се у село, а син му остаја у Београд у стан.

2. поново се јави, поврати се. —Ћему се врне апетит, чим прездрави. Тај му се

болес па врнуја.

3. фиг. вратим се нормалном, примереном начину живљења. — Беше пошjа по

крив пут с нику мангупарију, ал се врну, на бога фала.

Изр. нек(а) ти се врне да ти се врати на добро, срећу, посрећило ти се. —

Срећна ти снајка, баја Драги! Фала, Рацо, нека ти се врне.

врне, врнало несвр. пада (о киши, снегу). — Врне киша па се расипује, а Мирко

је по овце. Врне киша, ал књко ми се чини ће прође у снег.

врновачки, -а, -о који се односи на села Доњо Врновце и Горњо Врновце.

Врновчанин м становник Доњег и Горњег Врновца.

Врновчанка ж становница Доњег и Горњег Врновца.

врњава ж време (обично неколико узастопних дана) праћено јаким, обилним

падавинама. — Да докарамо дрва прво, докле не увати врњава. Ако увати врњава, па

докле се осуши, ће останемо без дрва.

вровкаж ситан плод паприке на врху струка. — Вровке су ситне, на вр струк.

Вровке су послеђње поприке књ|д цевиће зајесени, али њи гиберемоза пржење.

врпчар магр. врста пасуља шареног зрневља. — Гра врпчар има шарени зрна,

ко врапче на виђу.
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врс м врсник, исп, бој. — Све сте ви један врс, у исту сте се годину родиле: ти,

Ратка, Гордана, Зоре, има ве још, не мок се сетим.

врсан, -сна, -сно који је истих година са неким другим. —Ти и Зоре сте врсне,

chмоти беше млого малецка пате не пуштимо да пођеш у школу ствоји врсници.

врсникм истогодишњак, исп. боједаш.— Новкоје врсникз Драгана, а Мића је

па врсник с моју ћерку.

врсницаж истогодишњакиња; исп. боједашка. —Мира је Тикомирова и Зорина

врсница, ал Мираје млого у школу ишла па има малецко дете, а овијам деца големи.

врсниче с истогодишњаче, исп. боједашче. — Зораново и Сузино дете су вр

сничики, заједно ће пођев у школу. Мој Бојан и њојна Смиљка су врсничики.

вртаљ м мера за запремину и тежину (250 мл. или 250 гр). — Попили сте све

ракију, мож има за вртаљ-два. Несвм имаја паре да купујем шићер на кило, сиротиње

смо били, него купим вртаљитој чувамо смо за у каву, сраман човек књдни дође.

вртаљче с боца запреминеједне четвртине литра. — Мајстори ће попиев кој

зна колко, него ги ти изнеси там у едно вртаљче ракију!

вртенарка ж 1. жена (обично Циганка) која продаје вретена, вретенарка. —

Дођујев вртенарке па давав вртена за брашно, јајца, маз, кое ги дадеш.

2. фиг. сиромашна жена, сиротица. — Узеја једну вртенарку, нигде ништа не

ма, тој обукло што е на њум.

вртено с врeтeноза намотавање пређе при предењу. — Књдје зимњо време, сви

рано полегав, аја останем да предем и на спањене идемдоклене напуним две вртена.

вртенце с дем, од вршено. —Нађи на дете једно вртенце нека се учи да преде

вртеникажбот, коровска биљка којарасте по кукурузиштуЕvonumuseuropa

eus, курика. — Берете онуј вртенику из мумуруз за стоку, она овољила мумурус, ће се

исуши!

вртило с вратило на разбоју за ткање. — Криво ми овој вртило, неће се сна

утĐк убаво навиe.

вртипоп м бот, камилица Маtricaria chamonilla. — Наберемо вртиноп преко ле

то, па га осушимо за зиму чај да правимо књT кашљамо.

врткало с вретено и најмање два котура пређе чије се нити упредају. — Књ|д)

чувам овце, понесемврткало и врткам по целдвн: клупчикитурим укицељу и врткам

докле се вртено не напуни, а после, тој од вртено мотам у клупче, и па врткам.

врткалце с дем, од врткало. —Ти си твоје врткалце забравила у Бранку, врни

се да га узнеш!

врткам, врткаја (3. л. мн. пр. врткав, аор. вртка, 1. л. мн. врткамо, пр. сад врт

кáјећи, импф. врткашем, 3. л. мн. врткашев) несвр. упредам на вретену најмање две

нити пређе. — КњLд) чувам овце, понесем врткало и врткам по цел двн.

врткање с гл. им. од врткам. — На тај ден жене кријев и кудеље и вртена и не

ма ни предење ни врткање, да би се кућовни слогували преко целу годину.

вртоглавка жир. жена која своју узнемиреност, нервозу испољава учеста

лим, наглим покретима главе (обично слева на десно). — Наљутијагује никионуј вр

тоглавку, глеј које работи зглаву!

вртогуз м немирно, несташно дете које не држиместо, које се стално врти,

премешта. — Смирисети, вртогузу, немој искршиш туј столицу ствоје вртење!
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вртодупла ж женска особа која се уходу врцка, која извија задњим делом те

ла тамо-овамо. — Не се укршила у тешку работу тај вртодупла, мош се врцка по со

как цел двн.

врторепка ж пеј. женска особа сумњивог морала која врцкањем скреће на се

бе пажњу особа супротног пола. — Завртела с рептај врторепка, овај мој семо усвит

ка с очи књд она прође.

врћам, врћаја (3. л. мн. пр. врћав, аор, врћа, 1. л. мн. врћамо, пр. сад, врћајећи,

импф. врћашем, 3. л. мн. врћашев) несвр. П. 1. враћам узето или отето. —Ђе ми вр

ћаш ли ти онуј моју ванелу, мош си забравила што сигу узела? Таје имање продаја

врћаећи тај мањак у задругу што су му нашли.

2. терам, водим некога наместо на комеје раније био. — Врћајтеј краве из му

мурус, ће не утепа деда! Врћам ја деца од цокак, стра ме ништо ће ги згази.

3. стављам поново нешто на место на коме је раније било. — Ја, мајке врћам

моје џољке у шифоњер, а он ги па врља на кревет.

П. — се 1. враћам се на место одакле сам пошао, отишао, враћам сеу средину

коју сам напустио. — Рекоше неће се врћав из башчудокле све не навадив, морам там

да ги носим обед. Ће се врћали он у село књд заврши школу, ел ће сипа остане у Бео

град да се запосли?

2. јавља се поново, понавља се. — Оддоктури свм чула да се тај бољка по апера

цију па врћа, сbмо на друго нико место.

врћање с гл. им. одврћам (се). — Не можда не мислиш одврћање књIд ци узе

ла, мора врнеш! Неме остаљавиџ да седнем овејовчетине, данic chмотрчим поврћа

ње. У врћање ваше џољке на место, пробави цело допладне. Нема врћање дом, докле

све не продадемо. Одучија се он од овај живот овде, не мисли за врћање. Врћа ли се,

боже овај мој болес? Не се врћа, ти не мисли одврћање, мисли књко ће оздравиж, де

чицу си имаш!
у - } ! } } у

врућак, -ћка, -ћко помало, донекле врућ. — Има за ручњк врућка погача и кисе

ло млеко. у

врућко прил, помало, донекле вруће. — Ако ти је врућко, ти собучиванелче! У

овуј собу је врућко, овде ћу спијем.

вруштук м први оброку току дана, доручак. — Нетеја да чека вруштук, такој

гладна отиде.

вруштукујем, вруштукуваја (3. л. мн. пр. вруштукујев, аор. вруштукува, 1. л.

мн. вруштукувамо, импф. вруштукујешем, 3. л. мн. вруштукујешев) свр. и несвр.

(подједем вруштук, доручкујем. — Рано отиднев у њиве, не вруштукујев, јаги после

однесем крт посвpшевљам работу по кућу.

врца ж врпца, канат. — На врцу там рашири тејџољке што ги кишаваћала, да

се просушив!

врцкам се, врцкаја се (3. л. мн. пр. врцкав се, аор. врцка се, 1. л. мн. врцкамо се,

пр. сад, врцкајећи се, импф. врцкашем се, 3. л. мн. врцкашев се) несвр. брзо и нагло

покрећем, извијам у ходу задњи део тела тамо-овамо. — Такој научила да се врцка

књд оди, дупе чђе на едну, чђс на другу страну.

Врцко м надимак.

врцкољ мерикаста особа (обично женска). — Глеј га оној њино девојче књко

се дотерало, па се сњмо врцка, врцкољ ко мајка му.
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врцкољка жврцкаста женска особа; исп, врцла. — Врцка се књдоди, такtв ву

од, затој гу викав врцкољка.

Врцлаж надимак.

врцлажв. врцкољка. —Тимори, врцло, затој ли се врцкаш што си опасала нову

вутарку?

врцнем се, врцнуја се (3. л. мн. пр. врцнев се, аор. врцну се, 1. л. мн. врцнумо

се) свр. трен, нагло се окренем, померим. — Књдву реко, енети га татко иде, оној де

војче се врцну па све бежећим накуде кућу.

врчанка жа, конопљанаузица којом се опанак од неуштављене свињске коже

набире унаоколо и причвршћује за ногу. — Свињски опћнци с врчанке је твоја мајка

носила, а тебе ти лошетњкве убаве ципеле. б. узица, врпца исплетена од истог преди

ва на горњем делу женске дугачке вунене чарапе чијим се обмотавањем око ноге ча

рата причвршћује за ногу. —Замотај врчанку, черапати паднула пати колена голи!

врчарица ж врачара, гатара. — Ишле су с мајку ти куде врчарицу да ми пра

вив мађије.

врчваж 1. глеђу премазана земљана посуда са знатним проширењем у среди

шњем делу и дршкама у горњем делу. — Имамо још једну пуну врчву с маз, а една е

начњета за славу.

2. фиг. дебела, трома женска особа. — Уваљкала се, огојила се, направила се

врчва.

врчвиче с дем, од врчва. —Испари оној врчвиче паће у његадатуримо пржу

врчетина жаугм. и пеј, од врца. — Дај миједну врчетину да вржем овуј пусту

квачку, неће лега на јајца!

врчица ж дем, од врца. — Не врљај туј врчицу, дај ми гу да вржем дршку на

крошњу. !

врчичка ж дем, од врчица. — Узни онуј врчичку па вржи онакој лабаво ноге на

петла, да не прелића у Стојанов обор!

врчкам, врчкаја (3. л. мн. пр. врчкав, аор. врчка, 1. л. мн. врчкамо, пр. сад.

врчкајећи, импф. врчкашем, 3. л. мн. врчкашев) несвр. 1. врпцом набирем, скупљам

сукњу у пределу струка. — Немој ми ти врчкаш вутарку, не видиж добро, ја ћу гу

зачђс навpчкам!

2. пертлам, запертлавам. —Врчкам ципеле, ал овејперкле сераздроњавилена

крајеви, па ги не мог навpчкам,

врчкање с гл. им. од врчкам. — Па ли ме викаж дати врчкам вутарку? Досади

ми тој врчкање, пази књLд) це опасујеш! Не се мучи с врчкање, обуј попке!

врчкарам се, врчкараја се (3. л. мн. пр. врчкарав се, аор. врчкара се, 1. л. мн.

врчкарамо се, пр. сад, врчкарајећи се, импф. врчкарашем се, 3. л мн. врчкарашев се)

несвр. врзмам се, мотам се (о више особа). — Ајде, деца наулице, немој ми се врчка

рате по кућу на овој убаво време!

врчкарање с гл. им. од врчкарам се. — Што се дрндиш што сем ги искарала?

Па кој можда трпи тој њино врчкарање по кућу?

врчкарник м место на коме се мноштво људи врзма, мота, гужва, метеж,

исп. Врчкољ, врчкољак.— Дете, овај кућа неје врчкарник, недоводи ми вишетеј твоје

кусодупле и тија нешишани! Такев је, ћерко врчкарник на собор. Едни се гурав за

сладоледи, други на нишаљке, овија да искочивна пут, ники па топpв улазав у собо

pиште.
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врчкољ м в. врчкарник. — Не ми ги викај да дођујев, не мог да поднесем тај

врчкољ

врчкољак м в. врчкарник. — Голем врчкољаг беше на славу у моју сестру, не

мога си ич позборим с њум.

врчком прил. врцајући, умлазу. —Туго, овај ми се шерпа прошупљила, па течи

врчком!

вршаж вршидба, време када се обавља вршидба. — КњLдјце вршило свршали

це, ишли смо по двојица из нашу кућу куде онога што врши да заимујемо радници за

вршу: ми ги на њи помагамо, а после па они дођујевна назда помогнев, врћав ни рад

ници. Напеше торбе ко Цигани и отоше у Банат) да работив за паре у најак време, у

вршу.

вршчик с дем и хип од врх, вршак, вршчић; исп, вршче. —Даде ми вршчик от

клас, колко да обиђем.

вршче с в. вршчњк. — Открши ми сЊм тој вршче, несвм гладна!

вршан, -шна,-шно напуњен, испуњен до врха, сасвим пун. — Вршан џаг бра

шно свм расипала, не га пресипали у брашњеник, а оно се угорчало, ја сирота!

вршњикм вршник, сач. — Црпуља се прво угори, сипе се у њума тесто па се по

сле озгор тури вршњик и покрије се све жар.

вршњиче с дем. од вршњик. — Вршњиче ми избушено палеб) пепељив.

ву енклитички облик датива једнине личне заменице трећеглица „она“. — В.

пр. под „он, она, оно“.

вузнем, вузнуја (3. л. мн. пр. вузнев, аор. вузну, 1. л. мн. вузнумо) свр. експр.

ударим, млатнем, исп. фузнем. — Боље си мируј, ћуте вузнем ко да ти је одlтатка

остало!

вукнем, вукнуја (3. л. мн. пр. вукнев, аор. вукну, 1. л. мн. вукнумо, трп. вукњет)

свp. трен. нагло тргнем, повучем, цимнем. — Да га неје Брацко вукнуја, згазија би га

камијон!

вукса ж вулг. лако податна, неморална женска особа, фукса. — Метнала се

вукса на мајку, chм на колец што се не качи!

вуксетина ж аугм. и пеј, од вукса. — Тај вуксетина ми кућу раскући.

Вуле с хип, од Вукашин.

вуненија ж вунена одећа и остали употребни предмети у домаћинству изра

ђени од вуне. — Вуненију ко снашка несвм донела, не се имало, донела сем пртени па

ждраци. Вуненија су ти џољке од вуну, черге, естњци, ћелими.

вунија жлевак, исп. фунија. — Не расипујтој вино, него узни вунију па убаво

сипуј!

вуниче с дем, од вунија, исп. фуниче. — Дај ми, лале тој вуниче овој млекцe да

пресипем у стакло!

вуњав, -а, -о израђен од вуне, вунен. — Вуњаву чергу сљм на кума дала, за мене

су остале пртене.

вурња ж пећ за печењехлеба, исп. фуpња. — Однапред! цу задруге биле голе

ме, млого људи у кућу, печешемо леб у вурње.

вусиклаж кратка женска чарапа до изнадглежња, исп. фусикла. —Немојна

босе ноге опћнци, вусикле да обујеш!

вусикличе с дем од вусикла, исп. фусикличе. — Ћеми остане од овуј пређу и

за едни вусикличики.
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вута ж в. вутарка; исп. фута. — Заноси овуј вуту, не мог више да носим онај

стар вутарљак.

вутарка ж богато набрана сукња од тканине ручне израде (у новије време од

индустријске тканине); исп. вута, футарка. —Титолке вутарке чувашу ковчак, а но

сиш туј цепену. Братанице неће носив моје вутарке, ал ћу ги дадем по едну да имав

успомену од мене.

вутарљак м пеј, од вушарка; исп. футарљак. — Тај вутарљак, књд га сопашеш,

има га врљим у реку, не скиђаж га од тебе, куде год да пођеш.

вутарче с дем, од вутарка, исп. футарче. — Спртено вутарчеје ишла у школу,

несмо имали овце, сиротињке смо били.

вутарчeнце с дем, и хип, од вутарче, исп. футарчeнце. — Несвм имала које да

опашем, с једно алено вутарчeнце свм прекарала моје девојасто.

вутарчетина жаугм. и пеј, од вушарка, исп. футарчетина.—За овуј вутарчети

ну свм млого љаге добила од мојега свекра, и не гу волим да гу опашем, ич.

вутиче с дем, од вута, исп. футиче. —Опаши овој вутиче, за књIд|ће га чувамо,

ти растеш па ће ти омалечки

Вучанка ж надимак.

Г

габерм бот, листопадно дрво Сarpinus betulis из ф. Сorulaceae, граб. — Ћемо

рада докупујемо дрва за зимус, у онај забел преко реку повиш је габер, крупни дрва

остали мало, нећу ги сечем.

габрак м грабик.— Питаја сем Стојана из њигов габрагда исечем мало габрике

да оградим башчу.

габрика ж а. лисната грабова грана коју стока брсти; исп. габровина (2). —

Тури на козе овеј габрике нека брcтив б. грабов штап, мотка. — Тија петлижани

убаво врзали, јутре да донесемо габрике да пободнемо и да врзујемотија струкови да

не попадав на земњу.

габриче с дем од габер, грабић. — Врза козу за габриче да брсти, ајачђс отрча до

лојзе да видимнелига епламењача нападнула, било екишовно, а свкслунце запекло.

габров, -а, -о који је од граба, грабов. —Затебе је ствој памедгаброва мотка, ти

друкше неће слушаш.

габровина ж1. грабово дрво као грађа и гориво. — Габровина је тврда, овија

држаља за секире су од габровину.

2. в. габрика (a). — Брстив козе целдњн габровину у Копани пут.

гадљивка ж гадљива женска особа, гадљивица. — Она е гадљивка, неће из)

свачије руке једе.

гадљивком гадљива мушка особа, гадљивац. — Тај гадљивко се гладан врне

од цлаву.

гађач м крупнији орах којим се у игри гађаредили купа ораха. —Он ће ви с њи

гов гађач собере сви ораси.

газдалекм велико богатство, газдалук. — Газдалекони несу стекли работеећи,

него квкољуди из њино село причав, нашли књдрастурали нику шталу злато, пунћуп.
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газдаш м врло имућан, богат човек, богаташ. — Он неје тај богатлик сам сте

кја, татко му је бија газдаш. !

газдашка жа, жена газдаша, газдинска жена, богаташица. — Ако је газдашка

за њум сије, њојно злато и богатлик неће ми мене даде, б. кћи газдаша, газдинска кћи.

— Викавда су мудавали газдашкузголем мираз, ал он негу теја, не му убава била.

газдашки прил, газдински, богаташки. — Она живи газдашки, не можда рек

неш, све има, у пуно ву очигледав, ал џабе ву књд од онога мужетину нигде сама не

мрда.

гајдарџијам онај који свира у гајде, гајдаш. — Викав напија се на свадбу, па на

гајдарџију ишепија гајде, што му овај неје погодија коју свирку да му свири.

гајлес само у изразу: не бери (те) гајлене брини(те), не секирај(те) се. — Не бе

pи гајле за њума, не ву је там лошо! Не берите људи гајле, све ће си будне!

галатан, -тна,-тно који говори ружне, безобразне, ласцивне речи, исп, гала

тљив. — Жена му је млого галатна, не зна кое прво срмотно и безобразно да каже на

човека књ|д) це наљути. *

галатење с гл. им. од галатим (1,1). — Ако гу је тепаја, њојно си га галатење

нигде нема.

галатим, галатија (3. л. мн. пр, галатив, аор. галати, 1. л. мн. галатимо, импф. га

латешем, 3. л. мн. галатешев, пр. сад, галатејећи) несвр. П. 1. говорим ружне, безобра

зне, ласцивнеречи. — Млoгогаданезик има! Књдвикне да галати, свети на куп натрпа.

2. прљам, загађујем. — Јуритеј свиње откорито да не галатив воду, после краве

неће гу пиев

Н. — се уз повр. од галатим (I, 1). — Колко су се њи две галатиле, на човека да

се згади сšмо што ги слуша, а сbк се па слизале!

галатљив, -а, -ов, галатан. — Немој си такој галатљив, засрами се од бабе, од

деде, од тетку, тетка те слуша!

галатљивка ж погрд, жена која говори ружне, безобразне, ласцивне речи. —

Засрами се мори, галатљивке, текој ли се вика на свекра!?

галатљивком погрд, човек који говори ружне, безобразне, ласцивне речи. —

Човек му треба на тога галатљивка език извуче, да не може да збори!

галатљиво прил, ружно, безобразно, ласцивно, исп. галатно. — Почела она ко

што си знаје да збори галатљиво при сељани, а муж гу уватија за шивке пагу све иску

баја.

галатно прил. в. галатљиво. — Млого галатно збори, не гледа дел су туј стари

људи, ел несу, свекар и девер тулив главе оlдl црам.

Гале с хип. од Граница, Грана.

галење с гл. им. од галим. — Чича те млого воли, видели књко те гали? Шће ми

њигово галење, боље ципеле да ми је купија?

галим, галија (3. л. мн. пр. галив, аор, гали, 1. л. мн. галимо, импф. галешем, 3.

л. мн. галешев) несвр. милујем, мазим. — Немој гу више галиш! Видиш књко се усам

пасила?

Гаљаж овца црне, мрке боје длаке и име таквој овци. — Гаља се прва залети у

мумуруз, а по њум цел буљук, па ги искарај ако можеш.

гаљес, -ста, -сто који је црне, мрке боје длаке (о овцама). —Чувамо за вуну по

више беле овце, ал имамо и гаљесте.

Гаљка ж в. Гаља. — Гаљка ми е најбесна овца.
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гaљча-мован црне, мрке боје длаке и име таквом овну. — Гаљча иде напрет

пред овце и носи клопетало. у

гарес, -ста, -сто местимично гарав, гараст. — Има и гаресте овце и гаресте

свиње. Гареста овца е црна помало на главу, а гареста свиња е бела и помало црна на

грбњач.

Гарка“ ж надимак.

Гарка“ ж a. овца беле боје длаке са црнкастим шарама на глави и име таквој

овци. — Овеј беле овце викамо ги меринке, а овеј беле па гаресте на главу су гарке. б.

свиња беле боје длаке са црнкастим шарама или пругама по телу и име таквој сви

њи. — Овај свиња е гарка што је овакој гареста по грњач.

Гарчама. Ован беле боје длаке са црнкастим шарама на глави и име таквом

овну. — Бодев се Гарча и Гаљча, одвајги раставим, б. ветар беле боје длаке са црнка

стим шарама или пругама по телу и име таквом вепру. — Гарчу терај от корито, он

неје рањеник, овеј рањенице нека једев

гасарникм мала дрвена полица загашњачу. — Гасарчетуримо на гасарник на

sид, да се боље види у целу собу.

гасарче с плехана петролејска лампица без стакла. — Уз гасарче свм везла, а

chr. на оволку сијалицу не видим. Прво смо имали гасарче, па после лампу, она знаш

има стакло, а гасарче нема.

гасарчeнцес дем и хип, од гасарче. —Дај гионој гасарчeнце, докле вечерав!

гаснем, гаснујанесвр. експр. постепено, лагано губим животну снагу, витал

ност, способност да обављам теже послове и сл. — Овољиле ме године, синко, га

снем полњчке, немам тај така(т) да работим, да потрчим, сама да се услужим, остаре

Ла СБМ,

гасница ж метална боца за држање гаса, петролеја. — Види таму гасницу,

ако има гас, па сипи у гасарче!

гаћан м а петао са дужим перјем на ногама које подсећа на гаће. — Онога пе

тла гаћана ел ћу га вржем, ел ћу га закољем, сталноје зЂранкине кокошке, наше бата

лија. б. голуб са дужим перјем на ногама које подсећа на гаће. —Дајами Брацко ово

га гаћана, свг имам три твкви голуба.

гаћес, -ста, -сто који је са дужим перјем на ногама које подсећа на гаће, га

ћаст (о певцу и голубу). — Онај гаћес петњлми прелића преко плоту Бранкин обор,ћу

га вржем. Не му дава петњл да једе с њи на овога гаћестога голуба, кљује га, ране га

изеле.

гаћке с мн. дем, одгаће. —Купи на пијаs гаћке на Марка, оне се мори ишепише

у друго прање.

Гега м надимак. 1

гéглажона која иде гегајући се, клатећи се. —Акоје гегла, лични деца очувала.

гегулам пеј. прост, примитиван човек. — Ти, гегуло да ћутиш, књд ништа не

знаш!

ги енклитички облик датива и акузатива множине личних заменица „они,

оне, они“. — В. пр. код ове заменице.

гигаља ж (обично у мн.) једна од дверачвастеМОшКе којеслуже за прелаже

ње преко реке или потока, исп. гигаљка-чувам овце преко реку, ал понесем гига
ље па прегигам реку, не мог да газим, вода још студена.
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гигаљка ж (обично у мн.) в. гигаља. — Он згигаљке да прегига реку, ал напеја

јожџак вештачкођубре на грбину, паде, и он се умокри, и џагђубре упропасти, отиде

све у мангу.

гигаљче с (обично у мн.) дем, од гигаља, гигаљка. — Направија мутатко си ги

гаљчики, оној дете по обор гига, пада, диза се.

гигам, гигаја (3. л. мн. пр. гигав, аор. гига, 1. л. мн. гигамо, импф. гигашем, 3. л.

мн. гигашев, пр. сад, гигајећи) несвр. а. идемуз помоћ штака или импровизованог по

штапала ослањајући се наздраву ногу. —Још ме боли овај кршена нога, алете не мог

у едно место све, него овакој с овеј штакље гигам полђчке. б. на гигаљама прелазим

преко реке или потока. —Ћу гигам с овеј гигаље преко реку, ако паднем од њи, река

неје млого голема, сbмо што ћу се намокрим, тој е.

гигање с гл. им. од гигам. —Ти, човеку, с твоје гигање све си ишепија попку де

сну, вучеш туј болну ногу, не можгу дигнеш. У тој гигање, закачити он сједну гига

љу за ники камењ, па паде у сред реку, избања се.

Гигиџа м надимак.

гиле (обично поновљено више пута) узвик при голицању. — Недотаван овај чо

век, уватија дете па гиле, гиле, гиле, гиличка га, а оно гиличљиво, ни мош се смеје, ни

да плаче.

гиличкам, гиличкаја (3. л. мн. пр. гиличкав, аор. гиличка, 1. л. мн. гиличкамо;

импф. гиличкашем, 3. л. мн. гиличкашев, пр. сад, гиличкајећи) несвр. 1, голицам,

шкакљем. — Не га, бре, гиличкајвише, видиш ће прецркне!

П. — се уз повр. одгиличкам (1). — Несе, деца, гиличкајте, послеће плачете!

гиличкање с гл. им. од гиличкам (се). — Будете мирни! Једњн човек је такој од

гиличкање страдаја!

гиличљив, -а, -о голицљив, шкакљив, тугаљив. — Њум гуможгиличкаж доју

тре, она ич неје гиличљива.

гилкам, гилкаја (3. л. мн. пр. гилкав, аор. гилка, 1. л. мн. гилкамо, импф. гилка

шем, 3. л. мн. гилкашев) несвр. у дем, значењу: голицам. — Чим те види, она одма бе

га, зна ће гу гилкаж, затој.

гилкање с гл. им. од гилкам. — Бега, бега одгилкање, ал дођи си ти куде чичу,

неће те чича више гилка!

гилнем, гилнуја (3. л. мн. пр. гилнев, аор. гилну, 1. л. мн. гилнумо) свр. трен.

голицнем, заголицам. — Да ме несигилнуја, ћу се наљутим и нећу више с тебе збо

рим!

глава ж горњи део човечијег, или предњи део животињског тела. — Врзала

главу с марамче, боли гу глава.

главачким прил. главачке, наврат-нанос. — Немој више да си ми дошла у ку

ћу да се свађаж, главачким ће искочиш одовде!

главица ж бот, плод неких повртарских биљакалоптастог облика. — Донеси

из башчу едну главицу копy(c) за салату! Кромид убаве главице има, симо да се не

скапе ко друге године.

главичка ж дем, од главица, главичица. — Врљајтејшуљбаве главичке копус

на страну, стока ће једе Турим у јело главичку кромид, осетив га и неће једев.

главобољм 1. бол у глави, главобоља. — Патим од главобољ, свуде си с мене

носим прашкови за главу.
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2. фиг. бриге, муке, невоље. — Оставила деца на моје руке, ја да имам главобољ

с њи, а она се шетка с мужа по бел свет.

главоња м 1. човек велике главе. — Свекар ву еден главоња, црвењак, стално

жмие на сточни пијац.

2. погрд, тврдоглав, самовољан, непокоран човек. — Утврдија главу тај главо

ња па никyга не слуша.

Главотоп м надимак.

главче с дем, од глава. —Држи на дете главче убаво, онојош малецко! Главче

от прасе прет кума!

главченце с дем, и хип, од главче. — Главченцетије било ко моја песница.

гладежм бот, зељасти жбунић из ф. Papilionaceae, гладиш. — Сиротиње смо

били, не се имало ништа, берем гладеш па у гладеж мћстимо џољке и пређу.

гладначњк, -чка, -чко помало, донекле гладан. — Гладначек си ми бабе, cbfrЈће

баба да ти даде, сем овој да се испече.

гламња жугарак, главња. — Шпорет веће беше догореја, ал остала бешеједна

гламња.

гламњица жбот, гљивичасто обољење пшенице и кукуруза које изазивајугљи

вице изрода Сlaviceps pucoinia, главњица. — Напала гламњица имумуруз и пченицу.

гламњичав, -а, -о који има гламњицу, главњичав. — Овуј годину е било кисло,

затоје жито гламњичаво.

гласим се, гласија се (3. л. мн. пр. гласив се, аор. гласи се, 1. л. мн. гласимо се,

импф. гласешем се, 3. л. мн. гласешев се) несвр. одазивам се, јављам се. — А, мори,

одра се викајећи, зашто се ти не гласиж, дил не чујеш!?

глечм гужва, метеж. — Собраливу се и зетови и ћерке с унуци, куде њумје

сљг глеч. у

гледњцм (обично у мн.) очна зеница. — Ако свмја тој рекла, да ми овија глеци

испаднев што ме по свет водив! {

глéтав, -а, -о недопечен, гњецав (о хлебу). — Убаво га бре леб замесим, настоју

ем му на тесто, ал ми овај шпорет пустиња не пече оздoлубаво, затој ми лебглетав.

Изр. глетав на работу спор, пипав. — Онје глетав на работу, откiГдјцетртка там

по башчу, окопаја две лешинчики поприку.

глетавка ж погрд. спора, пипава женска особа. — Тај глетавка до пладне не

можда спреми ручћк, ће идемо ми у њиве, а она да испрати по дете ручћк.

глетавком погрд. спор, питав човек, исп. глетоња. — Глетавко си, књко неси, ја

до Лебане идо и врну се, а ти још појиш тија две кравчики и кобилу!

глеткам, глеткаја (3. л. мн. пр. глеткав, аор. глетка, 1. л. мн. глеткамо, импф.

глеткашем, 3. л. мн. глеткашев, пр. сад, глеткајећи) несвр. у дем, значењу: гледам. —

Кљко ме глетка? Не ме познава, несњм досhг дођувала.

глетоња мв. глетавко. —Ти глетоњо, што ти двн прође у нариђање црепја, не

маж другу работу!?

глибав, -а, -о глибовит, расквашен (о тлу, земљишту). — Млогојеврнало, ба

шче глибаве, не мош се улегне, а требашев ми мало поприке.

глибакм глибовито, обично улегнуто место. — Ми за по преко крз) шуму ће

идемо, ал се забрцамо у једин глибак, одвај се извукомо.

гливам, гливаја (3. л. мн. пр. гливав, аор. глива, 1. л. мн. гливамо, импф. глива

шем, 3. л. мн. гливашев, пр. сад, гливајећи) несвр. брзо, нагло гутам (обично мекану и
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жишкухрану). — Такој му надробим чорбу ел па млеко, илму дадем ништо мекачко

да једе, стар човек па глива, нема зуби да жвака.

гливање с гл. им. од гливам. — Оно дете неје жвакало месце, него такој гливало

цели парчики, од гливање га боли свг мешинче, неје друго.

глинем, глинуја (3. л. мн. пр. глинев, аор. глину, 1. л. мн. глинумо) свр. трен.

прогутам, гутнем. — Дај ми малко воду да глинем овај лек!

глић м гутљај воде или неке друге течности. — Остави и за мене едњи глић во

ду, немој гу све попијеш!

глићам, глићаја (3. л. мн. пр. глићав, аор. глића, 1. л. мн. глићамо, импф. глића

шем, 3. л. мн. глићашев, пр. сад глићајећи) несвр. гутам. — Болигу гуша, не можда

глића.

глићање с гл. им. од глићам. — Мора да глићаш, ако те гуша боли, може ли без

глићање човег да еде!?

глобосијам (ж) 1. онај што доноси малу корист с обзиром на улагање за те

куће одржавање. — Шћени тај трактор, глобосија је тој, повиждадежда га опраљаш,

него комшија да ти изоре с њигов трактор?!

2. експр. стара, оронула, онемоћала особа. — Ти, мори, глобосијо, да ћутиш

књд не можда работиш! Викајте му на тога глобосију да се помери да га не залићамо

туј, књд не можда помогне у работу!

глобосујем, глобоcуваја (3. л. мн. пр. глобосујев, аор. глобоcува, 1. л. мн. гло

босувамо, импф. глобосујешем, 3л. мн. глобосујешев, пр. сад, глобоcувајећи) несвр.

безвољно радим неки посао савладан умором. — Целден смо жњели, еве дом сљм до

шла, свк па мора да глобосуем овуј поприку за пијац.

глобошем, глобоcaja (3. л. мн. пр. глобошев, аор. глобоca, 1. л. мн. глобосамо)

свp. савладан умором завршим, приведем крају последњи у низу послова. — Дај још

овуј сламу да прекарамо, да гу глобошемо, па да се смиримо, да легњуемо!

глогањ м 1. већа животињска кост с које је скинут меснати слој. — Па да

богме, ви сте седеећи дом изели месо, а ми што смо работили, глогањили ће сtrjege

мо? Врљите тија глогањи на кучики!

2. зглоб на руци или нози човека. — Све ме такој, ћеркотија глогањи и на руке и

на ноге болив од работу.

глогињкажилодглога, глогиња. —Тамдобошњачко, узмеђак, имада се набе

рев глогињке, да имамо за зимус.

глођосување с гл. им. од глођосујем. — Ствоје глођосување од бес, не од муку,

разболела си се, свгја да те вучем по доктури!

глођосујем, глођосуваја (3. л. мн. пр. глођосујев, аор. глођосува, 1. л. мн. гло

ђосувамо, импф. глођосујешем, 3. л. мн. глођосујешев) несвр. изнурујем се, мучим се

глађу, гладовањем.—Јали да глођосујем, а тебе дати дадем све што потражиш?

глођошем, глођосаjа (3. л. мн. пр. глођошев, аор. глођоса, 1. л. мн. глођосамо)

свp. изнурим се, намучим се глађу, гладовањем. — Глођосала свм, онеј парети што ми

даде за једење, ја сем за њи купила помаду.

глокче с дем, од глог. — Неси требаја да сечеш онија глокчики у међак, несу ти

смићали!

гломоран, -рна, -рно незграпан, гломазан. — Не ми ги око ваћа овеј ципеле, ни

како ми гломорне.
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глонем, глонуја (3. л. мн. пр. глонев, аор. глону, 1. л. мн. глонумо) свр. поједем,

прогутаммало хране, окусим. — Неме ичканите, ситасњм до гушу, немогиџ да глонем!

глотаж 1. прљавштина, нечистоћа, исп. глотурија (1) и недргавштина. —

Овија људи глота ги јанула, књко се онај жена заболе.

2. кукољ, уродица. — Отпре, пченица књднесе прскала, млогоје глоту имала.

глотан, -тна,-тно 1. који не одржава ни минималнуличну хигијену, веома пр

љав, нечист, неуредан, исп. недргав. —Толкоје глотна, ора из руке да вуне узнеш.

2. који у себи има глоте, кукоља, уродице (о житу). —Жито није глотно, неће

никој по мене да меља, чекаја сем у млин до послеђнога човека.

Изр. глотан си (је, су и сл.) у језик говориш (говори, говоре и сл.) ружне, безо

бразне, ласцивне речи. — Глотан си човеку у језик, засрами се од овија деца!

глотење с гл. им. од глотим. — Шатке су ми гадне, од њино глотење, свћки двн

метем обор.

глотим, глотија (3. л. мн. пр. глотив, аор. глоти, 1. л. мн. глотимо, импф. глоте

шем, 3. л. мн. глотешев, пр. сад, глотејећи) несвр. чиним прљавим, прљам, загађујем.

— Мавај шатке да не глотив воду, краве гу после неће пијев Немој да глотиш руке с

помије, ја ћу си свиње нараним!

глотуријаж 1. в. глота. —Одаде ги се девојче паги и по кућу и по обор голема

глотурија. Даме послушасте пада сте испрскали жито, не би имало оволко глотурију.

2. пеј. прљава, нечиста, неуредна особа. — Стакве ли се руке седњује уз остал,

глотуријо једна?

глуван м онај који слабо чује, који је наглув, глувак, исп. глувља и глувча. —У

њину кућу све глувани, опуштили телевизор па кућа грми.

глувка ж она која слабо чује, којаје наглува, глувача. — Она жена два пут апе

pисала тој уво, а он гу вика глувке, ко да вује на њум мило што не чуе стој уво књко

ваља.

глувља мв. глуван; исп. глувча. — Не мог да одвикам, сигорно је дом сbм онај

глувља.

глувчам в. глуван. — Нагриса с овога глувчу, одерем си све гушу викаећи, до

кле ме чује.

глупчам глуп, ограничен човек, глупак. —Такев глупчане можда заврши шко

лу, џабе татко му њиву продаде.

глупштина ж1. умна, интелектуална ограниченост, глупост. — Он c њигову

глупштину мош сâмо метлар у Лебане да будне, друго он не можда будне.

2. бесмислица, будалаштина, глупост. — Направила си глупштину што си се с

пријетељи замерила одма на свадбу за дар, свк те прија не прима у кућу, ни тебе, ни

нас, ако ми несмо криви. }

глушим, глушија (3. л. мн. пр. глушив, аор. глуши, 1. л. мн. глушимо, импф.

глушешем, 3. л. мн. глушешев) несвр. омета, спречава раст, развој (о биљкама). —

Накараше ме моји да искидам све тикве из бостан, бајаги глушив бостан, а убаво бев

врзале.

гмарам, гмараја (3. л. мн. пр. гмарав, аор. гмара, 1. л. мн. гмарамо, импф. гма

рашем, 3. л. мн. гмарашев, пр. сад гмарајећи) несвр. (нешто) потапам у воду. — Не ги

гмарај теј џољке у корито, ће ми треба корито краве да поим!

гмарање с гл. им. одгмарам. — Ич не гигмарајтејџољке, књквогмарање, којће

ги опере, до јутре има да седив у корито, ја данћс мора сливе да берем!
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гмечим, гмечија (3. л. мн. пр. гмечив, аор. гмечи, 1. л. мн. гмечимо, импф. гме

чешем, 3. л. мн. гмечешев, пр. сад гмечејећи) несвр. притискајући сабијам, набијам.

— Нема толко сено овуј годину, не га гмечимо у племњу ко лани.

гмиждњц м местојако надојено водом која кроз пукотине земљишта избија,

гмижди, пишти. — Башча гмиждњц, не мош се улегне од воду.

гмиждим, гмиждеја (3. л. мн. пр. гмиждив) несвр. оном, испуштам, избацујем

воду кроз поре и пукотине, пиштим (о земљишту које је надојено водом). — Млогоје

заврнало сšг, још се не мож улегне у њиве, куде год да ступнеж, гмижди.

гмурнем, гмурнуја (3. л. мн. пр. гмурнев, аор. гмурну, 1. л. мн. гмурнумо) свр.

трен. П. 1. (нешто) гурнем, потопим у воду. — Гмурни и овуј моју шамију у корито, па

ће перемо после наз две!

2. (некога) гурнем под воду дарони, гњура. — Немој га, Брацкогмурнеш у дибо

ко, њега га стра!

П. — се гњурнем се, зароним. — Гмурни се и ти, неје дибоко!

гмуцаж израслина под кожом лоптастог облика. — Искочила ву ника гмуца

под мишку, не гу боли, ал отиде куде доктура да се прегледа.

гњездим се, гњездија се (3. л. мн. пр. гњездив се; аор, гњезди се, 1. л. мн. гње

здимо се) несвр. намештам се, смештам се удобно. — Еј, дизај се откревет, ич се туј

не гњезди, тој е моé место!

гњездо с гнездо. — Паднуло пиле из гњездо па писка, а ти ич не мариш

гњетем, гњеја (3. л. мн. пр. гњетев, аор. гњето, 1. л. мн. гњетомо, импф. гњете

шем, 3. л. мн. гњетешев) несвр. П. крадом гурам, трпам (у нешто). — Које титој гње

теш по џепови?

П. — се намећем се, натурам се. —Несвм гуја викала да дође, она се сама гњете.

гњетење с гл. им. од гњетем (се). — Ете ствое гњетење кое си направија! Наг

њеја си гњиле крушке под естек па си ми све умазаја постељу! Џабе ву њојно гњете

ње, он ако гу оће, свекрва гу неће!

гњецав, -а, -о дежмекаст, здепаст. — Она, бре, млого убава, не ву је бог очи

извадија да отидне за онога гњецавога, ич не ваља.

гњецавка ж дежмекаста, здепаста женска особа; исп. гњецало и гњецла. —

Жена му једна гњецавка, дебела а малецка, згњетена.

гњецавком дежмекаста, здепастамушка особа; исп. гњецало. — Тај гњецав

коaљав, преваријагу има службуу Немачко, а она не би отишла за њигово убавило.

гњецало с дежмекаста, здепаста особа. — Онје на виђу стварно гњецало, ал

добар по душу. Онаков личан човег да се ожени с оној гњецало.

гњецла ж в. гњецавка. — Па на куга ће се ти, гњецло смејеш, видиш ли да си

широка колко си висока?

гњидлаж гњидaва женска особа. — Вћшке нема, ал ву пуна глава згњиде на

туј гњидлу, мора гу па прашкам...

гњидљам гњидaв човек. — Изеде ме тај гњидља, нема га више чистим од гњи

де, да се ошиша до голу кожу.

гњилав, -а, -о омекшао, гњио (о воћу). — Турите овеј крушке у жито да угњи

лив, оне се можједев сšмо књLдlцу гњилаве! Ја немам зуби, на мене ми дајтеј гњилаве

крушке!

гобељам (се), гобељаја (се) (3. л. мн. пр. гобељав се, аор. гобеља се, 1. л. мн. го

бељамо се, импф. гобељашем се, 3. л. мн. гобељашев се, пр. сад, гобељајећи се) несвр.
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1. експр. идем несигурним кораком, тешко, тетурам се. — Остарело се, синко, еве

гобељам, одвај. Гобељам се, морам, нема кој да отидне свећицу да запали.

2. живим тешко, мучим се. — Неје леко без домаћина, и синови ме забаталили,

ал ете, гобељам.

говедарњцм зоол. врста ситне речне рибе. — Немој га њега ваћаш, тоје брeгo

ведарњц, он ко оса има једин живњц на уста, оће да боде!

говедњакмговеђа балега. —Чувајаники краве у нашу ливаду, еве гиговедњаци.

говеђина жговеђе месо, говедина. —Ми овде једемо свињећо месо, прасетину,

öвчо месо, козјо, јарећо месо, говеђину не једемо, ми смо научили краве, туј златну

сточицу, да чувамо за теле, за млеко и сиренце, а књдни одвије, терамо тој на сточни

пијаs да продадемо, па које ву бог даде.

говеченце с дем, и хип, од говече. —Другу крупну стоку немам, еве у овој гове

ченце ми очи гледав, чувам га, убаво га раним да припорасне за телење.

годижбина жгодишњи принос, летина. — Кажи ми ако ми неће вршиш ти, да

се снабдим на друго место, годижбину да узнем! Свако клашче има соберемо, тој ниe

годижбина.

година ж (поред обичног значења „временски период од дванаест месеци“) у

изразу: турам (тураш, турамо и сл.) (некоме) годину дајем (дајеш, дајемо и сл.) (неко

ме) годишњи помен. —Да кажеш на овија мои рођаци у Лугаре, годину на Милана ће

турамо у овуј прву недељу!

годинка ж хип, од година, годиница. — Две годинке има, још малецка.

годињујем, годињуваја (3. л. мн. пр. годињујев, аор. годињува, 1. л. мн. годи

њувамо, импф. годињујешем, 3. л. мн. годињујешев) несвр. будем некоме на терету

дужи временски период који се мери годинама. — Не бој се, ћу преспијем па ћу си

идем, нећу куде тебе да годињујем! у

годишњар м дете од годину дана, годишњак. — Имамједну голему унуку, по

шла је у школу, и овога унука, он је годишњар.

годишњо прил. за годину дана, годишње. — Дођуеше два пуд годишњо, свгне

изнемарила, нема гу еве пета година.

Гојком име.

гол,-а,-о без одеће на себи, наг. —Ти сивиће голем, срмотатакој гол пред бабу.

голем, -a, -o 1. одрастао, велики. — Голем ву син, скоро ће се жени.

2. израстао, висок. — Голем порасја, за главу по голем од мене.

Голема трница жмпт, њива.

големачњк, -чка, -чко 1. прилично велик, поодрастао. — Он је сњг големачњк,

мошти у пуно работе по њиве помага.

2. доста израстао, прилично висок. — Ја га несвм ДВе године видела, он голе

мачњк бија, стигајтатка.

големим се, големија се (3. л. мн. пр. големив се, аор. големи се, 1. л. мн. голе

мимо се, импф. големешем се, 3. л. мн. големешев се, пр. сад големејећи се) несвр.

неосновано величам себе, придајем себи велику важност, правим се важан, охолим

се, кочоперим се. — Оне се млого големив ко да су од не знам какву фамилију.

големсто с охолост, гордост, надменост. — Оне две сестре с њино големсто

нигде другачку немав.
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големџија монај који неосновано велича себе, који се охоли, горди, кочопери.

— Не прави се, бре, големџија овде при наши сељани, ми бБрем знамо кој си и откоји

си, кое имаш, кое систекја, тој ти да причаш на онија што те не познавав

големцика ж она која неосновано велича себе, која се охоли, горди, кочопери.

— Миланове ћерке су големџике, неће оне свcј свакуга да идев.

големшијски, -а, -о који припада големиији, који се односи на големиију. — Тој

е големџиска фамилија, они се сви правив големџије.

голетар м погрд. врло сиромашан човек, пуки сиромах, гоља, исп. голугузан,

гологузоња, голодупља, голча, гољак, гољча. — Одала се за еднога голетара, нигде

ништа нема, ни имање, ни сточицу, тај една кућа, распадотина.

голетарка ж погрд. она којаје врло сиромашна, која ништа нема, сиротица;

исп. голка, гологузла, голодупла. — Он ће тражи мира(з) с њум, неће гу узне голетар

кy chм за убавило.

голиждрав,-а,-о који је слабо обучен, голишав, голуждрав. — Обучи се, немој

такој голиждрава да идеш, ће се разболиш па после моје муке!

голкаж 1. в. голетарка. —За убавило си се оженија зголку, свг мајкати крива.

2. семенка бундеве без љуске. — Књ|д) цечем тикве за семке, нађе се и по ника

семка голка, без љуску.

голобрадес (само у м. роду) 1. чија брада није обрасла, голобрад. — Шће му

брада ко на дражићовца, голобрадес по убаво?

2. фиг. незрео, наиван. — Још си ти голобрадес, с туђи зуби леб једеш.

гологлавес, -ста, -сто који је без капе, без мараме на глави, гологлав. – Chмо

ти жљокај ракијчину, ране ћете изедев, неће имаш ни за капу, ће идеж гологлавес! Ја

девојка књLд цем била, срмота је било да идемо ми девојке гологлавесте.

гологлавка ж женска особа која не повезује главу марамом, која је без мара

ме на глави. — Па што ако су сњк снашке гологлавке, и мили младе треба да врзујемо

мараме ко ники пут што е било!

гологлавче с хип. дете с ретком косом. — Ви, тој гологлавче, до кожу да га

ошишате, млого му ретка коса!

голoгрудес, -ста, -сто који је голих, раздрљених груди, голoгруд. — Нумеш ли

да запекљаш кошуљу, него такој голoгрудес ће идеш?

гологузан м фиг. в. голетар. — Неси имаја ништа, гологузане књ|д) дођо за те

бе, ишја си у Мирка прсолаs да ти даде да мацамо с леб, а ја собирам онија мрвчики

од цирење, баничку да направим, сестра ће ми дође у гости.

гологузес, -ста, -сто фиг. који је без имања, који ништа нема, пуки сиромах,

исп. голодупеc. — Ја сем те закућила с моју миразовину и с моју работу, а бија си го

логузес!

гологузлаж фиг. в. голетарка. — Ништа несте имале ја књLд) дођо за вашога

брата, биле сте гологузле!

гологузоња м фиг. в. голетар. — Бија си гологузона, куде годlце обрнеш оно

све празно, нигде ништа, а сљк се издизаш, обогатеја си, не видиж други твои боеда

ши које су стекли!

голодупеc, -ста, -сто фиг. в. гологузес. — Бија си голодупес, а сљкти кућа пуна

свlс) све и па неси задовољан!

голодуплаж фиг. в. голетарка. —Па онлиће одlтакву фамилију њум голоду

плу да узне?
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голодупљам фиг. в. голетар. — Ма које он има голодупља, пњс нема за које да

га увати?

голокракес, -ста, -сто голокрак. — Немој, Ивано такој голокракеста да идеш,

ће озебнеш!

голокракла жир. женска особа обнажених ногу знатно изнад колена. — Ти,

мори голокракло, с тој ли вистанче од два педа ће искочиш на сокак?

голокракличе с хип, голокрако дете. —Трчи да обуешчерапе, голокракличе,

ће измрзнеш!

голокракоња монај који је голокрак. — Што си, бре, такbв голокракоња на

овој студенило?

голорукес, -ста, -сто 1. којије голих, обнаженихруку, голорук. —Ија свм коти

cbf голорукеста ишла па мe сљг болив руке од раматиз.

2. фиг. који је празних руку, који не носи понуде, поклоне, дарове и сл. — Ја не

мö(г) куде болника такој голорукеста да идем.

3. фиг. који није вичан послу, коме посао не иде од руке, неумешан, невешт,

сплетен, исп. суворукес. — Он је голорукес, нуме исер да закове.

голошијес, -та, -то који је голе шије, чија шија није обрасла перјем (о кокоши

ма). — Имашем и ја туј сорту од голошиесте кокошке, па ги загуби.

голошика ж кокош чија шија није обрасла перјем, кокош голе шије и име та

квој кокоши. —Види, мори, Бранке, нелије онај моја голошика прелетела утвој обор!

голошиче с пиле чија шија није обрасла перјем, пиле голе шије. — Извела ми

стара квачка и две голошичики.

голупка ж хип, од голубица. — Видо, дедо књко голупка из њојни уста дава на

голупче да једе.

голупче с птић голуба. — В. пр. под голупка.

голча мв голетар. — Спрема моје имање, бре, он је голча!

гољак мв голетар. — Нема, бре, ништа, дибидy(з) сирома, а овам се напиња

неће да копа у надницу, понижење му.

гољчам с голетар. — Не би бија он гољча да мее слушаја да не продава њиве

и све што е имаја, едно по едно за пијење.

горањ, -рња, -рњо горњи. — На горањ спрат) цуми син свзJжену и деца, а ми

стари смо овде доле, не мош се качињамо на горањ спрат, остарело се, синко.

Горешњак“ м цркв. верски празник летњи св. архалгел Гаврило који се свет

кује 26. јула (13. јула по црквеном календару). — На Горешњак је собор у Тогочевце и

тњк старе жене идев рано у цркву, а младиња се почне собира отпладне.

горешњак“ м 1. велика врућина, жега, припека. —Гори чини ми се небо и зем

ња, горешњак, а ми собирамо сено у Пискавицу, све смо изгорели.

2. фиг. пеј. лопов, крадљивац. — Краде бре млого, куде прође све собира, горе

ШЊaK.

горњачанин м становник планинског села. — Све се продаде на пијац у Леба

не у петак, пијачан ден, трг горњачани слазав и друге работе завршавав и на пијац на

купујев све што ги треба до друк петак.

горњачанка ж становница планинског села. —Пуштите гу овуј горњачанкуда

улегне куде доктура бабу да прегледа, ене, коњ неће ву мирује, а нема кој куде његада
стöи!
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горњиште с горњи део плетене чарапе одглежња до колена. —Књко изуведа

ше овеј плетиће машине, горњишта за черапе дадемо штpикерка да плете, а ми си

плетемо доњишта, тој машине не плетев.

Горњо Врновце с село у горњем току слива Јабланице.

Горњо Синковце с село.

Горњо Стопање с село.

Горњо Трњане с село.

гороцвет м бот, једногодишња ливадска биљка из рода Аdonis p. Ranunlaceae

са ситним црвеним и жутим цветовима. —Има га гороцветпуно по овија бузалци.

горњомалац м становник горњег дела, горње махале села. — На горњомалци

ги близо игралиште за лопту, ал ги па долеко река.

горњомалка ж становница горњег дела, горње махале села. — Све горњомал

ке слaзaв на корзо у Доњу малу.

горњомалски, -а, -о који се односи на горњи део села, који припада горњем де

лу села. — Горњомалски бунари су чисти, с по убаву воду, а доњомалски бунари ги

напуни река књLд) дође.

горотина жоно штоје захваћено ватром, што гори. —Ма, ми седимо такој на

тарасу, ал ја осићам мерише ми на горотину, кад у тај тар чујем викав, запалила се

слама на Стану Живкову.

горун м бот врстахраста Оuercus robur.—Набошњачки пут, куде онија голе

ми горуни, викавима омаја, омајете ништо и ти не знаш куде идеш, а туј близо је и

гробjе.

горунов, -а, -о који потиче од горуна, који је од горуна. — Горуново дрво е до

бро за срченице на кола. 1

горунче с дем, од горун. — Има таму њиву едно горунче, мало не заклаћа од

цлунце књT копамо. 1

горуња с зб. им. од горун. — Има там у Трсаци горуња, напладне ручамо под

тија горуња и малко се одморимо, па работимо.

горчив, -a, -o 1. који је горког укуса, горак, исп. горчљив. —Горчив дуван, алjа

га па пушим, не мог без њега.

2. фиг. тешко подношљив, тежак, тегобан, мукотрпан (о животу). — Гор

чивје мој живот светога дрмckза, ал свм се ете заробила затија деца, мајку да имав.

горчиво прил. на тешко подношљив начин, тешко, тегобно, мукотрпно. —

Горчиво свм ја провела мој живот с њега, от крај до крај

горчљив, -а, -ов, горчив (1). — Од овуј горчљиву траву да свариш па да пијеш,

неће те боли више мешина!

горчуљав, -а, -о који је донекле, помало горак. — Горчуљавлеб од овој старо

брашно, ал мора га једемо до нову пченицу.

горчуљакм оно штоје горког укуса, горко. — Пига,ти овај горчуљак, а на ме

не ми заблагни у мој шољ

гос м гост. — Сирт) домаћин, сид гос, ће се дизамо од ручњк!

гостинка ж1. гошћа. — Несвм знала да имаж гостинку, не би дођувала да сми

ћам.

2. етн. (обично у мн.)младина неудата рођака коју свекар и свекрва доводе пр

везиме након женидбе сина да борави као гошћа умладиној новој кући недељу дана.

—Свекар и свекрвадоводивна снајкуги девојке из њојну фамилију преко зиму, такој
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од Божиђ до Свети Саву, и оне там гостуев по недељу дана. На гостинке купуев кој

кое може: мараме, помаде, белила, менђушке и теј такве поситнице. После викав ро

дитељи натеј гостинке да дођев и они да гостуев један двни да водивдома девојке.

гостинкин,-а,-о који припада гостинки, који се односи на гостинку. —Неди

рај туј торбу, неје наша, гостинкина е!

гостирам, гостираја (3. л. мн. пр. гостирав, аор. гостира, 1. л. мн. гостирамо,

импф. гостирашем, 3. л. мн. гостирашев, пр. сад гостирајећи) несвр. I.1. гостим, уго

шћујем некога. — Они немав другу работу, свћки двн дођујев, ја ги не мок свћки двн

гостирам.

2. гостим се. — Седемо, гостирамо, време је дом да си идемо.

3. фиг. проводим време уживајући, не радећи ништа. —Ми црцамо одработу,

а она гостира у ладовину.

П. — сеуживамједући нешто. — Еве, гостирамо сес лубеницу мајка што донела.

гостом прил. као гост, гостински. — Ће дођемо други пуд гостом, св[г) ће ви

помогнемо да завршите работу.

готвенија ж (обично у мн.) било која врста пите или гибанице. — Овија моји

воливтеј готвеније, ал немам више руке ко што сем имала, да сучем коре, па да ги пе

чем. Не ми је тешко да уготвим за ручћк, ал за готвенију ми требав и сирење и јајца,

неће сšмо брашно. 1

готвéње с гл. им. од готвим. — Ич не мемоли, не миједан здоготвење, стора

боте ме чекав!

готвим, готвија (3. л. мн. пр. готвив, аор. готви, 1. л. мн. готвимо, импф. готве

шем, 3. л. мн. готвешев) несвр. спремам, припремам готвенију, неку од пита или ги

баница. — У недељу ћу готвим, данћс немам време коре да сучем.

готованка ж (поред стандардног значења „лењивица, нерадница“) агр. врста

винове лозе са гроздовима тамноплавих ситних бобица чије одгајање не изискује по

себан напор због њене отпорности на многе болести. — Немамо ми пловдину, све

ни је готованка, за вино, неје такој убава за једење ко пловдина.

готовинка ж дем, и хип. од готовина, незнатна, мала новчана уштеђевина. —

Неможда испуштиш кућу без готовинку, мора имаж готовинку и од) добро и одлошо.

грам бот и агр. пасуљ, грах Phaseolus. — Грага има од разне сорте: мурча, врп

чар, партизан, пешак, лозан, белгра.

Изр. стра варигра каже се кадје неко врло плашљив, бојажљив. — Не ти се са

ма прођуе ноћом поред гробjе, стра вари гра.

грабец му изразу: на грабец брзо, журно. —Дај награбksда наберемо поприку

за пијац па да се врћамо дом, стоку да намируемо, знаж да татко ти неје туј

грабежљив, -а, -о грабљив, похлепан. — Грабежљива је она, све гу стра на њум

ће е мало.

грабежљивка ж грабежљивица, грабљивица. — КњLд) ће делимо вуну, тај гра

бежљивка узне дел која, ако ми мене повиш треба, две деца треба да обукујем.

грабежљивком грабежљивац, грабљивац. — Ти бре, грабежљивко, што тр

паш толко у тањир, стра те ће останеж гладан?

градобија жград, падање града. — Од градобију ме стра за лојзе и поприку.

градушка ж град, туча. — Стојан казује таму Трсаци млого падала градушка,

сви лојза смлатила, неће га обиђемо грозjћнце овуј годину. Ако нећемо, наши сељани

се бев развреднили бkш на Светилију да работив у лојза.
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Грана жа, име, б. скраћено име од Граница.

Гранче с хип, од Граница, Грана.

гранче с брош. — Туј ти на њума манистра, менђушке, гримње, на кошуљу

гранче, госпођа се направила.

| грањкажграна. — Ајшто су брали сливе, ако, да едев, ал што су грањке покр

шили на родно дрвце, руке ги се осушиле.

грањче с дем, и хип, од грањка. — Не се, дете, вешкај на тој грањче, ће га оче

пиш!

грашњкм дем и хип, од гра. —Тај грашћкистепсиче, пресипи га у тањир па га

тури на студено, ће га изеде Игор, он тој воли!

Грашар м надимак.

грашарм онај који радо једе грах, пасуљ, који воли да једе грах, пасуљ. — За

њега се не секирај за ручњк, свари гра, он је грашар!

грашарка ж она која радо једе грах, пасуљ, која воли да једе грах, пасуљ. —

Ћерка ми је грашарка, а син ће једе сув леб, ако је гра за ручњк, ако нема друго.

грашарче с хип, дете које радо једе грах, пасуљ, које воли да једе грах, пасуљ.

— Сви деца су грашарчики, ретко кое дете да не воли гра.

1 грашовина ж стабљике пасуља са сувим лишћем и љускама. — Зграшовину

преко зиму, књд она мало омекне, ранимо стоку.

грбавим се, грбавија се (3. л. мн. пр. грбавив се, аор. грбави се, 1. л. мн. грбави

мо се, импф. грбавешем се, 3. л. мн. грбавешев се, пр. сад грбавејећи се) несвр. сави

јам се, гурим се, кривим се. — Испрси се, не се грбави!

грбавка ж грбава, погурена жена, грбавица, исп. грбла. — Од високо па се

подгрбавила, грбавка.

грбавком грбав, погурeн човек, грбавац, исп. гpбља. —Такев му је татко бија

грбав, такbв и он грбавко.

грбачки прил. на леђа, полеђушке. — Пила би, дете ракију, поштено, пије ми

се, ал не смем, од) чашку падам грбачки, фњачки, срмота ме.

грбина жлеђа, плећа. — Боли ме грбина, целдњн се савивам у башчу плевеећи.

грбинка ждем и хип, од грбина. — Напела на грбинку ташњу, тој бkжњм пошла

у школу.

грбинче с дем, и хип, од грбина. —Раширило се мало у грбинче, расте дете.

грблажв грбавка. — Енегу онај грбла, савила се доземњу и па иде по краве.

грбља мв грбавко. — Грбљу га стра ће му оберев јабуке па се онакој грбав ис

теза, истеза, бере онеј по ниско што су.

грбњач ма кичма, грбењача код човека. — Боли ме грбњач, не мок се поме

pим, б. леђни део трупа код живине. —Тај грбњач откокошку и крилцатури у чорбу,

а овеј по убаве мрвке остави за ђувеч!

грваљам, грваљаја (3. л. мн. пр. грваљав, аор. грваља, 1. л. мн. грваљамо,

импф. грваљашем, 3. л. мн. грваљашев се, пр. сад грваљајећи) несвр. П. котрљам, ва

љам. — Немој да грваљаш тој лубенче, не ти је тешко да га носиш!

II. — се котрљам се, ваљам се. — Дигни се, дете, не се у теј нове џољке грваљај

по туј пршину!

грваљање с гл. им. од грваљам (се). — Од грваљање по земњу, све си гаће ише
1 •

Пија.
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гргољим, гргољија (3. л. мн. пр. гргољив, аор. гргољи, 1. л. мн. гргољимо,

импф. гpгољешем, 3. л. мн. гргољешев) несвр. испирам грло, гpгорим. — Еве, с овуј

црвену воду ће гргољиж гушу, да те не боли! у

грготинампеј, онај који говори храпавим, грготавим гласом. — Ајде, ајде, ти

грготино, ја не знам, ти знаш!

гргуровачки, -а, -о који се односи на Гргуровце.

Гргуровце с село.

Гргуровчанин м становник села Гргуровца, онај који живи у Гргуровцу.

Гргуровчанка и Гргуровка ж становница села Гргуровца, она која живи у

Гргуровцу.

грдење с гл. им. од грдим. — Увикаше ми се овеј свиње у главу с њино грдење,

мож немав воду у корито, да идем воду да ги сипем.

грдим, грдеја (3. л. мн. пр. грдив, импф. гpдешем, 3. л. мн. грдешев, пр. сад, гр

дејећи) несвр. грокће, рокће (о свињи). — Ничије свиње не грдив израну зору ко наше,

носи ги помије, опустеле!

гребен м (поред познатог значења „алатка са гвозденим зупцима загребенање

вуне и конопља“) креста код кокошке. —Чим на кокошку помодри гребен, одма да

гу одвоиш од друге кокошке, њум гу је ватила пипка.

грем 1. грех. —Греће му берешнатој дете, не лите жалтолко да га сандиљаш?

2. грехота. — Гре за тој дете што остаде сиромашче.

гребуља и гребуљеж (обично мн.) грабуља. —Ти згрибај сено згвоздену гре

буљу, а ја ћу здрвене! Патакој је убаво, ти ћеш здрвене гребуље, оне су полњке.

гревота жгрехота; исп. греота. — Гревота за деду, све у собу сам седи, не мож

наулице да искочи.

гревоткажу хипокористичком изражавању: грехота. — Гревотка, не га ди

рај, видиш колицно је!?

греота ж в. гревота. — Греота ме за мајку што се сама мучи.

греотка жв. гревотка. — Греотка, глеј књкоте глетка, дај му мало чикуладу!

прешован, -вна,-вно који је бучинио грехе, грешан.—На онај светЈћу грешов
! | *

на отиднем, млого сњм се грешила с мои пајсторци.

гримња ж гривна, наруквица. —Тујти на руке гримње, на гушу манистра, го

спођа се направила Деска наша.

гримњиче с дем, и хип од гримња. — На онуј Сузину малецку рођендњн, идo у

Лебане да ву купим златно гримњиче.

гркав, -а, -о који говори муклим, промуклим гласом, промукао. — Не гудирај,

мори, књко неће е гркава, ноћђс је цел ноћ појала на свадбу у Трајка!

гркавим се, гркавија се (3. л. мн. пр. гркавив се, аор. гркави се, 1. л. мн. гркави

мо се, импф. гркавешем се, 3. л. мн. гркавешевсе) несвр. говорим муклим, промуклим

гласом. — Еве, мори књко се гркави, морна се напила студену воду, одвај збори.

гркавка ж женска особа која говори муклим, промуклим гласом. — А, мори

гркавке, откоје си огркавела, болна лиси, млоголи си викала по деца, квоје тој?

гркавком мушка особа која говори муклим, промуклим гласом. — Ако је огр

кавеја, тај гркавко је ичер сто пут трчаја у продавницу по сладоледи.

гркаво прил, муклим, промуклим гласом, промукло. — Што такој гркаво збо

риш, не ли те гуша боли?
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грмњава жвременска непогода уз севање и тресакгромова, грмљавина. — Ку

де си се залетеја с туј косу на овуј грмњаву, пњл чекај да стане па ће идемо?!

грмотрим бот, ливадска коровска биљка широкихлистова и ситних црвених цве

това са трном у средини, врста гладиша Оnonis spinosa. — Књ|д! цобирамо сено исвр

љујемо грмотрн на страну, он докле не омекне стока га не можједе, боцкавгутрња.

грнisцм земљана посуда са дршкама на горњем делу за држање масти, сира,

туршије и сл. — Грнци ги има и до педесет киламазуједљнда стане, или трошија.

грне с 1. земљана посуда за кување. — У гpне смо варили гра и вариво, а свк се

тој изгубило, врљили смо грники по подруми и тавани, такој у њи чувамо семке,

лукљц и тој такој. t

2. фиг. здепаста женска особа. — Ич неје убава, малецка а дебела, и онда оже

ни тој грне.

грненце с дем, и хип, од грне. — Једно грненце још си га чувам међу судови, а

не га користим.

грнче с дем, од грне и грнвц. — Еј, моја покојна мајка књ|д) цвареше гра у грнче,

тоје бија гра, а сигу овија лонци што варимо не можда буде ко онај!

гробјарски, -а, -о који припада гробљу, гробљански. — Не ги ја једем теј гро

бјарске сливе, никако ми пртко, и стра ме.

гробје с гробље. — Идем там у онуј њиву до гробjе.

грозде с дем и хип, од грозд, гроздак, гроздић. — Откина једно грозде из њино

лојзе, благо ко шићер.

гроздинка ж петељка грозда. — Врљитеј гроздинке на ђубре, деда ће се љути

што несте на њега оставиле од гројзе!

грозешљив, -а, -о грожљив, гадљив — Грозешљива је она млого, неће еде у

свакуга.

грозешљивка жгрожљива, гадљива женска особа. —Тај грозешљивка има се

гладна врне дом из гости, толко је грозешљива.

грозешљивком грожљива, гадљива мушка особа. — Зашто си такtв грозе

шљивко, па и она леб меси с руке ко и твоја баба, не га меси с ноге?!

грозешљивче с грожљиво, гадљиво дете. — И оно грозешљивче ко мајка му,

неће једе из) свачије руке.

грозница ж (поред стандардног значења „повишена телесна температура пра

ћена дрхтавицом и језом“) унутрашњи, средишњи део плода зелене шљиве прекри

вен беличастом опном из кога се формира коштица. — Деца јели зелене сливе

сњсвем грозницу па се разболели.

гројзенце с дем и хип, од гројзе. — Родило мало гројзјенце, ће има колко деца

да не жељујев.

гројзес зб грожђе. — Испратите абер на Ивану да дође у недељу здеца, ће бе

ремо гројзе У ново лојзе имамо пловдину, бело гројзе, црно гројзе, камбурку.

грошче с дем, од гроб. —Тражила свм покрај мајкин и татков гроб и тој гропче

на мојега брата Драги што је умреја дете књдбија, и нађо туј близо до ЉубичиниЈоси

мов гроб једно камењче, на њега име Драги.

гртко прил. непријатно, нелагодно, неугодно. —Гртко ми, ал ћуте питамда ми

дадеш једен шиник пченицу, докле не овршимо.

груб, -а,-о који јеружног изгледа, ружан. — Мужву млого груб, носетина ово

лик, очи буљави, ники зубишта криви, да те гад да га гледаш.
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груботија м и ж1. особа ружног изгледа, ружна особа. — Што те тебе брига

што вује муж груботија, она ће си живи с њега, ти нећеш?! Жена му једна груботија,

не знам у које се загледа у њум.

2. особина онога који је груб, суров, неотесан, грубост, суровост, неотеса

ност. —Ствоју груботију пропуди сви комшије, камники откомшије дати дође!?

грудачки прил, без снебивања, са осећањем сигурности и самопоуздања. —

Да купиш убав поклон, па грудачки да идеш на свадбу, да се не срмујеш!

грудљив,-а,-о који има грудве, грудваст, џомбаст (о земљишту). — Овајзем

ња је млого грудљива, одвај ће гу порамњамо за башчу.

груљач морах чија се љуска почела отварати. — Ене груљачи пуно под ора,

задњн-два мора се ора омлати, овакој падав ораси и свиње ги једев.

груљим, груљија (3. л. мн. пр. груљив, аор. груљи, 1. л. мн. груљимо, импф.

груљешем, 3. л. мн. груљешев, пр. сад груљејећи) несвр. скидам кору, љуску, гулим,

љуштим.— Груљија сем зелени ораси, глеј руке књкве су ми црне. Ти, ћеро, ако имаш

време, груљитија компири, а ја ћу па стоку да напојим!

грумењм грумен, грудва. — Овај солбија на влажно, све нагрумења. Врљитам

с рану на овце и ники грумењ сол

грумењче с дем од грумењ. — Ма, не га је силно ударија, изгађа се сједно гру

мењче креч.

груткажа, одвојен, одваљен комад земље неправилног облика, грудва. —Књко

смо га орали тој парче земњу за бостан, киша неје паднула, грутке тврде пагитуцамо

с матике, а послеће га још емпут прекопамо. б. лоптасти комад сира добијен гњече

њем и цеђењем усирене масе у повезаном цедилу, гази. — Не сирим сњг млого, краве

ми стелне, такој поједну грутку за деца да има, в. грумуљице неке житке материје.

— Неси добро мешала овај качамак, све ти грутке у њега. -

груче с дем, од грутка, грудвица. — Исврљи се сједно груче, ене колко врапци

око крошњу!

грцкам, грцкаја (3. л. мн. пр. грцкав, аор. грцка, 1. л. мн. грцкамо, импф. гpцка

шем, 3. л. мн. грцкашев, пр. сад грцкајећи) несвр. грицкам. — Бомбоне ли грцкаш?

Дај и на деду бомбону, деда гу неће грцка, ће гу ваља по уста, и деда воли благо!

грцкање с гл. им. од грцкам. —Не мок се успијем от поганца, од њигово грцка

ње, цел нођ грцка, а мене ме стра от поганци.

грцман м пеј. грло, ждрело. — Зинуја на дете, оволик) грцман отворија, ко да

му је дете криво што се он у њиве уморија.

грчав,-а,-о недовољно ухрањен, мршав, слаб. — Све гимувавна деца најубаво

да изедев, они па грчави ко глогињке да једев.

грчавим, грчавеја (3. л. мн. пр. грчавив, аор. грчаве, 1. л. мн. грчавемо) несвр.

постајем мршав, слаб, мршавим, слабим. — Од млого работу и она почела грчави,

неје сљг друcлача ко што беше.

Грчлаж надимак.

грчлаж потхрањена, мршава, слаба женска особа, мршавица. — Тај грчла

нема душу да оди, а не да работи моју тешку работу.

грчличе с потхрањено, мршаво, слабо дете. — Мора му мало настојујеш на

тој дете, видиш књкоје грчаво! Море, изеде метој грчличе, ништа неће једе, књкоће се

огоји!?
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грчљам недовољно ухрањена, мршава, слаба мушка особа, мршавко. — На

онога њојнога грчљу све му се коске прозирав од грчаво.

гу енклитички облик акузатива једнине личне заменице трећеглица „она“. —

В. пр. под „он, она, оно“.

гуглаж двокрака игла за прикопчавање, прибадача, зихepица. — Федер ми се

искварија па морам вистан да закачим згуглу.

гугличе с дем, од гугла. — Закачи полку згугличе оздол, да се не види!

гугутан м зоол. мужјак гугутке. — Гугутке и гугутани ни све мумуруз изедо

ше из) салач.

гугутка жзоол. врста птице Streptopelia decaocto uз породице Сolumbidae, ку

мрија. — В. пр. под гугутан.

гугуче с дем ихип, од гугутка. — Нађомо у жито подједну копушарку гугучи

ки, па Игор зор да ги донесемо дом.

гудњp (обично поновљено више пута) узвик. — В. деф. и пр. под гујц.

гуде (обично поновљено више пута) узвик. — В. деф. и пр. под гујц.

гудо (обично поновљено више пута) узвик. — В. деф. и пр. под гујц.

гужвим, гужвија (3. л. мн. пр. гужвив, аор. гужви, 1. л. мн. гужвимо) несвр. 1.

гужвам. — Што гужвиш тој писмо, писмо ли ти смића? -

П. — се савијам се, клупчам се (обично од бола). — Целден се гужви у кревед,

боли гу мешина.

гужњак манат. завршетак дебелог црева. — Искочили миники чирови на гу

жњак па не мог да седим.

гузачки прил. уназад, натрашке. — Овој дете ће ме свплете иде напред, гу

зачки, напред, гузачки. Онајошемпy(тјдами улегне у кућу, имагузачкида се врне.

гузер ма доњи, шири део конопљаног снопа. — Не се ти стално ваћај завр ру

чицу, гузер је по тежак, не мок толко тешко да дизам б. доњи, шири крај кукурузног

клипа. — Ти волиш варени класја, узни ти гузер, а ја ћу вршћк!

гујц (обично поновљено неколико пута) узвик за вабљење свиња.— Књдмамим

свиње на коритода пијев, илда ги врљимтраву, јавикамгујц, гујц, гујц, ил гуде, гуде,

гуде, ил па гудо, гудо, гудо, ел па гудар, гудар, гудар.

| гука ж отеклина, оток. — Паднаја је пијан, оволка му гука на чело.

гуљав,-а,-о који је бледог и испијеног лица. — Гуљава улице, ич омлазнема, ко

да је болна ништо.

гуљавка ж жена бледог и испијеног лица. — Овакоју снагу неје лоша, ал у ли

це гуљавка.

гуљавком човек бледог и испијеног лица. — Штоте тебе брига што је он гуљав

ко, твој муж беше црвењак па отиде?

гумас, -ста, -сто који је густе круне, крошњаст (о дрвећу). — Гумас онајора у

обор, под њега ће нижемо дуван, ладовина дебела.

гумењакмгумени опанак. —Ми смо научили на гумењаци, ципелеће неубивав.

гумно с утабано земљиште на коме се врше жито, гувно. — Насадимо гумно

пред) sору, стожер закитимо и књLд) цимне, вршимо, кој с коња, кој с краве, целден

витламо се св[c) сточицу докле овршимо.

гунгулаж галама, вика, свађа. —Тија људи дигоше нику гунгулу, књквали је

тој мука у њину кућу, морам да идем да видим.
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гунтавим се, гунтавија се (3. л. мн. гунтавив се, аор. гунтави се, 1. л. мн. гунта

вимо се, импф. гунтавешем се, 3. л. мн. гунтавешев се, пр. сад гунтавејећи се)) несвр.

1. претерано се облачим, тронтам се. — Ти књ|д) цтанежда се гунтавиш, ко да је

сред) sима, а не лето.

2. облачи се, постаје облачно. — Гунтави се там откуд Лебане, ће заврне.

3. у недоумици сам, скањујем се. —Она се гунтави, гунтави, па се реши да иде.

гусармонај који чува гуске, гушчар.—Дедамује бија гусар, чувајаје гуске селске.

густакм густиш, честар, шипражје. — Набутале се краве у онај густaк, одвај

сњм ги искарала.

густaчњк, -чка, -чко помало, донеклегуст — Густачка ми овај супа, ал нећу ву

досипујем воду, ће помине.

гутураћ м тврдоглава, својеглава, намћораста особа. — Голем сигутурађ би

ла, рекла си на твоје да будне, па ако неје такој.

Изр. уватија ме (га, гу и сл.) коњски гутураћ постао сам (постаоје и сл.) тврдо

глав, својеглав, намћораст. — Уватија гу коњски гутураћ, рекла емпут) ће седи дом,

утепамо се сви молеећи гу да иде, ал не бива.

гутурес, -ста, -сто тврдоглав, својеглав, намћораст. — Онаје гутуреста, иш гу

не моли, ће једе књд огладни.

гуша ж грло, ждрело. — А се напијем студену воду, гуша ме заболи.

гушла ж пеј. гушава жена, жена са струмом, гушавица. — Што гу викаж гу

шло, не ву је ни на њумарно, тој ву је од болево?!

гушљам пеј. гушав човек, човек са струмом, гушавац. —Тајгушљамије душу

изеја по болнице, а сhг ме ич не сматра.

гушљакм аугм. и пеј. од гуша. — Немој више да зеваш, ћуте уватим загушљак

па ћу те задавим!

Д

давија жбучна препирка, свађа. — У њину кућу стално је давија от књко дове

доше оној невесте.

давлет мугодан, лагодан живот.—Она се неје замучила ни у њиву, ни у кућу,

живот је прекарала на давлет.

давлетисујем, давлетисуваја (3. л. мн. давлетисујев, аор. давлетисува, 1. л. мн.

давлетисувамо, импф. дaвлетисујешем, 3. л. мн. давлетисујешев) несвр. живим угод

ним, лагодним животом, уживам. — Прође мука, сbг ми се деца запослили, доносив

ми намирнице, плаћав порес, по нику пару ми оставив, ја давлетисујем.

далаверам човек коме се не може веровати, непоуздан, превртљив човек, ва

ралица. —На мене ми синоћ вика, чичо, ти се не секирај, ја ћу кажем да сем га видеја

књко бере у твоју башчу, књLд) дође тај далавера пред! цудију вика, ја ништа од) тој

не знам, несњм видеја ништа.

далаверка ж жена којој се не може веровати, непоуздана, превртљива же

на. —Не гу слушајтујдалаверку, она примене причаједно, а при тебе падруго!

далаверџијам в. далавера. — Нећу с тога далаверџију ништа да имам, њигова

сикира на сече на једно место.
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Дале с хип, од Драгомир, Драгослав.

дњн м (поред обичногзначења „време од изласка до заласка Сунца“), у изрази

ма: добар - празнични дан, празник. — Чувам тој мало месце што ми остало да ми се

нађе на добар двн. дин данic (данеске, данашњи, дањи)још и данас, још увек. — Иден

данће ми тој не мож искочи испамет. И дан данћске не зборив. До дан данšшњи чу

вам венчану аљину. Ден дањи идемо куде њина славу, -из-издана у дан, непреста

но, стално. — Ден из ден врне, овој време никако да се претргне.

данic прил. 1. овога дана, данас. — Данic ће идемо сено да собирамо.

2. у ово време, сада. —Данњс се живи на олњкшицу, ми смо се млого мучили.

данњске прил. в. данве. —Данњске ће празнујемо, неће ништа работимо. Неје ко

што је било, данћске се све дало на олњкшицу.

Дане с хип, од Слободанка.

дЊнце с дно бурета, каце. — Расушило сединце на кацу, ће мора Вељко мало да

га попристегне за копус.

дање прилу токудана, за време дана, дању. — Ноћом скита, адање спије.

дарован, -вна, -вно етн. који се односи на дарове којемлада приликом веридбе

или свадбеног обичаја поклања младожењиним родитељима, кумовима и осталим

гостима. — У овај ковчак су ми даровне кошуље и пешкири.

датка жу хипокористичком обраћању: старија сестра. — Ајде, датке да ме

водиш у лојзе!

дљшчанкаж врста преслице чија је пљосната даска на коју се веже предиво

често украшена изрезбареним фигурицама. — На дршчанку предемо кудељице од

вуну, а на повесмарку повесма от конопље.

двајес број двадесет. —Твгбеше двајес иладе, свгје може би и поскупело.

двајестина м збир од приближно двадесет, двадесетак (особа, предмета и

др.). — Несмо млого имали на славу, двајестина душе.

двојаним, двојанила (3. л. мн. пр. двојанив, аор. двојани, 1. л. мн. двојанимо,

импф. двојанешем, 3. л. мн. двојанешев) свр. донесем на свет два младунчета исто

времено (о животињама).— Овај овца је и лањску зиму двојанила и па еве овуј зиму.

двојичка му дем, значењу: двојица, двоје. — Мирко и Вељко, они двојичка све

сами по њиве. Етрва ми и девер, они двојичка цело лето работив, нима ги ћерке, нима

ги унуци.

дебелњцм 1. дебло. — Орани ветар закршија, па Вељко врза сланац дебелis за

дебелец.

2. дебело дрво, цепаница. — Турила ситија дебелци оздол и затој ти се шпорет

не мож разгори.

3. (у придевској служби) прид. непром, у појачаном значењу: дебео. — Дете ву

дебелиц, овакво у образи. Ноге му дебеле, дебелиц.

дебелињаждебљина, гојазност. —Млoгo сe удебелила, оддебелињу одвајоди,

дебим, дебија (3. л. мн. пр. дебив, аор. деби, 1. л. мн. дебимо, импф. дебешем, 3.

л. мн. дебешев) несвр. 1. опрезно се прикрадам, вребам. — Глеј књко мачка деби по

ганца!

2. држим некога на оку, пратим сваки његов покрет. — Ја ћу губkждебим да

видим накуде ће отидне.

деверица жетн. младожењина сестра у односу на младу. — Деверица купује

на снашку ципеле, бурму и провес.
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деверичић м деверов син. — Ја немам синови, ал ме мој деверичић поштује ко

мајку.

деверична ж деверова кћи. —Ја немам деца, ал ме моје деверичне не двојив од

њину мајку.

девојасто с девојачко доба, девојачки живот, девојаштво. — Ја сем моје дево

јасто прекарала по овце и по свиње, а ви свгладујете по целден, а ноћом скитате.

девојканажу експресивном изражавању: девојка. — Ајде дизај се, девојкано,

доста је спање, Милка откЊд је смела прет капију!

девојче с 1. млађа девојка. — Има у село пуно девојчики, ал тој још младо, неје

За ОДаВаHoе.

2. женско дете. —Лично ву богдаја, еве по две мушкарчики, свгродила девојче.

девојчeнце с дем, и хип. од девојче. — Тој девојчeнце што ти прича књко ми по

магало дадонесем крошњу излојзе, тој била Вељкова унука. Па девојчeнце родила!

девојчиште с аугм. и пеј, од девојче. — Сви три деца суву добри, сhмо што од)

девојчишта мора ред да се води, да не пођев по криви путишта.

девојчурљакм дем, и хип, од девојка, девојче, девојчуљак. — Немамја ћеркеза

одаву, тој су јож девојчурљаци.

деда м (поред уобичајеног значења „очев или мајчин отац“) 1. женин отац,

таст. — Дедо, бре, ћеркати ич не ваља, неће ништа слуша, збориву да поштује, ако

па не, ја ћу гу напудим!

2. желудац свиње. — Деда од цвињу је нај бељаван за чистење.

дедиште с аугм. и пеј, од деда (1). — Да идем на оној нашодедиште да дадем да

вечера па да се скапује у кревет, рано лега.

дел м парче, комад, део. — Тој е Мирков дел, ти си твој изеја.

Деле с хип, од Десанка.

делидба ж подела на посебна домаћинства, деоба, одељивање. —Девер ми не

ма деца, слогујев си и браћа, а ми јетрве, ми не мислимо од) делидбу.

делник мрадни дан, супр. од празник. — Ичерке, у делник, целдњн преседемо,

а сbк си се на празник напеја да прскаш лојзе.

делче с мањи земљишни посед. — Даја ми је једно делчетам у Попрдљивке,

колко за башчу.

дељам,дељаја (3. л. мн. пр. дељав, аор.деља, 1. л. мн. дељамо, импф. дељашем,

3. л. мн. дељашев) несвр. обрађујем (обично дрво) скидајући неким сечивом споља

шње слојеве, тешем. — Дељам нико дрво за држаље.

дембелисујем, дембелисуваја (3. л. мн. пр. дембелисујев, аор. дембелисува, 1.

л. мн. дембелисувамо) несвр. ленствујем, доколичим. — У младос си дембелисуваја,

сљг запни ако оће једеш!

дембељ млењивац, нерадник, готован. —Ма куде работи, бре, да работи имаја

би, него дембељ, чека све готово.

дервенка жагр. врста позне јесење крушке ситних плодова. — Одј дервенке

искача млого убава ракија.

Деса ж хип, од Десанка.

Деска ж хип, од Десанка.

детињсто с дечје доба, детињство. — Пантим ја у детињсто књко симети мене
1

ТЕПаЛа.
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детишњакм дечак, дечарац, деран; исп. детишњар.— Голем се извукја, алjож

ДетиШЊак.

детишњар м в. детишњак. — Он, ако си је онакој голем, још не знаје, дети

шњар, овија постари си га варав.

детишњарски прил. на начин својствен детишњару, као детишњар, наивно,

незрело. — Стар си човек, а збориж детешњарски.

детиште с пеј, од дете. — Оној детиште ми све цвеће покидало, болезга у дете!

дечарка ж женска особа која је омиљена код деце, која уме с децом. — Она је

дечарка, сви комшиски деца трчив по њум.

дечишта с зб. аугм. и пеј, од деца. — Набутали се дечишта у бостан, секли и зе

лено и зрело, лом направили.

дибина ж дубина. — Не иди, дете у дибину, ће се удавиш!

дибок,-а,-о дубок. —Дибокаје река,кој гусме гази, ће идемо на вољавачки мос.

дибоко прил. дубоко. — Дибоко смо ископали бунар, одвај нађомо жицу.

Дизалица ж надимак.

дијам, дијаја (3. л. мн. пр. дијав, аор. дија, 1. л. мн. дијамо) несвр. дишем. —

Асму имам, дете, одвај дијам.

дијање с гл. им. од дијам. —Делтрча, бре, одбашчу додом, књквоје тој дијање?

дињак м агр. врста позне јесење крушке крупних плодова која се заједно са

осталим поврћем кисели као туршија. — Целу зиму једемо дињаци и зелени лубен

чики истрошију.

дињче с дем, и хип од диња. — Овој дињче до кноћи ће се рацрвти, ај га сигот

кинемо да га изедемо овде у бостан па ће после посипујемо поприку.

дип везн. зато што, због тога што. — Дип немам време, а ишла би да гу ви

дим. Дип смо комшије па се нећу свађам, а даје ники друктој направија, не би се уба

во спровеја. 1

t дирек прил. директно. — Има га једин автобус рано, он иде дирег Београд.

Идем ја дирек куде њума, да видим које она оће од мене.

доакам, доакаја (3. л. мн. пр. доакав, аор, доака, 1. л. мн. доакамо) свр. поки

дам, искидам, упропастим. — Ја сирота, немам које да обујем, овеједне ципеле, и

њим ћу ги доакам, па после које ћу носим!

добос време, доба. —Нема гу до које добода се врне од цокак. У моје добо не

је такој било.

добро с добро дело, доброчинство. — Забравила она моје добро, нема гу иш да

ме наspне, а не ли да ме помогне.

довдек(а) прил. до ове границе, довде. — Довдек је моје, ти си преораја међу

Довдека се убаво довезомо, књко ћемо натам!?

догигам, догигаја (3. л. мн. пр. догигав, аор. догига, 1. л. мн. догигамо) свр. ге

гајући се дођем, стигнем. — Одвај догига на овеј гигаље.

доглавим, доглавија (3. л. мн. пр. доглавив, аор, доглави, 1. л. мн. доглавимо,

трп. доглавен) свр. 1. додам, допуним до жељене мере. — Да доглавим до пет кила,

ресто паре ће ми донесеш јутре, несмо долеко.

2. експр. наједем се, напијем се до сита. — Једни сњг мало, а књд будне ручђ(к)

готов, ће доглавиш!

дођување с гл. им. од дођујем. — Њојно дођување је текво књд је долеко, ем

пут) до двапут годишњо.
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дођујем, дођуваја (3. л. мн. пр. дођујев, аор. дођува, 1. л. мн. дођувамо, импф.

дођујешем, 3. л. мн. дођујешев) несвр. доспевам до жељеног циља, долазим, сти

жем; исп. доодим. — Дођује ми ћерка често, помогне митуј по кућу, опере ме па се

врћа за работу.

докарам, докараја (3. л. мн. пр. докарав, аор. докара, 1. л. мн. докарамо) свр. П.

1. дотерам, довезем; силом натерам (некога) да дође, стигне до одређеног места.

— Докарај краве на пладне, телци треба да сисав! Отидоше с кола жито да докарав.

Докарај тија деца дом, које тражив по сокаци до овој време!?

2. дођем до нечега, постигнем нешто (успех, напредовањеу служби, неуспех и

сл.). — Онакbв сиротињка да се ишколује, докараја до доктура. Зоран на нашу Десу

докараја до мајора. С њигов пијанлšг докараја до голетара.

П. — се 1. дотерам се, наместим се, улепшам се. — Девојке се докарале, набе

лиле се, убаво се обукле, отидоше у собор.

2. догоди се, деси се. — Докара се такој човег да остане без ништа, мора да тр

пиш, немаш куде.

докарување с гл. им. од докарујем (се). — Сила се намучише стој докарување

сено из Орнице. Семо збориш од) тој докарување, па идити ги докаруј дом књд не

ћев, собрали се деца па си причав, једно књT пође, сви ће се растурив! Она ако је на

службу, не мари толко за докарување ко овде овеј наше сељанке.

докарујем, докаруваја (3. л. мн. пр. докарујев, аор, докарува, 1. л. мн. докарува

мо, импф. докарујешем, 3. л. мн. докарујешев, пр. сад, докарувајећи) несвр. П. доте

рујем, довозим, силом нагоним некога да дође, стигне до одређеног места. — Не

знам ћу докарујем листоку на пладне, мошћу гитам напојим у њиве у нико вирче.

Слама се треба докарује, а овој глопче трактор се покварија. Докарујем га свњки ноћ

ис продавницу, све живо пропи.

П. — се дотерујем се, намештам се, улепшавам се. — Овај малеја ћерка све

пред огледало жмије, сbмо се докарује, а стареја не мари толко.

докачим, докачија (3. л. мн. пр. докачив, аор. докачи, 1. л. мн. докачимо) свр. П.

1. а. дохватим, привучем, принесем. — Помери се да докачим тањир б. (некоме) до

дам. — Докачи ми нику јабуку, ти си по висок, в. зграбим, шчепам. — Докачи једну

мотку, па њега преко грбину, г. домогнем се (некога, нечега), ухватим. —Сви гибије,

куга куде докачи.

2. допрем, достигнем (у висину, дужину). — Порасја, докача таван. Овој коноп

че кратачко, не можда докачи до друг дирек.

П. — се уз повр. 1. а. побијем се, потучем се с неким. — Бев се докачили загуше,

да се потепавда ги несљм раздвојија. б. дођем у сукоб с неким, посвађам се. —Докачи

ле се сестре за имање, па да се поједев ко кучке.

2. стигнем, пристем на некоместо пошто савладам неке потешкоће, препре

ке и сл. — Иди, иди крз онај шумак, нигде да видиш видело и кућу, докле се расвести

мо куде смо, а ми смо искочиле на лесковачки пут, па књLдјце докачимо до тај пут, ко

да смо стигле до Дрводељу.

докидам, докидаја (3. л. мн. пр. докидав, аор. докида, 1. л. мн. докидамо)свp. I.

дуготрајним ношењем поцепам, подерем (о одећи и обући). —Она не може дадокида

овеј џољке и обуће докле је жива, млого ву сестра изнакупувала.

} П. — се поцепа се, подере се услед дуготрајног ношења (о одећи и обући). —

Ако се докидала овај вутарка, она не мош с мене да траји, ћу заносим нову.
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доклацкам се, доклацкаја се (3. л. мн. пр. доклацкав се, аор. доклацка се, 1. л.

мн. доклацкамо се) свр. експр. тешко, смуком, несигурним кораком доспем до одре

ђеног места, довучем се. — Несвм здрава, ноге ме издале, па полњк, полњк, никако се

доклацка до кућу.

докленsам се, докленsаја се (3. л. мн. пр. докленsав се, аор. докленsа се, 1. л.

мн. докленsамо се) свр. експр. дођем, доспем до одређеногместа гегајући се, клате

ћи се, вукући се. — Одвај се докленsа до дом с овуј болну ногу.

доклепам, доклепаја (3. л. мн. пр. доклепав, аор. доклепа, 1. л. мн. доклепамо,

импф. доклепашем, 3. л. мн. доклепашев) свр. завршим клетање косе, исклепам. —

Докле ти доклепаш косу, ја ћу врзујем снопови.

дoкoлан, -лна, -лно докон, беспослен. — Ја несвм доколна цел двн да те измо

љујем, ако си гладно једи!

доколенка ж (обично у мн.) хип, од доколеница, камашна. — Обуј доколенке,

ако се заврући леко ће ги собујеш!

докривим, докривија свр. само у изразу: докриве ми (докривело му, ву и сл.).

почнем да осећам љутњу, постанеми криво. — Докриве ми кљд ми онакој рече, па си

chмо искочи искућу.

докршим, докршија (3. л. мн. пр. докршив, аор. докрши, 1. л. мн. докршимо)

свp. сасвим, потпуно сломим, поломим. — Мене ми беше испадала из руке тај чаша,

ти гу свг докрши.

докршим се, докршија се свр. експр. дођем, стигнем, довучем се (о непозваном,

непожељном госту). —Докрши се онај Станојка па ми све остаде неработено по кућу.

доктурм лекар, доктор. — Да водиж дете на доктура, немој по бабе!

доктурка ждокторка, докторица. — Навика ме доктурка на порту, викати си

ву избушија гуме на кола, има људи који су те видели.

доктуров, -а, -о докторов. — Доктурове црешње све ники покршија.

долеко прил. далеко. — Немој долеко да идеш, ће се изгубишу овуј гужву!

долечан, -чна, -чно 1. који је из далека, који је прилично удаљен од места где

живи, који подалеко живи. —Дајте прво нека седнев овија долечни људи даједев, а

после ће привикнемо овија наши сељани.

2. који није у блиској сродственој вези. — Несу бњш од нашу фамилију тија љу

ди, тој ни је долечан род, ал ми се поштујемо.

долечко прил. незнатно, помало далеко. —Море долечкоје, неје беж близо, ал

ако пожурите ће стигнете за слунце.

долинка ж хип, од долина. — Ђе се спуштиш низ долинку, ће видиш куће, по

сле ће питаш која е њојна.

долинче с дем, од долина, долиница. — У тој долинче има га једно кладанче,

млого убава вода.

домазлisкм 1. приплод. — Од овија дугњчки прасци мора да оставимо једно за

домазлisк.

2. домаћа животиња која се чува за приплод. —Тој ние свињче за домазлик, а

стару свињу ће ранимо за зимус.

домазлечан, -чна, -чно који је добре расе, пасмине, сорте (о стоци за при

плод). —Ја нећу чувам збирудију, ако купујем ћу купим једну домазличну краву.
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домислим се, домислија се (3. л. мн. пр. домислив се, аор. домисли се, 1. л. мн.

домислимо се) свр. предомислим се. — Домислила свм се, не могјутре да идем у Ле

сковац.

домишљар м пеј. онај који олако мењамишљење, одлуку, став, који не држи

датуреч, који се предомишља. — Немој се толко радујеж, знажга њега какввједоми

шљар! -

домишљарка ж она која олако мења мишљење, одлуку, став, која не држи

дату реч, која се предомишља. — Рече ће ми даде вутарку да завезем па се домисли

ла, тај домишљарка.

доњачанин м становник равничарског села. — Доњачани су из овија села од

Лебане до Лесковац, а викамо ги још и пољци.

доњачанка ж становницаравничарског села. —Доњачанке на пијац продавав

поприку, копус, петлижани, краставице, а горњачанке сливе, јабуке, крушке, тој се

куде њи рађа.

доњиште с део чарапе који покрива стопало. — Горњиште лисно исплетеш, ал

доњиште је тешко за плетење, мора га угађаж, да збиваш.

Доњо Врновце с ојкoним.

доњомалац м становник доњег дела, доње махале села; исп. доњомалчанин.

— Доњомалци надали вику, дошла река ће однесе конопље, дизајте се!

доњомалка ж становница доњег дела, доњемахале села; исп. доњомалчанка.

— Доњомалке цело лето переву реку, на нас ни река долеко.

доњомалски, -а, -о који припада доњојмахали села. — Доњомалскедевојкедо

ђујев свг на корзу у Горњу малу.

доњомалчанин мв доњомалац. —Доњомалчани бацав цркотине и ђубре уре

ку, реку гу не мож ни прегазиш од глотно, а не ли па да се бањаш.

доњомалчанка ж в. доњомалка. —Доњомалчанке се прве залетивна задушни

це, стра ги ће се задоцнив.

Доњо Синковце с село.

Доњо Стопање с село.

Доњо Трњане с село.

доодење с гл. им. од доодим. —Тешковујезадоодење, целдвни ноћ се вози, не

спије, млого се измори.

доодим, доодија (3. л. мн. пр. доодив, аор. дооди, 1. л. мн. доодимо, импф. доб

дешем, 3. л. мн. доодешев) несвр. в. дођујем. — Добдив ли ви комшије, књко су, које

работив?

доодликм долазак, долажење. —У њину кућује голем доодлик, онај женајед

нога испраћа, другуга срића.

допитам се, допитаја се (3. л. мн. пр. допитав се, аор. допита се, 1. л. мн. допи

тамо се) свр. уз повр. договорим се, сложим се. —Не могу ништа дати кажем, докле

се не допитам здомаћина.

допитување с гл. им. од допитујем се. — У кућу куде нема допитување, нема

ни напредлик.

допитујем се, допитуваја се (3. л. мн. пр. допитујев се, аор. допитува се, 1. л.

мн. допитувамо се, импф. допитујешем се, 3. л. мн. допитујешев се) несвр. уз повр.

договарам се, слажем се. — Ако оћемо слогу у кућу мора се допитујемо, а не свакида

работи на своју руку.
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Допка ж хип, од Добринка, Добросава.

допладне прилу преподневним сатима, преподне. —Допладнеће сучеш коре,

јутре је слава, а отпладне ће спремамо вечерницу.

доправим, доправија (3. л. мн. пр. доправив, аор. доправи, 1. л. мн. доправимо,

трп. доправен) свр. доградим. — Неје правија нову кућу, доправија онуј стару с јож

ДВе ОДеЛеЊЦа.

доправим се, доправија се свр. изгубим на телесној тежини, ослабим, смр

шам. — Доправила се књкову дете отиде у војску, па гу ништа нема.

доработим,доработија (3. л. мн. пр. доработив, аор. доработи, 1. л. мн. дорабо

тимо, импф. доработешем, 3. л. мн. доработешев) свр. приведем крају, завршим запо

чети посао. —Доклети доработиштујлеју што сигу почела, ја ћу па овампетлижани

да офелизим.

дори речца (у прилошкој служби) а готово као, скоро као. — Вика, вика, дори

огркаве од викање. б. као, као да. — Рече дори ће дође, ал нема гу.

доckr прил. до овог тренутка, до овог времена, досад(а) — досhг је арно, а

књко ће будне натам ће видимо.

досађаж сметња, ометање. —Прошћавајте надосађу, ви би си ништо работи

ли, ал јаве посметна. Ништа море, дете, тој неје досађа, па да дођеш, немој не забра

виш!

досипем, досипаја (3. л. мн. пр. досипев, аордосипа, 1. л. мн. досипамо, импф.

досипешем, 3. л. мн. досипешев) свр. допуним сипањем, доспем. —Досипи гутујфла

шу, књко ће гу носиш такој отпразну!?

досипнем, досипнуја свр. у дем, значењу: доситем. —Досипни шићеpутујтеглу!

досипњујем, досипњуваја (3. л. мн. пр. досипњујев, аор. досипњува, 1. л. мн.

досипњувамо, импф. досипњујешем, 3. л. мн. досипњујешев) несвр. уч. допуњујем

сипањем, досипам. — Досипњуј по често по мало расоницу, да се крчка вариво!

доскрцам, доскрцаја (3. л. мн. пр. доскрцав, аор. доскрца, 1. л. мн. доскрцамо)

свр. експр. онемоћам. — Долани се држешем, работешем си по кућу, свгне могу ви

ше, доскрцала сљм.

достојна (само у ж. роду) која је стасала за удају. — Она је достојна девојка,

затој смо ву за по собори купили убаво да се обуче и обује, момци да гу гледав, ти јож

sиву нумеж да обришеш.

достуде (ми), достудело (му) свр. почне дами (ву, му и сл.) бивахладно, почнем

да осећам хладноћу, зиму, студен. — Достуде ми, ја ћу си идем дом.

дотњг прил. до тог времена, дотада. —Ти што збориж за у недељу за на свад

бу, боже здравје, дотБг има време да купимо тија ћебики,

дотепам, дотепаја (3. л. мн. пр. дотепав, аор. дотепа, 1. л. мн. дотепамо) свр. и

несвр. дотучем, умлатим. — Тепаја се там здеца, дође дом плачећим, мајка му се

разбесне па га дотепа, да набере памет. фиг.уништим, дотучем, сломим. —Она би си

за њојно болево још) живела, ал њум гу дотепа Драги књд ву умре.

дотлек(а) прил. а. до тог места, до те границе, дотле. — Дотлек иди, немој

натам више, куче гије одврзано б. до тог времена, дотада.—Ће видимо дотлек које

ће буде, досек се не мок пожалим.

дотркаљам се, дотркаљаја се (3. л. мн. пр. дотркаљав се, аор. дотркаља се, 1. л.

мн. дотркаљамо се, импф. дотркаљашем се, 3. л. мн. дотркаљашев се) свр. експр.
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стигнем с муком, дотетурам се, довучем се. — Деца се одвај од онуј олујчину дотр

каљаше до кућу.

дофрљам, дофрљаја (3. л. мн. пр. дофрљав, аор, дофрља, 1. л. мн. дофрљамо)

несвр. додајем бацајући добацујем. — Она ги класја дофрља до мене, ја па до татка,

зачњс натоваримо кола.

дофрљим, дофрљија (3. л. мн. пр. дофрљив, аор, дофрљи, 3. л. мн. дофрљимо)

свр. додам бацивши, добацим. — Дофрљи ми тој клупче, да се не дизам!

доцепим, доцепија (3. л. мн. пр. доцепив, аор. доцепи, 3. л. мн. доцепимо, трп.

доцепен) свр. поцепам, похабам до краја. —Доцепила си ми опћнци, цело летоги но

сиш, св[г] ће ми нови купиж, девојко!

дочњчкам, дочњчкаја (3. л. мн. пр. дочђчкав, аор, дочњчка, 1. л. мн. дочњчкамо)

свр. приведем крају, завршим неки питав посао. — Овај копусни да дочњчкампати га

сади, а ја ћу копам поприку.

Драги м хип, од Драгољуб, Драгомир, Драгосав.

драпам се, драпаја се (3. л. мн. драпав се, аор. драпа се, 1. л. мн. драпамо се) не

свр. чешем се грубо, јако. — Немој ми се туј драпаж да ми истришаж бује!

дрвен,-а,-о (поред стандардног значења „који је од дрвета“)усиљену понаша

њу, опхођењу, крут, дрвенаст; исп. дрвењас. — Она неје лоша по душу, да рекнеж

баксуз је, ал је дрвена међу људи.

дрвеним се, дрвенија се (3. л. мн. пр. дрвенив се, аор, дрвени се, 1. л. мн. дрве

нимо се, импф. дрвенешем се, 3. л. мн. дрвенешев се) несвр. понашам се круто, уси

љено. — Она се млого дрвени, дњл се срмује, дњл се големи?

дрвењакм онај који је крутог, усиљеног понашања. — Не ми се иде у људи с

онога мојега дрвењака: сви оратив, шалив се, а он се удрвенија, не мош се упушти у

oрaтење.

дрвењас, -ста, -сто в дрвен. — Такој си дрвењаста, нумежда збориж, да се на

шалиш, људи ће мислив криво ти што су дошли.

дрвник м пањ на коме се цепају дрва. — Там на дрвник види не ли је секира,

татко ти јутрос трупеше дрва.

Дрводеља ж село.

дрводељски, -а, -о који се односи на Дрводељу.

Дрводељчанин м атановник Дрводеље, онај који живи у Дрводељи.

Дрводељчанка и Дрводељка ж становница Дрводеље, она која живи уДрво

дељи.

дргузина м (ж) ништавна, безвредна особа, ништарија. — Неће ми доведеж

домаћина у кућу, довела си ми тога дргузину.

Дрда м надимак.

дрдав, -а, -о који је заостао у расту, који је растом, висином нижи од про

сечног. — Дрдав, бре, малецак, не личи на човека.

дрдавка жона која је заостала у расту, која је растом, висином нижа од про

сечног. —С какву се је дрдавку оженија, тј.нка, малецка, нема гу педо(д) séмњу.

дрдавком онај који је заостао урасту, којијерастом, висином нижи од про

сечног. — За које ли се онаквалична девојказалете за онога дрдавка, спрема њумличи

на дете?

дрдавче с телесно слабо развијено дете, сићушно, ситно дете. — Онолицко

ли ће дрдавче да иде у школу, торба ће га собали?!
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дреждим, дреждаја (3. л. мн. пр. дреждив, аор, дрежда, 1. л. мн. дреждамо) не

свр. дуго стојим на једном месту ишчекујући некога или нешто. — Дреждимо овде

на станицу цел двн, не ни јавила у колко сата пођује из Београд.

дремем, дремаја (3. л. мн. пр. дрeмев, аор. дрема, 1. л. мн. дремамо, импф. дре

мешем, 3. л. мн. дремешев) несвр. падам лагано у сан, дремам. — Ајде, Мирко, лег

њуј, немој туј уз остал да дрeмеш

дременим, дрeмeнија (3. л. мн. пр. дрeмeнив, аор. дрeмeни, 1. л. мн. дремени

мо, импф. дрeмeнeшем, 3. л. мн. дрeмeнeшев) несвр. обарам погледуслед стида, сра

межљивости и сл. — Немој туј да дремениш ко млада невеста!

дремка ждремљивост, дремеж, поспаност. — ника ме дремка уватила па ни

шта пред очи не видим.

дремкам, дрeмкаја несвр. у дем значењу: дремем. — Седела би још, ал еве на

дете му се приспало, сbмо дремка.

дремла жона коју често обузима дрeмљивост, поспаност, дрeмљивица, исп.

дрeмљивка. —Ти, мори, дрeмло, пати се приспало, идилегнида не паднеш одјцтолицу!

дремљам онај кога често обузима дрeмљивост, поспаност, постанко: исп.

дрeмча, дрeмљивко. — Ене га дремља, твкој на столицу мало, мало, па дреме.

дрeмљивка ж в. дремла, — Несвм дремљивка, него ноћђс сем преседела уз де

те, затој ми се свг оволко спије.

дрeмљивком в. дремља. — Стар човег, дрeмљивко, стално дреме уз) шпорет,

ће се залепи на шпорет.

дрeмчам в. дремља. — Ти, бре, дрeмчо, немој туј да дремеш на столицу, дизај

се да спијеш!

дрењкажбот, плод дрена, дрењина. — Отишла у шумуда бередрењкеза пекмез.

дрешка ж било који одевни предмет, део одеће. — Овеј су ми дрешке за свћки

дљн, а овеј у ковчаг за куде пођем.

држаље с дршка, држаља. —Расушило се држаље на матику, закисни гу у воду.

држевљансто с припадност одређеној држави, држављанство. — Там те не

питујев за држевљансто, тражив сЊм да работиш.

дpклáћ м 1. труње у води за пиће, млеку или каквој другој течности. — Неси

покрија канту, глеј колки дрклаћи у воду.

2. повећи комад лошег меса ујелу. — Не ли си имала по убаво месо, него овија

дpклаћи да туриш?

дрљав, -a, -oа, који има дрље, крмељ у очима, крмељив — Дрљав си, неси се

убаво измија, очиститејдрље на очи б. прљав, нечист, неуредан. — Немој стакведр

љаве ноге да легњујеш у черге, зимњо време, не мог да перем!

дрљавка ж прљава, нечиста, неуредна женска особа; исп. дрљка. — Неси се

измила и опрала, дрљавке ниједна, на куга ће ти да се смејеш?

дрљавком прљава, нечиста, неуредна мушка особа; исп. дрљча. — Ти да си

домаћица и ко штотреба, не би седела за онога дрљавка што река не можда оперењи

гову дрљотину!

дрље ж (обично у мн.) жућкаста грумуљица од слузаве излучевине из ока, кр

мељ. — Сђмо си намокрија лице, неси се мија, иди очисти теј дрље од очи!

дрљка ж в. дрљавка. —Тај дрљка њум неје измила и опрала, а не она ће пестује

стари свекра и свекрву.
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дрљотина ж прљавштина, нечистоћа, неуредност. — Бија је двајездвна под

надницу на зграђевине, еве не мог да оперем њигову дрљотину.

дрљчам в. дрљавко. — Ти,дрљчода се измијеши преобучеш, патњгда идеш!

дрмсiзмпеј. онај који испољава агресију над неким, који некога мучи, злоста

вља. — Мој татко је дрмckз, мајку ми млого мучи.

дpмсам, дрмcaja (3. л. мн. пр. дрмсав, аор. дрмса, 1. л. мн. дрмсамо, импф. дрм

сашем, 3. л. мн. дрмсашев) несвр. енергичним покретима вучем, трзам, цимам, др

мусам. — Не ме, бре човеку дрмсај, несам ти ништа крива!

дpмсање с гл. им. од дрмсам. — Зашто гу, бре, дрмсаш, књкво је тој дрмсање,

дњл си ти полудеја?

дрндало секспр. особа која говори којешта, која лупета, блебеће, блебетало;

исп. дрњкало. — Не га слушај тој дрндало, иди си ти по твој пут!

дрндам, дрндаја (3. л. мн. пр. дрндав, аор. дрнда, 1. л. мн. дрндамо, импф. дрн

дашем, 3. л. мн. дрндашев) несвр. експр. говорим којешта, лупетам, блебећем; исп.

дрњкам. — Она млого дрнда, ће изе ћутек.

дрндање с гл. им. од дрндам. — Доставише стој дрндање, иди на сокак падрн

дај, ако оће те ники слуша!

дрндење с гл. им. од дрндим се. — Беш ме брига што се дрнди, никој ву ништа

неје викаја, научила свм ја на њојно дрндење.

дрндим се, дрндија се (3. л. мн. пр. дрндив се, аор. дрнди се, 1. л. мн. дрндимо

се) несвр. експр. Љутим се (обично без повода), дурим се. — Што се дрндиш, које свм

ти лошо рекла?

дрњкало с в. дрндало. —Тој дрњкало ич не склапа уста, глава ме заболе од њи

гово дрњкање.

дрњкам, дрњкаја (3. л. мн. пр. дрњкав; аор, дрњка, 1. л. мн. дрњкамо, импф.

дрњкашем, 3. л. мн. дрњкашев) несвр. експр. в. дрндам. — Не могу иш да га подносим,

chмо дрњка, не склапа уста.

дрњкање с гл. им. од дрњкам. — Од њигово дрњкање побего на обор, он па иде

по мене и дрњка, не знам куде више да бегам, ћу идем у комшије.

дробено с јело од уситњеног хлеба и слатког млека. — Ујутро поједе дробено

и на тој тера докле не дође иlзЈ школу.

дропсам, дропсаја (3. л. мн. пр. дропсав, аор. дропса, 1. л. мн. дропсамо, импф.

дропсашем, 3. л. мн. дропсашев, пр. сад дропсајећи) несвр. сечем, ломим, откидам

на комаде, комадам, ситним. — Не дропсајте леб, нош па сечите колко ће изедете,

овакој се суши и после га никој неће једе!

дрочка ж (обично у мн.) угрушак, громуљица (у сурутки). — Ти си пребрала

дрöчке иlзЈ сирутку, а ми ћемо бистру водицу.

дрплаж презр. и погрд женска особа у дроњама, ритама, дроњава женска осо

ба, дроњавица. —Дрплали сем, нели свм, несаму тебедошладатражимда се обучем.

дрпљам през. и погрд мушка особа у дроњама, ритама, дроњав човек, одрпа

нац. — Видиш ли, дрпљо какbвицепен идеш, све пропи?

дрпљак м дроњав, поцепан, изношен део одеће, рита, прња, исп. дрпољак. —

Немам си убаву, заличну џољку, а тија дрпљаци, пун таван.

дрпољак мв дрпљак. — Собери тија дрпољци за у крпаре, тој више не мош се

носи!
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дpскало с експр. особа која у разговору о неком догађају нагађа, износи непро

верене, непоуздане, нетачне чињенице. — Тој дрскало немој да га слушаш, он казује

које је од други чуја, а неје бија там па да види тачно књко је било!

дpскам, дрскаја (3. л. мн. пр. дрскав, аор. дрска, 1. л. мн. дрскамо, импф. дрска

шем, 3. л. мн. дрскашев, пр. сад дрскајећи) несвр. експр. износим непроверене, непоу

здане, нетачне чињенице, нагађам. — Немој да дрскаштуј, неси била там да видиш

књко је тачно било! 1

дрскање с гл. им. од дрекам. — Има човек које све видеја, нећу слушам више

твоје дрскање!

дртав, -а, -о погрд оронуо, изнемогао (обично услед старости, болести). —

Остареја, одртавеја, дртав, за ништа неје.

дpтавка ж погрд. она која је оронула, изнемогла (обично услед старости, бо

лести). — Тај дртавка, тој што омеси леб и по кућу, за другу работу неје.

дpтавко м погрд. онај који је оронуо, изнемогао (обично услед старости, бо

лести). — Дртавко, дртави, не мош сам ни понаулице да искочиш, ти ће нариђаш кој

које ће работи!

другачкаж 1. другарица. — Волиш млогодалајеж, затој нигде другачку немаш

2. она која је истих, или приближно истих година с неком другом женом (о

удатој жени). — Тај наработница би семо легала и скитала, а оће да има ко њојне

другачке.

другођеран, -рна, -рно који се физичким изгледом или неком непожељном ка

рактерном особином уметнуо на особу с којом је у крвном сродству, који по назна

ченим особинама подсећа на такву особу. — Другођеран деда, такој он викаше на

сред обор, комшије да га чујев књко га ми не поштујемо.

друготелка ж крава која по други пут доноси на свет младунче. — Шара је

друготелка, телила се је она пред овој телење још емпут.

другојаче прил. в. друкше. — Другојаче си казуваја там у комшије, него сњг на

мене што казујеш.

друкше прил. на други начин, другачије, исп. другојаче. — Сек се на олњкшицу

живи, све је друкше, неје ко ми младе књLд) цмо биле.

друскав, -а, -о по коме се возило тресе, одскакује услед излоканости, изрова

ности, нераван (о путу). —До станицу убав пут, асвалт, ал одотле накуде њиведру

скав, мало-мало па рупа, кола друскав, друскали смо се све до Трсаци.

друскам, друскаја (3. л. мн. пр. друскав, аор. друска, 1. л. мн. друскамо, импф.

друскашем, 3. л. мн. друскашев) несвр. 1. а. чиним да неко одскакује, да се тресе. —

Малецка књLдјци била, турите чича да станеш на њигове ноге, а он седећим такој, по

дигне те на њигове ноге, па те пушти, подигне те пате пушти, друска те да се замајеж

да не плачеш. б. одскакујем, тресем се, дрмам се (о возилу). — Млого друскав овија

кола, стани да се скинем, боље ћу пешке идем, заболе ме мешина.

П. — се одскакујем, тресем се, дрмам се при вожњи. —Друскали смо се по цел

пуд, болес му такво возење.

друcлаж телесно несразмерно развијена, крупна, дебела женска особа; раз

вијена, снажна, једра женска особа; исп. друcлача. — Друcла се, мори, направила,

chмо да видиж, две жене искварила. Онај њигова друcла у зуби мене да ме носи, рабо

ти по поље па све трчи,
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друcлача жупеј значењу: друcла. —Жена муједна друcлача, има густо кила,

земња се под њум тресе.

друснем, друснуја (3. л. мн. пр. друснев, аор. друсну, 1. л. мн. друснумо) свр. I.

наглим падом ударим снажно о земљу или нешто друго, љоснем, треснем. —Љизга

во онде наудоле, књLд) цњм друснула на онај лед, све сњм се разбила.

П. — се експр. прућим се, извалим се. —Чим дође одработу, друсне се у кревет и

спије, аја одма докачим ручњгда спраљам, деца да намирујем, сто работеме чекав.

друстос круг особа са којима се неко дружи, друштво. — Ће правиждрусто на

овуј моју гостинку,још овде никyга не познава? Немам друсто за у собор, немоксама

да идем.

дрчан, -чна, -чно похлепан најело, халапљив, прождрљив — Неје гладна, имав

си све, но такој дрчна, емпут књдгу видо да наидује у обор, гре, не гре, сакри баницу у

шпорет.

Дрчлаж надимак.

дpчлаж она која је похлепна на јело, која је халапљива, прождрљива, исп.

дрчљивка, дрчница. — Дај ву прво на туј дрчлу да обиђе, видиш љиге ву течив колко

је дрчна!

дpчља монај који је похлепан на јело, халапљив, прождрљив, исп. дрчљивко,

дpчник.— Ти, бре, дрчљо, избуљија си очи у детињо тањирче, па ли бијеја, никњ(д) це

не најеја!?

дрчљивка ж в. дрчла. —Тај дрчљивка сhмоли намерише баницу у Јолгу, не ме

остаља на мир, докле из Јолгу не тражим баницу да ву донесем, неће се успије.

дpчљивком в. дрчља. — Семо ли види ники ништо да еде, одма би и он јеја, го

лем је дрчљивко.

дpчник мв дрчља. — Видиж га да је дрчник, никyга не чека да седне уз остал,

одма заламаја, а сви смо у исто време ручали.

дpчница ж в. дрчла. — Не мог гу подносим што је твква дрчница, не чека прво

гости да сипев, него гиона претича, гладна да не остане, а овам у кујну у свако јелоје

забрцала прсти.

Дршалица ж надимак.

дубаражсмицалица, сплетка. — Стејњојне дубарећени растури кућутај жена.

дубица ж бот, дуб, храст Quercus robur, Quercussessiliflora. — Имам там у ли

ваду једну дубицу да исечем за грађу за кућу, ресто ћу морам да докупујем.

дувало с свињска мокраћна бешика. — Књд закољемо свиње, дамо на деца ду

вала да правив балони, да се играв, које трг знаја за овија балони моји унуци што ги

испуцујев свћки ден.

дувалце с дем, и хип, од дувало. —Ти си голем, дај надетедувалце да се игра!

Дуги м надимак.

дудорим, дудорија (3. л. мн. пр. дудорив, аор. дудори, 1. л. мн. дудоримо,

импф. дудорешем, 3. л. мн. дудорешев) несвр. експр. тихо разговарам, ћућорим. —

Стојив там претшталу и дудорив ништо, ја не мог ништа да чујем које они тој причав.

дудук м свирала, фрула. — Деда Јосим је имаја дудук, па увечер књLдјце собе

рев сељани на седељку, он свири, свири, млого убаво је свиреја.

дудуче с дем, и хип, од дудук. — Има га још на таван, чувамо га тој дудуче деда

што ви беше купија да свирите.
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дудученце с дем, и хип, од дудуче, —Ћему направи деда и на њега дудученце,

да учи да свири дете ко деда што је свиреја.

дужнос м дужност, обавеза. —Тоје твој дужнозда помагаш твоје дете, а не

измћкја си се па све гледаш од мој динар

дукаче с хип, од дукат. — И наједну и на другу, књLдјце бесте родиле, деда ви

беше купија по дукаче.

дулек м бот, мала украсна бундева. — Помисли за тај дулег да је крушка.

I дулече с 1. дем и хип, од дулек, — Пуно дулечики свм донела из њиву, ће ги на

турамо на шифоњер. ј

2. хип. напредно, лепо дете. — Убаво оној Иванино дете, богвудулече даја.

{ дулум ммера за површину земишта дунум. —У дулум има шеснаесара, а у ар

иљадо квадратни метра.

дулумџијам онај који мери земљу у дулумима. — Покојни Миле дулумџија је

измерија с конопционуј нашу њиву Ледину, књLд) дођоше после геометричари из Лe

бане, и они су гу толко измерили.

думаљм дубоки виру реци. — Немој се бањате у думаљ, тује млого дибоко, а и

змије ги има!

дуњђим бот, врста дуње Сudonia oblonga крупних, дугуљастих плодова. —Ти

имаж дуњци, да ми дадеш ники да направим малко слатко!

дуњче с дем. од дуња. — Имамоједно дуњче прибунар, ал не држи род, дуњчи

ки још на зелено се уцрвљав и попадав, свиње ги изедев.

дурдишем, дурдисаја (3. л. мн. пр. дурдишев, аор. дурдиса, 1. л. мн. дурдиса

мо) свр. П. експр. доведем некога у ред, уразумим, опаметим некога. — Ја ћу гуњум

дурдишем дом књLд) дође, неће ми она твкој скита до овој време!

П. — се дотерам се, наместим се, улепшам се. — А, мори, глеј гу књко седурди

сала, па и нокти нацрвенила, сељачка ала!

Дуре с надимак.

Дурка ж надимак.

дућма ж у мн. 1. бочна даска на запрежним колима, исп. каната. — Скини

дућме от кола, неће докарујемо тикве, него сламу, а намести вагонет!

2. количина нечега што стане у простору који чине бочне даске са подницом

кола. — Докарали смо пуне дућме тикве из) Самбрес.

душажваздух који човек избацује изуста, дах. — Душаму надуванбезди.

душановачки, -а, -о који се односи на Душаново.

Душаново с село.

Душановчанин м становник Душанова, онај који живи у Душанову.

Душановчанка и Душановка ж становница Душанова, она која живи уДу

шанову.

душеме с под, подница запрежних кола. — Скините дућме, нека остане сbмо

душеме па ће наместимо вагонет, треба сено да прекарујемо.

душење с гл. им. од душим. — Видим ја куче души ништо там на дрвник, ја по

тој душење приђем поблизо, књд оно удавило ми кокошку.

душим, душија (3. л. мн. пр. душив, аор, души, 1. л. мн. душимо, импф. душе

шем, 3. л. мн. душешев) несвр. њушим, миришем. — Које душиш тој месо, дел се

усмрдело?
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душован, -вна, -вно човечан, племенит, правичан, саосећајан, душеван. — Ма

куде је она душовна, јури пајсторке да работив, а она ладује?!

душовадник м пеј. онај који својим понашањем, поступцима и сл. унесрећује

некога наносећи му тежак душевни бол, патњу, страдање. — Тоје човег душовад

ник, има те мучи, вређа, датетера да признажда си крив, ако неси, да си учинија тој и

тој, а ако неси, да те гледа да се мучиж, душу на конis да ти вади!

душовадница ж пеј. она која својим понашањем, поступцима и сл. унесрећује

некога наносећи му тежак душевни бол, патњу, страдање. — Она, тај душовадни

ца, нема ни гре, ни милос, ни жал, ни стра, има те мучи, ако неси крив, ће цвилишиће

се мучиш ко црв у рану, све такој докле ти душу не извади!

Ђ

ђаволм фиг. 1. онај који је вешт, виспрен, враголаст, враголан. —Голем сити

ђавол бија, ал тој куде мене не пробди!

2. несташлук, ђаволија. —Пун сизђаволи, човеку, којте мож верује да си болан!

ђаволеc, -ста, -сто враголаст, ђаволаст. — Ђаволес, мори, болешчинка га изе

ла, мешина ме заболе од) цмејање с њега.

ђаволисујем се, ђаволисуваја се (3. л. мн. пр. Ђаволисујев, аорђаволисува, 1. л.

мн. јаволисувамо) несвр. изводим ђаволштине, шале, враголије, шалим се, врагујем;

исп. јаволујем. — Немој, дете да се ђаволисујеш туја, мене не ми је до шале, сто муке

имам! Докле је млад ће се ђаволисује, а књд остари, од) тој више ништа нема.

ђаволица жђаволаста, враголаста, шаљива женска особа. —Ти, мори, ђаво

лице, ће ме накараш и мене да се смејем, ако ми неје до смејање!

ђаволујем, ђаволуваја (3. л. мн. пр. Ђаволујев) несвр. в. Ђаволисујем се. — Она

можда ђаволује, ништа не ву се бије од главу, св[c) све намирена.

ђаволче с фиг. фам, ђаволасто, враголасто, несташно дете. — Оволицко,

мори, ђаволче, а изводиђаволије, сbмо човек с њега да се бави, иш друго да не работи.

ђебрење с гл. им. од ђебрим. — Докле гу моли, не помага, па обрнем ђебрење,

такој сем гу довела у ред.

ђебрим, ђебрија (3. л. мн. пр. Ђебрив, аор. ћебри, 1. л. мн. бебримо) несвр. екс

пр. обасипам грдњама, грдим, исп. Ђустрим — Ја ћу те тебеђебрим, девојке не седив

на сокаг до ниједно време!

ђерманка ж тепсија с алкицом којом се качи о зид. — Ники пут несу имали

креденци да се у њи остаљав тепсије и други судови, него е била ђерманка збелчуг и

качувала се на sид. t

ђокес, -ста, -сто тамнопут, црномањаст. — Убава девојка, ђокеста, на мајку

се метнула.

ђубрив,-а,-оу коме има доста уродице, који је нечист, ђубревит (о житу). —

Мораја свм у млин да чекам до послеђнога, неће никој да меља по мене, жито ми ђу

бриво. 1

- * • -
1. . 4

ђувеглијама. момак за женидбу, ђувегија. — Убавога ђувеглију си избрала,

момче за мерак. б. фам. супруг, муж. —За куде га толко дотерујеш тога твојега ђуве

глију, ће нађе там другу?!
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ђувезм тамноцрвена боја. — Убавому казана бојаџију овуј пређу у ђувезда гу

помњсти, он гу докараја у црвено, трешти.

ђувезан, -зна, -зно који је тамноцрвене боје. — На мене, снајке, да ми купижза

полку твкој ништо ђувезно, ко за старе жене!

ђувечар м онај који је похлепан, грамзив на јело и пиће. — Тај ђувечар не про

мињује ни славе, ни свадбе, ни саране, chмо куде се џабеједе и пије. Научија тајђуве

чар свуде да олиже тањири.

ђузла ж пеј, нерадна, лења женска особа, лењивица. — Научила тај ђузла на

седење, а оће свcј све да је удовољена.

ђустрење с гл. им. од ђустрим. — Помага, помагађустрење, да видиш сиг, друк

човек!

ђустрим, ђустрија (3. л. мн. пр. Ђустрив аор. Ђустри, 1. л. мн. Ђустримо, импф.

ђустрешем, 3. л. мн. Ђустрешев) несвр. експр. в. Ђебрим. — Мајка га свbки вечер ђу

стри, ал тај што си знаје, знаје.

ђутуре прил. купујем или продајем неку робу као целину, уговарам неки посао

као целину. — Колко, бабо туј поприку ђутуре да ми продаш? Боље се погађај ђутуре

кућу дати омалтерише, књд мајстори узнеш на дневницу, они огузујевна работу, гле

дав сЊмо двн да ги прође!

|E

ебанџијам онај који нијемештанин, који је из другог места, туђ човек, туђи

нац; исп.јебанџија. — Не дери се, бре, при овија ебанџије, ћете разнесев по цел свет!

ебанџика жона која није мештанка, која је из другог места, туђинка; исп. је

банџика. — Ми несмо ебанџике, наше смо си, и нема се срмујеш!

ебанџиски, -а, -о који припада ебанџији, који се односи на ебанџију, исп. јебан

џиски. — Нема у нашо село никој овњкви кола, мора су ебанџиски.

еве речца 1. за упућивање на некога или нешто што је у близини лица коме се

говори. — Еве га човек што ми остави ствари да му чувам. Еве, на овој место сем га

оставила.

2. за истицање да се неко или нешто, обично изненада, неочекивано појављује,

долази, наступа и сл. —Митамћнда легњујемо, књдеве наиде ћерказ дете. Бајагимке

се разведри и пођомо, књд еве ти гу па киша.

3. кад се некоме нешто даје. — Еве, ћу ти дадем све паре па се наједи.

4. за упућивање на неку радњу, околности и сл. — Еве ги спраљам вечеру на деца.

5. за истицање да нешто што је почело траје до момента говорења. — Еве,

пета година је уватила, она књко се заболела.

евтика ж (обично у клетви) некада неизлечива болест, туберкулоза, сушица;

исп. јевтика. — Евтика да те увати па никњ (д) да те не пушти!

евтичав, -а, -о који болује од евтике, јектике, јектичав, туберкулозан, суши

чав, исп. јевтичав. — Не ву давам там да иде, онај човек евтичав па ме стра.

евтичавка ж она која је оболела од евтике, јектике, туберкулозе, исп. јевти

чавка. — Врљи туј чашу на ђубре, из њум је пила онај евтичавка!
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евтичавком онај који је оболео од евтике, јектике, туберкулозе, исп. јевти

чавко. — Показујем ти с очи да одмњкнеждете од) тога евтичавка, ти си забленула па

ништа не разумеш!

čга“ ж ситно назубљена турпија за оштрење сечива. — Дајегу данабстрим ср

пови, иступили се!

ега“ речца 1. за изражавање жеље, клетве и сл. — На ранинућу пођем, ега ги

дом затекнем. Егате ники утепа пада се откачим од тебе, више да мене едеш!

2. ваљда, можда. — Ега набере мозак књT пође у школу.

едва прил. на једвитејаде, једва. — Едва ги собра овеј сливе што попадале од

ветар.

език манат језик. — Уста да имаш, езит да немаш (НПосл).

езичан, -чна, -чно којиружно и увредљиво говори о некоме, лајaв, исп. језичан.

— Млого му је жена езична, затој гу тепа. -

езиче с дем, и хип од език, језичак, исп. језиче.— Исплази езиче да видим!

езиченце с дем и хип, од езиче, исп. језиченце. — Мора му очистишезиченце

полњк, од млеко што се наваћало!

екнем, екнуја (3. л. мн. пр. екнев, аорекну, 1. л. мн. екнумо) свр. експр. ударим

снажно, млатнем, треснем (обично у пределу слабина); исп. јекнем. — Ако те ек

нем, душа ће ти искочи!

čктер ммера за површину земљишта хектар, исп.jeктер. —У едњнектер има

шеснаез дулума, а у Једњн дулум Шеснаесара.

елвезник1. узрочни: зато што,јер — Неће иде у школу, ел неје написаjа домаћи.

2. раставни: или. — Казали су ти татко, ел па мајкати, јутре да дођежда ни по

могнеш, мумурус ће беремо.

3. упитни дали јели, зар? —Елте питала књдје побегла за њега? Свгима трпи!

ела узвик за дозивање: ходи, дођи, исп. јела. — Ела навам, Бранке, да те питам

НИШто!

елекмјелек, прслук. — Преко ванелу обуче и елегда се не смрзне у средлето.

Елена ж име.

елече с 1. дем, од елек, јелечић, исп. јелече. — остаде ми пређа од ванелу, ћу ис

плетем на дете елече.

2. прслучић. — Голема си, ћерко, обукуј елече!

елеченце с дем, и хип, од елече, исп. јелеченце. — Елеченце му баба плете. Не

се срмуј, мора те доктур прегледа, собучи елеченце

елеме свитао за намотавање пређе. — На мотовилку се мота пређа у парчики,

а после се на елеме пређа мота на цевке за ткање у разбој.

емпут прил. 1. једном, једанпут. — Рекоти емпут, што не слушаш које зборим?

Удари га емпут па бегај!

2. за непрецизно означавање неког момента у прошлости: раније, пре. — Ем

пут ја такој безакасала из Лесковац књ|д це врћа, с тија пусти автобуси.

3. за непрецизно означавање једног момента у будућности: једнога дана, доц

није. — Ћу дођем емпут куде тебе у Београд.

èнгере прил. (обично поновљено) уз глаголе кретања: брзо. — Напнем торби

че на раме, енгере, енгере, чђс стигнем дома, кој ће чека автобузда наиде
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енгерим, енгерија (3. л. мн. пр. енгерив, аор. енгери, 1. л. мн. енгеримо, импф.

енгерешем, 3. л. мн. енгерешев) несвр. експр. идем брзим кораком, брзо корачам. —

Ај ће идемо, ће енгеримо, ноћ не увати у Лебане!

ендекм ров, јаруга, шанац, јендек. — Сваки да си ископа ендек претпорту, да

мож вода да отича, да му се не пуни обор с воду. Затрпаја ендек комшија пред њигову

капију, свг мој обор пун с воду.

ендече с дем од ендек. — Поседале бабе у ендече, па гледав књко се соборџије

врћав од цобор.

ентересантан, -тна,-тно занимљив интересантан. —Нема ништа ентересант

но да се гледа на телевизор.

ентересантно прил, занимљиво, интересантно. — Да видиш књко ентересант

но онија деца играв, научила ги Ивана.

ентересујем се, ентересуваја се (3. л. мн. пр. ентересујев се, аор. ентересува се,

1. л. мн. ентересувамо се) несвр. показујем жељу да нешто сазнам, интересујем се.

— Тебе ли те млого ентересује ја куде свм пошла?

ерган м покривач испуњен ватом и прошивен, јорган; исп. јерган. — Даје жива

и здрава моја зелва што ми купи овај ерган коске преко зиму да згрејем!

ерганче с дем од ерган; исп. јерганче. — Бабе купујевна унуче, књдги се роди,

кревече с постељинку и ерганче.

eрeбичес, -ста, -сто шарен као јаребица, јаребичаст. — Види, Бранке, да неје у

твој обор прерипила онај моја еребичеста кокошка!

еренде с ренде, треница. —Да нарендишем компири за пунење поприке па се

исеко на еренде.

ерендишем, ерендисаја (3. л. мн. пр. ерендишев, аор. ерендиса, 1. л. мн. ерен

дисамо) несвр. ситним на рендету, рендам. — Ерендишем еве јабуке за баницу.

еродром маеродром. —Туј близоје војни еродром, сЊм врждив келикоптери.

ероплан м авион. — Па с автобус ћу идем, нећу сигорно с ероплан.

есенђс прил. ове јесени, јесенас, исп. јесенвс. — Есенћс се млого момци поже

нише и девојке поодаваше.

есен њске прил. в. есенис, исп. јесенвске. —Још есенћске бемо ишли, после ува

ти зима, и такој. 1

есер мексер. — Има гу прича књкоједин из нашо селокупуваја есери у апатеку.

есерче с дем од есер. — Немамјатњкви ситни есерчики дати заковем тејлалане.

естек м јастук, исп јестек. — Не спијем на естек, млого ми високо.

естече с дем, од естек, исп. јестњче. — Напунимо естњчики с памугда ги буде

меко на деца за спање.

ете речца 1. за показивање на некога или на нешто штоје у непосредној блии

зини лица коме се говори. — Ете гумачка туј пред твоје ноге.

2. (честоу функцији глагола) казује да се неко или нешто изненада, неочекива

но појављује, стиже, долази и сл. — Ете га Игор чука на капију, а ми тамћнбемо по

легали. Мало замћкомо од) цтаницу, ете га иде автобус.

етрва ж жена мужевљевог брата, јетрва. — Књд браћа слогујев, морави етp

ве. Данђс етрве неће живив у заједницу, браћа се оделив чим се поженив.

етрвин, -а, -о који припада јетрви, јетрвин. — Етpвини су тој деца, мене бог не

ме умешаја у другачке, немам ја деца.
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етрвичић мјетрвин син; исп. јетрвичић. — Мојетрвичић не ме двоји од њиго

ву мајку, које купи на њум, тој и на мене.

етрвична ж јетрвина кћер, исп. јетрвична. — Моја етрвична голему школу за

вршила.

ечњмм бот, и агр. једногодишња житарица Ногdeum vulgare из ф. Gramina,je

чам; исп. јечњм. — Сејали смо ники пут и ечем, и овћс, и просо, свксЊмо пченицу.

ечмен,-а,-о који је одјечма, јечмен. — Млогоје убавлебечмен, алдеца аздиса

ли па га неће једев. 1

ечменка жагр. крушкајечменка која сазрева кад и јечам. — Има гитеј крушке

ечменке, дођев ко дивље, несу калемене, ал млого су благе.

ечмиште с место под јечмом или место на коме је некада сејан јечам. — Ћу

терам краве там у Стојаново ечмиште има убава трава.

èштерица ж болна бубуљица на језику, апта; исп. јештерица. — Искочила ми

éштерица на език па не мог да једем ни љуто, ни слано, ни кисело, болезгу у ештерицу.

Ж

жабљак м прљава, устајала стајаћа вода, жабокречина. — Краве ћу одма от

пашалbг да терам у реку, неће пијев онај жабљак.

жабуркам се, жабуркаја се (3. л. мн. пр. жабуркав се, аор. жабурка се, 1. л. мн.

жабуркамо се, импф. жабуркашем се, 3. л. мн. жабуркашев се) несвр. брчкам се по во

ди. — Лћсно је лете, напуним му корито с воду, дете се по целдњн жабурка.

жабуркање с гл. им. од жабуркам се. — Искачај искорито, достаје жабуркање,

oстинала соба!

жЊкнем, жњкнуја свр. трен. 1. жацнем, убодем, боцнем, —Жњкнула га оса, глеј

на дете књко отекла рука!

2. жацнем, коснем. — Бољетије да ћутиж, датеја не жекнем там куде најболи!

жал м (мн. жалови) жалост, туговање; исп. жалос. — Сина малејога сем же

нила и црнотину свм врљила, ал моји жалови за ћерку што сем гусаранила, књд умрем

ћу гизабравим.

Изр. жал ме (те и сл.) је жаоми (ти и сл.) је, жалим (жалиш и сл.). —Жал лите

је за бабу, синко? Жал ме, чувала ме, књко ме неје жал?

жалан, -лна, -лно жалостив, тужан. —Што свм чулаједну жалну песму.

Изр. жалан ћу умрем (останем) жалићу доживотно што нисам остварио оно

до чега ми је много стало. — Жалан ћу умрем што гу несем пуштија да иде у школу.

Жална ћу останем што ме бог неумеша у другачке ијада поведем унуче за руку.

жалење с жаљење, жалост, туговање. — Треба да врљи црнотину, жалење

неје зЏољке, него сњfc} срце.

жално прил. на жалан начин, жалостиво; исп. жалостивно. — Млогоје жално

плакало оној малејо девојче мајку си, сви се искидамо плакаећи.

жалос м в. жал. — Жалоз голем, такbв млад) човег да се изгуби.

жалостиван, -вна, -вно 1. сажаљив, саосећајан. — Она је млого жалостивна,

чим види давује мајка болна, оној дете уилно, сbмоћути, а очикиму пуни сњIc) слузе.
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2. емотиван, преосетљив — Не дирајдете књд неје криво, знаждаје жалостив

на, не гу расплакуј!

жалостивникм онај који је сажаљив, саосећајан. — Расплака се сирома коже

на, жалостивник, не можда гледа књLд ценики мучи.

жалостивница ж сажаљива, саосећајна женска особа. — Она жалостивница,

поче да наплакује књдовеј жене причашезатијаљуди што изгинули, ако гине познава.

жалостивно прил. в. жално. — Онај женштина такој жалостивно прича од њo

јан живот, немала за куга да се мучи.

жандомеријаж жандармерија. — Онје служија у жандомерију, там на грани

цу с македонско.

жапче с 1. дем. од жаба, жабица. — Ватија нико жапчетам у вир па плаши

други деца с њега, ако ће га тепав.

2. фиг. фам, мало, симпатично дете. — Дај ми гатој жапче мало у руке да га из

мешкерим!

жар м (мн. жарja) жеравица, жишка. — Нема иџ жарја, мора бБрем шпоре(т)

да очистим от пепел, па тir да га подложим.

жарче с дем, од жар. — Падавти стринке жарчики из шпорет, немој да запа

лиштеј шумке!

жарчикс дем ихии од жар.— Имажарнikjöш, сигорнојемирколожија ноћic.

жњцнем, жацнуја свр. пецнем, —ЖЊцну ме оса, глеј колко ми се рука наду.

жвајзнем, жвајзнуја (3. л. мн. пр. жвајзнев, аор. жвајзну, 1. л. мн. жвајзнумо)свр.

експр. ударим, млатнем, треснем. —Ако те жвајзнем, свиткећетина очи излетив!

жвакало с експр. особа која говори којешта, која досађује неумесним, неосно

ваним замеркама, примедбама и сл., исп. жвањкало.— На тој жвакалолесно му такој

седећим да изнаоди и да нариђа.

жвакам, жвакаја (3. л. мн. пр. жвакав аор. жвака, 1. л. мн. жвакамо) несвр. 1.

жваћем. — Немам време да жвакам, глићам такој ко штрк.

2. експр. говорим којешта, лупетам. — Ај, немој туј да жвакаш, које знате ви

жене тој књко је било!?

жвањкало св. жвакало. —Те га тој жвањкало, семо гунђа такој седећим, несмо

уработили, сви овршили, сливеће се скапевнеоберене, а ми се утепамо работеећи.

жвањкам, жвањкаја (3. л. мн. пр. жвањкав, аор. жвањка, 1. л. мн. жвањкамо)

несвр. експр. говорим којешта, брбљам, непрестано досађујем неоснованим замер

кама, примедбама и сл. — Немој сЊмо да жвањкаш, смири се књд не можда работиш,

немој да ги снаиђаш овија људи што ги свака работа њи чека!

жвањкање с гл. им. оджвањкам. — Овој мије сљгу целдњн што сем седнула, и

од њигово жвањкање ћу бегам из обор, не мог га подносим.

жваћкам, жваћкаја (3. л. мн. пр. жваћкав) несвр. споро, полако жваћем, жва

кућем. — Не га жваћкај тој месо, него убаво се наједи!

жвркнем, жвркнуја свр. помузем мало, који млаз млека; исп. Uвркнем. —

Жвркнем от Шару такој заједно лонче, дете да се напије, теле још сиса.

жгајање с гл. им. од жгајем. — Не помагажгајање, рекла да неће да ми даде, и

тој ти је.

жгајем, жгајаја (3. л. мн. пр. жгајев, аор. жгаја, 1. л. мн. жгајамо) несвр. експр.

упорно тражим, досађујем молбама, ситним потраживањима испољавајући при
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том незадовољство, кукумавним, исп. Џгајем. — Можда жгајеж до јутре, ја сљм ти

казала да немам паре тој да ти купим!

ждегловачки, -а, -о који се односи на Ждеглово.

Ждеглово с село.

Ждегловчанин м становник Ждеглова, онај који живи у Ждеглову.

Ждегловчанка и Ждегловка ж становница Ждеглова, она која живи уЖде

глову.

ждрапам, ждрапаја (3. л. мн. пр. ждрапав, аор. ждрапа, 1. л. мн. ждрапамо,

импф. ждрапашем, 3. л. мн. ждрапашев) несвр. газим, гацам, исп. штрапам. — Немој

обујени да ждрапате по собу, не мог више да чистим по вас!

ждрапање с гл. им. од ждратам. — Све си ми корења на поприку покршила, с

твоје ждрапање по башчу.

ждребна бременита, носећа (о кобили). — Кобила је ждребна, пази немој гу

претеретиш!

ждрепченик м ждрепчаник. — Скини на туј кобилуждрепченигда попасе ма

ло ми докле натоваримо сено!

ждроцав, -а, -о који нимало не води рачуна о чистоћи одеће коју носи, који је у

крајње прљавој, неуредној одећи; уопште прљав, нечист, неуредан. —Замене неје ни

чудно што сем ждроцава, морам и у шталу, и куде свиње, немок се данес преобукујем

по пет пут, ал она што нема другу работу, сbмо седи и такој ждроцава да се напушти.

Аметом ждроцава у све.

ждроцавка ж пеј, прљава, нечиста, неуредна, аљкава женска особа; исп.

ждроцла. — Ти, мори, ждроцавке, ни си се опрала, ни си се измила, кућа ти коштала,

на куга ће се ти насмејеш!?

ждроцавко м пеј. прљава, нечиста, неуредна, аљкава мушка особа, исп.

ждроцља. — Ждроцавко, изми се, преобуни се, па тј. г. искачај на сокак

ждроцла ж пеј. в. ждроцавка. — Ако сем ждроцава, што леб једеш твква

ждроцла што га меси? у

ждроцљам пеј. в. ждроцавко. — Има жену, chмо навикја такој ждроцља да

иде, свет) да гади.

ждрцам, ждрцаја несвр. пpскам, штpцам. — Немој да ждрцаж sидови, татко је

скоро кречија!

ждрцање с гл. им. од ждрцам. —Те све твоје ждрцање како си уждрцаја sадо

ви, на које сњк тој личи!?

жеграж (обично мн.) дрвена или метална палица на јарму помоћу које се фик

сира глава упрегнутог говечета. — Жегре да ти стојив у јеphм, да не луташ по њи

књLд) ти затребав!

Железо с надимак.

жељка ж 1. зоол. корњача Теštudo graеса. — Пожури мало, немој ко жељка крз

угар! Какbв си ти тој мушкар књLд) те стра од жељку? Игор ватија жељку па накуде

Ивану, а овој девојче да прецркне од цтра.

2. фиг. мала путничка кола, фића. — Он има жељку, а ја ћу купим голему лиму

зину.

жељник м онај који претерано испољава жељу, жудњу за неком храном. —

Запуцаја ко да никњд неје видеја баницу, жељник један.
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жељница ж она која претерано испољава жељу, жудњу за неком храном. —

Тај жељница видела Ружа књко пропећ правила, па ме је накарала од Ружу да тражим

да ми даде да ву донесем да еде.

жељудац м анат, желудац (код човека). — Боли ме жељудац от кисело.

жељудица ж желудац перади, бубац. — Девојке не једев жељудицу, да не бу

днев модре у лице.

жељујем, жељуваја (3. л. мн. пр. жељујев, аор. жељува, 1. л. мн. жељувамо) не

сврјако желим, чезнем, жудим за неким јелом. — Догодине, сbмо боже здравје, ћу

посадимбостан, нећу унучики да ми жељујевзалубенче и да гледавкњко другиједев.

жељче с дем и хип, од жељка (1,2). — Нашли деца једно жељче у шуму па се

целдњн игравс њега. Жељче лије, књкво лије, он се вози у њега, а ти идеш пешке.

женац м пеј. недовољно храбар, плашљив мушкарац, кукавица. — Куде је сšг

женаsда искочи да се бије, јада му покажем, а не старужену да обаља у међак?

женка ж бот, баштенски цвет жуте боје, кадифа Тареespatulus, — Женке се

највише садив победени у башче. Рушти ми башча од женке, ја не ги кидам, садим ги

такој од мерак, сbм да ги гледам књко су убаве.

женовина жимање које жена доноси мужу умираз. — Он је продаваја жено

вину па је купуваја њиве у село, а после је све тој пропија.

женскар м пеј. онај који се сувише удвара женама, којијуриза женама, женска

рош. —Нега срам тога женскарада трчи потуђе жене, а унуке му пораснуле за одадбу.

женче с хип, од жена. — Од милозгу вика женче, а мене ме мој муж ни по име

неће повикне.

женштина ж (у експресивном изражавању) жена. — Не му је лоша женштина,

а он не ваља ништа.

женштинка ж хип, од женштина. — Енегу онај женштинка што мије у болни

цу давала воду књIд! цебе аперисувала.

жењет који се женио, жењен. — Неје он жењет, јожбећарује.

жер м зоол. птица селица Grus grus из реда штакара која обитава у барским,

мочварним пределима, ждрал. — Имагижерови напролету Вињаге,због онеј барчуге.

жерав, -а, -о који је са пругастим шарама (најчешће о крмачама). — Овуј же

раву свињу ће гу чувамо за домазлик.

жетвар м онај који жање, жетелац. — Ене ги моји жетвари Мирко и девер,

идев од жетву.

жетварка ж 1. она која жање, жетелица. — На лошу жетварку, ни једин срп

не ваља. t

2. агр. врста крушке која сазрева у време жетве. — Имав они убаве крушке,

онеј жетварке.

живак м по народном веровању неко средство за мађијање које на непознат

начин доспе уутробу човека изазвавши у њему тешке душевне патње којих се осло

бађа тек након што избаци живак. — По сведочењу једне особе која је годинама бо

ловала, како каже „несвм била ни жива ни мртва“, живак који је избацила личио је на

жеравицу која се померала „ко ника животињка да је“.

живљцм жаока пчеле или осе. — Видили се живћц куде Те убола oca, дај ће га

извучемо, ће трљамо тој место с камењ да ти не натекне рука?!

живковњчки, -а, -о који се односи на село Живково.

Живково с село.
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Живковчанин м становник Живкова, онај који живи у Живкову.

Живковчанка ж становница Живкова, она која живи у Живкову.

животињка ж хип, од животиња. — А, бре, књко тој, зазимили смо теј живо

тињке, мора ги намирујемо, студено, врућо, све едно.

живујем, живуваја (3. л. мн. пр. живујев, аор. живува, 1. л. мн. живувамо,

импф. живујешем, 3. л. мн. живујешев) несвр. живим с неким у слози, у међусобном

уважавању и помагању. —Да живујете, оlдlтуј смо фамилију, ако су се стари за има

ње свађали, ви сљг нема које да делите, него да се чувате и да се помагате!

жижа узвик за одвраћање детета од ватре. — Жижа! Изгоре се!

жижак м прека потреба, нужда. — Доклети бија жижак при дупе, ишја си у

планину за дрва, свк си огаздеја, докарав ти ги прет кућу.

жилка ж бот, дем. од жила. — Нека га такој у воду, докле пушти жилке, тврг)

ће га посадиш!

жиловлакмбот, зељаста биљкарода Рlantago из ф. Plantaginaceae, боквица. —

Лис од жиловлаг да туриш, све гној из рану има да извуче

житњнце с хип, од жито. — Да овршимо тој житiнце пада се смиримо, тој ни

је годижбина.

1 у . .“ 1 1 1

жичка ж 1. дем, од жица. — Извукја Игор тамнике жичке од мотор, Вељко га

ћаше утепа.

2. сорта, сој. — Море, арна је от какву је жичку, жичка ги се не видела:

жишка ж варница, искра. — Не се, деца играјте с огањ, мож ника жишка да од

лети у сламу!

жљебан м 1. онај коме се при говору или смејању виде десни; исп. жљепча. —

Ти, бре, жљебане, да се смириш, мислиш млого си убав текој књ|д) це жљебиш!

2. онај који без разлога плаче, цмиздри (обично размажено дете); исп. жљеп

ча. — Изеде ме онај жљебан, мало, мало па се жљеби.

жљебим се, жљебија се (3. л. мн. пр. жљебив се, аор. жљеби се, 1. л. мн. жљеби

мо се) несвр. експр. 1. кревељим се, измотавам се. — Збори убаво, немој се туј жље

биш! Нуме да поје, сhмо се жљеби.

2. плачем без разлога, цмиздрим (обично о размаженом детету). — Немој ми

се туј жљебиш, сврг) ће изедеш ћутек па бир да имаж зашто да плачеш!

жљеблаж 1. она којој се при говору или смејању виде десни. — На онуј жљеблу

све ће ву зуби пребројиш књ|дјце смеје.

2. она која без разлога плаче, цмиздри (обично размажено дете). — Ти, жље

бло ућути, које ти је мало па се жљебиш!?

жљепчам в. жљебан. —Ти брежљепчо, које тије смешно? Не га је тога жљеп

чу никој тепаја, него ете жљеби се што не мож на њигово да буде.

жљокам, жљокаја (3. л. мн. пр. жљокав, аор. жљока, 1. л. мн. жљокамо, импф.

жљокашем, 3. л. мн. жљокашев) несвр. експр. пијем уједном даху већу количину воде

у дугим гутљајима; прекомерно пијем алкохол, исп. шљокам. — Нежљокај толково

ду пред обед, неће можлеб да једеш! Млого жљока, не мож га трезнога видиш.

жљокање с гл. им. од жљокам. — Батали стојжљокање, ће се умочаш! Сhм ти

да имаж за твоје жљокање, а ако за деца нема лебац!

жљување с гл. им. од жљујем. — Не мог без зуби брзо да једем, с моје жљување

останем послеђна.
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жљујем, жљуваја (3. л. мн. пр. жљујем; аор. жљува, 1. л. мн. жљувамо) несвр.

једем, жваћем полагано, претурајући, премећући храну по устима. — Штрбава свм,

еве откњд жљујем овој јабуче.

Жљуна“ ж надимак.

жљуна“ жзоол. птица Рiсus из пор. Рicidae, жуна. —Тој жљуна с кљуницу чу

ка у дрво.

у жљунче с птић жељуне. — Видеја сњм књкожљуна рани жљунче, књко оно свмо

зевка, а она му пушта у уста црвчики.

жључ м в. жључка. — Искида ме жључ од болеж, а немам лекови. Тој те тебе

жљуџ боли, да си идеш куде доктура, друго не знам.

жључкаж жучни мехур, жуч, исп. жључ. — Дете, ако те издигнем одјземњу,

жључка ће ти пукне! Не се, дете качујна дрво, ће паднеш па ће ти пукнежључка!

жмијем, жмаја (3. л. мн. пр. жмијев, аор. жма, 1. л. мн. жмамо) несвр. 1, држим

затворене очи, дремам, жмурим. — Не спијем, не, chможмијем, не ми ништо добро.

2. фиг. проводим дуго времена чекајући на једном месту. — Докле ће, ти девој

ко жмијеш на сокак? Жмије на пијац по целдњн с једно кошче петлижани.

жмијећим прил. жмурећи, жмурећке, жмурећки, исп. жмијећким. — Књкову

па не знам кућу, жмијећим има гу нађем?

жмијећким прил. в. жмијећим. — Жмијећким да си га работила па би га боље

уработила.

жмичка ж (обично мн.) жмура, жмурка. — Деца се разиграв жмичке увечер,

по убаво да се утепав.

жмичкам, жмичкаја (3. л. мн. пр. жмичкав, аор. жмичка, 1. л. мн. жмичкамо;

импф. жмичкашем, 3. л. мн. жмичкашев) несвр. трепћем, жмиркам. — Жмичкам од

овој слунце, не ме очи болив. Кљко беше у рат, оlдЈ тšг жмичка.

жмичкање с гл. им. од жмичкам. — Беше Рада болна па одонуј ватру последе

те сbмо жмичкаше, ал Вељко гу никако одвикну од) тој жмичкање.

жмуран м пеј. 1. онај који жмирка, који учестало трепће, исп. жмурко,жмур

ча. — Тај жмуран сšмо трепка, викав такbв је књко е у рад бија.

2. фиг. онај који је недовољно вешт, невешт, несналажљив, несмотрен човек;

исп. жмурко, жмурча. —Ти бре, жмуране, па елти убаво каза књкотија црепја да пре

редиш!

жмуркомпеј, в. жмуран. —Знажга бре, тоје онајжмурко што сhмо трепка! Не

знаш ли га каквв је жмурко? Он ко да је врзан у руке, куде ће ти тој уработи?

жмурла ж пеј. 1. она која жмирка, која учестало трепће. — Тај жмурла сЊмо

жмичка, викав од нервозу.

2. фиг. неумешна, невешта, несмотрена женска особа. — Па, жмурлоједна, у

које си гледала, зашто си га овакој исекла!?

жмурча м пеј. в. жмуран. — Тепа ме што га викам жмурчо. Ти бре, жмурчо,

убаво вржи краве, немој се откачив па мумуруз да ми једев

жњејање с гл. им. оджњејем. — Пре у жњејање пробавимо по месеšдњна, а сbк

с комбај пожњејемо за ден све, ако су њиве сублизо.

жњејем, жњејаја (3. л. мн. пр. жњејев, аор. жњеја, 1. л. мн. жњејамо) несвр. ср

пом (или другом пољопривредном алатком, машином) жањем жито. — Отпре смо

жњели свtc) срп, после с косу, а данћс с комбај.
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жњејнем, жњејнуја свр. у дем значењу: жњејем. — Дажњејнем мало овај му

вар за говеда.

жуљав, -a, -o који је заостаоуразвоју, слаб, мршав, кржљав. — Оној Милково

дете жуљаво ко да једе дрењке, а не леб.

1 жуљавка жона која је заостала уразвоју, која је слаба, мршава, кржљава. —

Ако је жуљавка, работи повише од тебе.

жуљавком онај који је заостао у развоју, који је слаб, мршав, кржљав, — Он

жуљавко, она га мож носи у зуби.

жуљавче с заостало у равоју, слабо, мршаво, кржљаво дете. — Ђе останеш

такој жуљавче, ако не едеш!

Жуље с надимак.

жутајка ж пеј, женска особа са жућкастим, испијеним лицем (обично услед бо

лести); исп. жутка (2), жутла.—Паташто ако свм жутајка, жути жутујев, црвени путујев.

жутејем се, жутејаја се несвр. показујем се жутом бојом, жутим се. — Не се

познава што је жито, њива се жутеје од онуј жуту траву.

жутишкав, -а, -о који је донекле жут, нажут, жутињав, жућкаст. — Нели

чи на стару жену да забули жутишкаву мараму, треба нику по затворену.

жутка ж 1. жуманце. — Размути једну жутку па премажитеј паскорице да су

по убаве!

2. пеј. в. жутајка. —Трква ћети се, котујжутку, насмеје на болево, друг неће!

жутком пеј. онај чијеје лице жућкасто, испијено (обично услед болести); исп.

жутља. —КакiВјежутко, душаће му на нос искочи, а нели падаработитешку работу.

жутла ж пеј. в. жутајка. —Тај жутла, не ми ваља у кућу, ни варена ни печена!

На туј жутлу све ву мував по убаво да изеде, па не помага.

жутличе с дете жућкастог, испијеног лица (обично услед болести). — Немој

се више играш с оној жутличе, чу ли ме ти!? -

жутљам пеј. в. жутко. — Онај њин жутља дошјако восак у лице, а бајаги неје

болан.

жутујем, жутуваја несвр. постајем блед улицу, жутим, — Море, неје толко

болна, она с њојан болес такој жутује еве има дваез године.

Жућа м надимак.

Жућком надимак.

З

заáчкам, заачкаја (3. л. мн. пр. заáчкав, аор. заачка, 1. л. мн. заачкамо) свр. за

прљам, испрљам, упрљам. — Онајжена сви судови заачкала, једно суде немачисто.

заачкујем, заачкуваја (3. л. мн. пр. заачкујев, аор. заачкува, 1. л. мн. заачкува

мо, импф. заачкујешем, 3. л. мн. заачкујешев) несвр. прљам, запрљавам. — Незаачкуј

сви судови! Којне ги после пере? Не ми заачкујтуј шерпу,ће ми ваља за вариво!

заачкување с гл. им. од заачкујем. — С вашо заачкување, глеј колки сте ми

cров судови оставиле, ја да ги перем.

забавим, забавија (3. л. мн. пр. забавив, аор. забави, 1. л. мн. забавимо) свр. П.

задоцним, закасним. —Ћузабавимјаручекна моји жетвари, еве дванаес сатавиће!
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П. - се закасним, окасним, одоцним. — Ја ћу те развикам најтро да се не заба

виш, свк спи! Млого се забави, ће ми отидне автобус.

забаљам, забаљаја (3. л. мн. пр. забаљам, аор. забаља, 1. л. мн. забаљамо, импф.

забаљашем, 3. л. мн. забаљашев) несвр. П. са закашњењем, касно нешто обављам,ра

дим. — Она се прво дом наједе, на нас што смо по њиве забаља обед.

П. — се закашњавам, касним. — Не се забаљајте млого на сокак, ћу затворим ка

пију!

забандам се, забандаја се (3. л. мн. пр. забандав се, аор. забанда се, 1. л. мн. за

бандамо се) свр. сувише сеупустим у неки посао заборављајући на све остало. —За

бандали сте се там с туј башчу, а дом све пусти.

забел м забран, шума. — Проредимо забел, еве трећу зиму извукујемо дрва из

њега.

забелче с дем, и хип од забел. — У Влајково забелче мало грањке собрамо за

ложење казан.

забељузгам, забељузгаја (3. л. мн. пр. забељузгав, аор. забељузга, 1. л. мн. забе

љузгамо) свр. експр. почнем да говорим којешта, да лупетам. —Забељузгаш па при

чаш ко по онај свет! 1

заберем, забраја свр. П. 1. појурим, јурнем, погнам некога. — Еј, књIдјцем гуза

брала, све ноге је искршила трчаећи!

2. подавијем, посувратим, задигнем сукњу, хаљину. — Забери вутарку да гу не

ушљискаж, докле не искочимо из овај мочуpљак!

П. — се 1. појурим, јурнем за неким, погнам, потерам некога. — Они бев оти

шли, не ме чекали, а ја се заберем по њи, да ги стигнем.

2. в. заберем (I, 2). — Седи тњкој спротив девера ми, забрала се, а мене ме жив

срам изеде.

заблагним, заблагнија (3. л. мн. пр. заблагнив, аор. заблагни, 1. л. мн. заблаг

нимо, импф. заблагнешем, 3. л. мн. заблагнешев) свр. П. засладим, пошећерим. — На

мене ми гу заблагни кафу, ја пијем благу!

П. — сезасладим се, осладим се. —Дај имималода сезаблагнимо стеј бомбонке

заблајим, заблајаја (3. л. мн. пр. заблајив) свр. I, огласим се блејањем, заблејим

(o oвци). — Докле овце не заблајив, ти не ги искарујеш из шталу.

П. — се фиг. нетремице се загледам у нешто или некога, одлутам умислима. —

У које си се толко заблајала, ај ће си идемо?!

заболим се, заболеја се (3. л. мн. пр. заболив се, аор. заболе се, 1. л. мн. заболе

мо се) свр. почнем да побољевам, оболим. — Заболела се онај Бранкина снајка, сиро

та, млада. Заболи ли се човег, боље одма да умре, да се не мучи.

забравен, -а, -о забораван, расејан. — Млого си забравен, бре човеку, књко да

пођеж без острило да жњејеш, књко ће остриш косу?

Изр. забравен крвај в. под крвај (изр.).

забравенка ж заборавна, расејана женска особа, заборавка. — Забравила па

ре на осталче, тај забравенка.

забравенко м забораван, расејан човек, заборавко. — Ти бре, забравенко,

пошја си да платиш струју, а забравија си признанице! Остареја, па забравенко, каза

му се књT пођо у њиву, а он ме питује куде сем се скитала, књ|д) це вpну.

забравим, забравија (3. л. мн. пр. забравив, аор. забрави, 1. л. мн. забравимо,

импф. забравешем, 3. л. мн. забравешев, трп. забравен) свр. изгубим из памћења,
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сметнем сума, заборавим. —Забравила свм да напојим коња. Забравила си брзо моје

добро.

забраљам, забраљаја (3. л. мн. пр. забраљав, импф. забраљашем, 3. л. мн. за

браљашев) несвр. губим из памћења, заборављам. — Остарела свм па забраљам које

куде оставим.

забрежим, забрежија свр. у изразу: забрежили ми (ти, му и сл.) зуби зуби су ми

(ти, му и сл.) накупили подебљи слој прљавштине. — Зуби су ти, бре човеку, забре

жили, истрљај ги!

забрзам, забрзаја (3. л. мн. пр. забрзав аор. забрза, 1. л. мн. забрзамо) свр. 1.

почнем врло брзо да говорим. — Она књд забрза, ништа не знам које прича.

П. — се почнем брзо да ходам, убрзам корак, пожурим. —А мори, звшто си се

такој забрзала, ја не мог да трчим по тебе?

забричим се, забричија се (3. л. мн. пр. забричив се, аор. забричи се, 1. л. мн. за

бричимо се) свр. почнем да се бријем. — Мирко се тамћн забричи и они наидоше да

кажев што Јованка умрела.

забркам, забркаја (3. л. мн. пр. забркав, аор. забрка, 1. л. мн. забркамо, импф.

забркашем, 3. л. мн. забркашев) свр. замешам, направим брк. —Забркају тој карличе

па однеси на онуј краву, треба теле да издоји!

забуним се, забунија се (3. л. мн. пр. забунив се, аор. забуни се, 1. л. мн. забуни

мо се) свр. збуним се, сметем се. — Забуни се, па местом тебе дати дадем леб, ја да

вам на њега.

забрцам, забрцаја (3. л. мн. пр. забрцав се, аор. забрца се, 1. л. мн. забрцамо се)

свp. I. увучем унутар нечега, заријем, забијем, набијем, завучем. — Неје она забрцала

руке у тесто ко ја, она ко госпођа купован лебједе.

П. — се забијем се, набијем се, завучем се (негде). — Не се ниједна моја другачка

забрцала у шталу која.

забрцување с гл. им. од забрцујем (се). — Од твоје забрцување у кацу, еве

књкви су ти рукави. Оволик cров неперотина с твоје забрцување у блатиште.

забрцујем, забрцуваја (3. л. мн. пр. забрцујев, аор. забрцува, 1. л. мн. забрцува

мо) несвр. П. заривам, забијам, набијам, завлачим. —Не забрцујтвоје штрокаве руке у

мој тањир!

П. — се забијам се, набијам се, завлачим се (негде). — Куде си се тој забрцуваја,

глеј књко си се залужија?!

забрчкам, забрчкаја (3. л. мн. пр. забрчкав, аор. забрчкува, 1. л. мн. забрчкува

мо, импф. забрчкашем, 3. л. мн. забрчкашев) свр. 1. забркам, замешам. —Ти забрчкај

помије на свиње, ја ћу ги сипем!

2. на брзину, рђаво, лошезготовим (неко јело). —Љутив се овија моји штогије

ло неје убаво, а јаснмостарела пагиchмозабрчкам, не могда му настојујем најело.

забрчкување с гл. им. од забрчкујем. — У забрчкување помије, уpипи ми једно

пиленце у канту, баксуз да му се не види, ћаше се удави.

забрчкујем, забрчкуваја (3. л. мн. пр. забрчкујев, аор. забрчкува, 1. л. мн. за

брчкувамо, импф. забрчкујешем, 3. л. мн. забрчкујешев) несвр. 1. мешам мекиње,

остатке хране с водом, припремам сплaчине, помије. — Немој да забрчкујеж данic

на онуј штровену свињу, сbмо ву водичку сипњуј!

2. на брзину, рђаво, лоше готовим (неко јело). —Забркала туј нику чорбицу за

обе(д), тој није.
-
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забулим, забулија (3. л. мн. пр. забулив, аор. забули, 1. л. мн. забулимо) свр. 1.

вежем, повежем мараму, најчешће везујући њене крајеве испод браде, забрадим. —

Забули му на дете мараму, немој такој гологлавесто да иде на овој студенило!

П. - се повежем себи мараму, најчешће везујући њене крајеве испод браде, за

брадим се. — Ја се несвм ко моје другачке забулила с убаву мараму.

заваљам, заваљаја свр. затребам, устребам. — Не си се требала свађаш с ње

га, он је на такву службу, данес, јутре мошти заваља!

заваљам се, заваљаја се (3. л. мн. пр. заваљав се, аор. заваља се, 1. л. мн. зава

љамо се) несвр. заносим се приходу, тетурам се. — Пијан, заваља се попутишта.

заваљување с гл. им. од заваљам се. — Не га њега брига за твоје заваљување,

он си иде по њигов пут.

заваркам, заваркаја (3. л. мн. пр. заваркав, аор. заварка, 1. л. мн. заваркамо)свр.

П. припазим, причувам; заштедим, приштедим. — Заваркај тој дете, докле се врнем ис

продавницу! Заваркај ми ствари да купим карту! Домаћица мора да заварка и месо и

мази целу годиџбину, да има иза лето да једемо, а не сbМозазиму књIд) цедимо.

п. г. се поведем рачунао себи, припазим се. — Дизала џакови такој товарна, не

се заваркала.

заваркување с гл. им. од заваркујем (се). — Кркво моје заваркување, кој ће ме

одменија да се заваркујем!? Макво њојно заваркување, толке паре да премува за овој

кратко време?! С њојно заваркување беше ми упропастила дете.

заваркујем, заваркуваја (3. л. мн. пр. заваркујев, аор. заваркува, 1. л. мн. завар

кувамо, импф. заваркујешем, 3. л. мн. заваркујешев) несвр. П. пазим, чувам; штедим.

— Она друго не можда работи, заваркује ми дете, а тој ми голем помоћ. Заваркујем

овај мазнг да има до нов.

П. — се водим рачуна о себи, пазим се, чувам се. — Нека се заваркује тај жена,

докле не издржи бању!

заватен, -а, -о који је неспособан да добро размишља, да благовремено и ис

правно расуђује. — Овија моји стари сви заватени па ме изедоше.

Изр. заватен у мозак неразуман. — Он заватен у мозак, онакву њиву што гира

нила да продаде за пет иљаде, ако су марке.

заватенка ж она која је неспособна да добро размишља, да благовремено и ис

правно расуђује. —Тај завaтенка дала на комшије мотор за башчу, а синоћ пред њума

причамо јутре ће навађујемо башчу.

заватенком онај који је неспособан да доброразмишља, да благовремено и ис

правнорасуђује. —Тај завaтенко да откара краве да ги напасе чђку Орнице, а видеја је

књко се беше стуштило.

завивам“, завиваја (3. л. мн. пр. завивав, аор. завива, 1. л. мн. завивамо) несвр.

1. правим кривину, завијам. — КњLд) дођемо до крај њиву, убаво завивај да не проми

њујемо бразде!

2. почињем да склапам листовеуглавицу (о купусу). — Копус почеја да завива.

завивам“, завиваја несвр. оглашавам се лавежом, завијам (о псу). — Што ли

тој куче завива, Мирко, упали видело да се ники неје набутаја у обор?!

завидим, завидеја (3. л. мн. пр. завидив, аор. завидо, 1. л. мн. завидомо) свр.

(поред стандардног значења „осећати (осетити) завист, злобу, бити обузет завишћу,

злобoм“) спазим, угледам некога на трен. — Мутлак) гузавидо у пијац, ал се изгуби

нигде у онуј гужву.
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завидојла ж пеј. она која је завидљива, која завиди, завидљивица. — Она је си

ротињка, затој е завидојла на мене газдарицу.

завиђам, завидеја свр. завидим. — Ја, бре, незавиђам тој што си она има, него

ми криво што ме поцењава.

завиђување с гл. им. од завиђујем. — Ма књкво, бре, завиђување, мило ме је

што има!

завиђујем, завиђуваја (3. л. мн. пр. завиђујев, аор. завиђува, 1. л. мн. завиђува

мо, импф. завиђујешем, 3. л. мн. завиђујешев) несвр. осећам завист, завидим. — Које

ће ву завиђујеш, ако има за њум си има, тебе ти неће даде?!

завијем“, завија (3. л. мн. пр. завијев, аор. зави, 1. л. мн. завимо) свр. почнем да

плачем, заплачем. —Чимдете завије, она рипада га узне, њојно царче иш да не вије.

завијем“, завија свр. склопилистове у плод, главицу (о купусу). — Копус убаво

завија, главичке цврсте.

Изр. убавило кућу не завило в. убавило (под изр.).

завикам, завикаја (3. л. мн. пр. завикав, аор. завика, 1. л. мн. завикамо) свр. 1.

почнем да тражим, да захтевам нешто. — Откад је дете завикало за туј обућу, а ти

си оћуткујеш! 1

2. (некога) урекнем виком. — Узни залче лебдате незавикав пилики! Покривај

те ноге, штpк ће не завика па ће цело лето да разбивамо краци!

завикување с гл. им. од завикујем. — Нема ништа од твоје завикување, питај

сигу отворено оће ли ти даде, ел неће!

завикујем, завикуваја (3. л. мн. пр. завикујев, аор. завикува, 3. л. мн. завикува

мо) несвр. тражим, захтевам од некога некууслугу или нешто друго околишећи, из

окола. — Ја га завикува, те сви девојчики ће идев у собор, те ће ги води Мира да не

идев сами, ал ништа, не теја да гу пушти.

завражам, завражаја (3. л. мн. пр. завражав, аор. завража, 1. л. мн. завражамо)свр.

почнем да изводим несташлуке. —Ти си,дете одемнозавражало заћутек, смири се

завржем, заврзаја (3. л. мн. пр. завржев, аор. заврза, 1, л. мн. заврзамо, импф.

завржешем, 3. л. мн. завржешев) свр. завежем, свежем. — Ако треба ћу те завржем

за кревет, ал там неће отиднеш! Завржи убаво џаг да се не расипе

Изр. заврзан у руке в. врзану руке (подвржем, изр.). —Тај човегзаврзан у руке,

откет подрињује поткраве.

заврзанка ж пеј. в. врзанка. — Е, баш си заврзанка, цело допладне тупаш по ку

ћу и још ти ручњк неје готов!

заврзанком пеј. в. врзанко. — Тај заврзанко нуме исер да закове, а не ли па с

трактор да рукује!

заврзољак м 1. в. врзољак. — Увучи га тај заврзољак оздoл да се не види! Овај

елек је плетен откидољци, затој је пун свlс) заврзољци.

2. фиг. наметљива особа, наметљивац, наметљивица. —Залепи се овај заврзо

љаг за мене, не мок се откачим од њега.

заврзољче с 1. дем, од заврзољак. — Прави заврзољчики по малечки да се ви

див, не толки заврзољци.

2. фиг. дете које се намеће, наметљиво дете. — Ти бре, заврзољче, што си се

забило у мене, иди си куде мајку?!

заврзување с гл. им. од заврзујем. — Те књкво је твоје заврзување, све се развр

заше снопја!
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заврзујем, заврзуваја (3. л. мн. пр. заврзујев, аор. заврзува, 1. л. мн. заврзувамо,

импф. заврзујешем, 3. л. мн. заврзујешев) несвр. завезујем, свезујем. — Немојдазавр

зујеш више краве на слунце ко што си знаш, него ги вржи под лад:

заврљачим, заврљачија (3. л. мн. пр. заврљачив, аор. заврљачи, 1. л. мн. завр

љачимо) свр. бацим нешто свом силином, хитнем, завитлам, исп. зафрљачим. —

Дође из) школу, заврљачи торбу па еј га у скитњу.

заврљим, заврљија (3. л. мн. пр. заврљив, аор. заврљи, 1. л. мн. заврљимо) свр.

ставим на неуобичајено место, затурим, загубим, исп. зафрљим, — Заврљила свм

нигде кудељу и не мог гу нађем.

заврнем, заврнуја (3. л. мн. пр. заврнев, аор. заврну, 1. л. мн. заврнумо) свр.

урадим по свом нахођењу, самовољно, не консултујући друге. — У овуј кућу работи

кој које заврне, туј нема напредица. 1

заврнем“, заврнаја свр. паднем, нападам (о киши, снегу). — Убаво заврна, му

мурузи ће се поврнев.

заврнем“, заврнуја свр. засучем, посувратим, поврнем, задигнем. — Заврни ми

рукави, руке ми брашњиве!

заврнем“, заврнуја свр. П.(обично уз именицу глава) окренем главу изражавају

ћи одсуство жељезаразговором, контактом. —Заврну главу од мене и промина ме.

П. — се окренем леђа некоме изражавајући одсуство жеље за разговором,

контактом. — Она ме вика да зборимо, ја се сâмо заврну.

завртим се, завртеја се (3. л. мн. пр. завртив се, аор. заврте се, 1. л. мн. завртемо

се) свр. смирим се, скрасим се. —Оно се не можезаврти дома кода има кондрци, сЊмо

би скитало.

заврткам, заврткаја (3. л. мн. пр. заврткав, аор. завртка, 1. л. мн. заврткамо)

свр. почнем да врткам, да упредам две или више нити. — Не мок ти дам вртено, за

врткала сем, књд га испразним ћу ти дам.

завртошем, завртоcaja (3. л. мн. пр. завртошев, аор. завртоса, 1. л. мн. заврто

само)свр. експр.ударим, млатнем. — Боље не медирај, немојтезавртошем свитке ће

ти излетив!

заврћам, заврћаја (3. л. мн. пр. заврћав аор. заврћа, 1. л. мн. заврћамо, импф.

заврћашем, 3. л. мн. заврћашев) несвр. П. (обично уз именицу глава) окрећем главу из

ражавајући одсуство жеље за разговором, контактом. — Зашто, бре Вељо, завр

ћаж главу од мене, несмо се свађали?!

П. — се окрећем леђа некоме изражавајући одсуство жеље за разговором,

контактом. —Не сезаврћај, оћути кажем књкоје било да се више не љутиш намене!

заврућим се, заврућија се (3. л. мн. пр. заврућив се, аор. заврући се, 1. л. мн. за

врућимо се) свр. 1. осетим врућину, топлоту, постанеми вруће, топло. — Заврући

се, мора да скиђам ванелу.

2. безл. постане вруће, топло, наступи врућина, отопли. —Чим се заврући, да

докарате стоку дом!

завучем се, завукја се (3. л. мн. пр. завучев се, аор. завуко се, 1. л. мн. завукомо

се) свр. (осим стандардног значења „сместити се, прикрити се, сакрити се“) спанђам

се с неким. — Завукја се с онуј флинтотину, а мене ме прави курву.

загаздим, загаздеја (3. л. мн. пр. загаздив, аор. загазде, 1. л. мн. загаздемо) свр.

постанем газда, богаташ, обогатим, стекнем иметак. —Млогоработив сви кућом,

сви млади, здрави, слогујев, и такој загаздеше.
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загар м ловачки пас; исп. зајчар. — Мој загар зачђс надуши зајца.

загаре су хипокористичком значењу: млад ловачки пас. — Загаре мора га во

диш у лов да се учи!

загарица ж 1. женка загара, керуша. — Моја загарица се окотила. Загарица

књ[д) це окоти, ћу ти дадем једно загаре.

, 2. пеј, бесрамна, бестидна женска особа. — Срам да гу је туј загарицу, да се
вуче с мужишта по сокаци!

загвачкам, загвачкаја (3. л. мн. пр. загвачкав аор. загвачка, 1. л. мн. загвачка

мо, импф. загвачкашем, 3. л. мн. загвачкашев) свр. почнем да месим тесто. — Даза

гвачкам једну погачку за вечеру, леб ми на малbu.

заглавак м део стопала чарапе који покрива пету. — Нумем да угодим заглав

ци на черапе, глеј књкви су, ко штикле.

загладним,загладнеја (3. л. мн. пр. загладнив, аор. загладне, 1. л. мн. загладне

мо) свр, јако огладним, прегладним. — Она беше загладнела па не питује књкво има,

дај сtМ да се једе.

заглиђам, заглиђаја (3. л. мн. пр. заглиђав, аор. заглиђа, 1. л. мн. заглиђамо,

импф. заглиђашем, 3. л. мн. заглиђашев) несвр. П. пажљиво гледам, посматрам, по

гледом испитујем нешто, загледам; исп. заspћам. — Заглиђам плет на овуј твоју ва

нелу, ал не би могла да гу заплетем, не мок се расвестим.

П. — се загледам се. —Акоје мори малецка, да видиш књко се заглиђа пред огле

дало.

зЊгнем се, звгнуја се свр. почнем да трчим, јуpнем. — Зргну се јада густигнем,

да видимо чијо ће она дете да тепа, ал ми побеже.

загњетем, загњеја свр. П. завучем, денем. — Дазагњетем паре утроњ, и сhг гине

мог нађем.

П. — се завучем се, угурам се. —Ти си се туј загњеја, а ја тетражим по комшије.

заголим се, заголија се (3. л. мн. пр. заголив се, аор. заголи се, 1. л. мн. заголи

мо се) свр. откријем доњи део тела, разголитим се. —Делскм се заголила па буљиш

у мене? Ти, девојко, смћкни вистан надоле, за које си се заголила!?

загорим, загореја (3. л. мн. пр. загорив, аор. загоре, 1. л. мн. загоремо) свр. (по

ред стандардног значења „делимично изгорети кувајући се или пекући се“) осетим

велику жеђ. — Безагорела за воду, морала сем да се врнем из њиву дом, да узнем ба

лонче.

загоротина ж загоретина, загорелина. — Бев све изели баницу, остала беше

онај загоротина на дно тепсију.

загрдим, загрдеја (3. л. мн. пр. загpдив, аор. загрде, 1. л. мн. загpдемо) свр.

почнем да грокћем, рокћем (о свињи). — Загрде нико прасе таму обор, иди види оној

кучиште да ги неје налетело!

загрепка ж (обично мн.) ситнија кучина која при гребенању остану на гребе

ну. — Загрепке на крај увлачимо па ги предемо ко повесма.

! -
загризељак мзагризак огризак - загризеж, дете едно јабуче, оставиж га, та

кој друго, свмо правиж загризољци, неси гладно.

загркавим, загркавеја (3. л. мн. пр. загркавив, аор. загркаве, 1. л. мн. загркаве

мо) свр. промукнем. — Била на свадбу, млого појала па загркавела. 1

загрљајас, -ста, -сто загрљаст, обао, пуначак (обично о рукама). — Убаво се

начинила, поправила се, руке ву загрљајасте, личне.
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загрнем, загрнуја (3. л. мн. пр. загpнев, аор. загрну, 1. л. мн. загрнумо)свр. око

павајући нанесем, пригрнем земљу око стабљике. — Компири смо загрнули, јутреће

загрћамо мумуруз.

загрћам, загpћаја (3. л. мн. пр. загpћав, аор. загpћа, 1. л. мн. загpћамо, импф. за

грћашем, 3. л. мн. загpћашев) несвр. окопавајући наносим, пригрћем земљу око ста

бљике. — Загрћав мумуруз у Ледине.

загрћање с гл. им. од загpћам. —Скоро смо га мумурус прашили, авиће стигја

за загpћање.

загрћачка ж плуг којим се загpћу усеви (кукуруз, кромпир, бостан и сл.). — Ће

ми дадеж за јутре вашу загpћачку, ако ви не загpћате?

задевам, задеваја (3. л. мн. пр. задевав, аор. задева, 1. л. мн. задевамо, импф. за

девашем, 3. л. мн. задевашев, пр. сад задевајећи) несвр. П. изазивам задевицу, свађу,

задиркујем, пецкам. — Мајке, казуј на Игора немој ме задева!

П. — се уз повр. качим се, свађам се. — Он се задева сврс) сви деца, затојjедећутек.

задевање с гл. им. од задевам (се). — Доста, деца с тој задевање, ће искочи на

големо, после стари ће се замерав за ваш мерак!

заденем, заденуја (3. л. мн. пр. заденев, аор. задену, 1. л. мн. заденумо) свр. 1.

заподенем, започнем. — Она задене свађу па се измћкне, а ми да се испоједемо.

П. — се уз повр. закачим се, посвађам се. — Задене се па побегне.

задетелиним, задетелинија свр. засејем, посејем детелином. — Гале моје не

можда работи онуј њиву што смо ву дали па гу задетелинила.

задијам се, задијаја се (3. л. мн. пр. задијав се, аор. задија се, 1. л. мн. задијамо

се) свр. задишем се, задувам се. — Трчала па се задијала, не мождушу да поврне, бу

дала.

задор м онај који изазива зађевицу, свађу, задиркивало, пецкало, исп. задорица

и задорџија. —И твоје је дете задор, не сbмо моје, а ми стари не би требало да се свађа

мо због њи! Голем си задор бија, синко, свТс) сви се задеваш!

t задорица м и ж в. задор. — Задорица стално носи разбијену њокалицу, ти тој

Игоре знаш, узни па се па задевај! Оној њино девојче било голема задорица.

задорџијам в. задор — Ако си синко задорџија, никод неће имаж друсто

задорџика ж она која изазива зађевицу, свађу, задиркивало, пецкало: исп. за

дорица. — Ви сте сви повикли по Дале, а и Гранче је задорџика!

задорџиче с дете које стално изазива зађевицу, свађу, дете задиркивало. — Е, па

другачко, оној твоје унуче еголемо задорџиче било, смоји очи сњм видела које работи!

задргнем се, задргнуја се (3. л. мн. пр. задргнев се, аор. задргну се, 1. л. мн. за

дргнумо се) свр. загрцнем се. — Задргнуло се дете, чукни га малко по грбинку, ништа

му неје, де!

задржан, -жна, -жно који има добре резерве у приходима, имућан. — Задржни

су они људи, ене салаџ ги пун свlс) стар мумурус, пресеци с пченицу, свеги пуно.

задржевљам, задржевљаја (3. л. мн. пр. задржевљав, аор. задржевља, 1 л мн.

задржевљамо) несвр. 1. задржавам, заустављам. — Ич не ме задржевљај, знаж да су

ми деца дом сами!

II. — се остајем дуго на једном месту, задржавам се. — Нећу се там млого за

држевљам, брго ћу се врнем.
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Изр. — воду не могу да мокрим, отежано мокрим. — Доктуре, задржевљам во

ду, затој сем дошла не могда-водуучесталомокрим. — Моратије стамагзаséбја, за

тој не можда задржевљаш воду.

t задуш мастма, ситња. — Онје задушимаја, и туј зиму довати га грип, и не мо

Га Се СПАСИ.

задушам, задушаја несвр. у изразу: задуша ме (те, гу и сл.) немогу да дишем, гу

шим се, имам гушење. — Млого ме задуша, ћу остаљам дуван.

задушим,задушија (3. л. мн. пр. задушив, аор. задуши, 1. л. мн. задушимо) свр.

учинити да неко накратко остане без даха. —Тај крмец књд ме је ударија у подгру

ди, задуши ме.

задушина жзапара, старина, оморина. — Идомо у њиву града беремо. Оно се

успарило, задушина, да цркнеш,

заенгерим се, заенгерија се свр. експр. одлучно се некуд упутим, кренем. — Ћу

се заенгерим јутре по град да лутам, да снабдем које ми треба.

зажежем, зажегjа свр. загрејем, угрејем до усијања. —Зажежем црпуљу, пату

рим тесто, такој смо раније пекли леб, у црпуљу.

заженим, заженија (3. л. мн. пр. заженив, аор. зажени, 1. л. мн. заженимо) свр.

I. почнем, започнем припреме око нечије женидбе, свадбе. — Заженија сем сина, за

тој продавам јуницу, а не ми је за продаву.

П. — се почнем, започнем с припремањем своје женидбе, свадбе. — Заженија

се, а оно све скупо, па не можда искочи на крај.

зажмијем, зажмаја (3. л. мн. пр. зажмијев, аор. зажма 1. л. мн. зажмамо) свр. 1.

затворим очи, зажмурим. — Зажми да ти не улегнев русја у очи!

2. фиг. неувиђавно, дуго седим, боравим у нечијој кући. — Откiдјезажмала,до

ђе па нуме да отидне.

3. фам. преминем, умрем. — Књдзажмијем, ако оћете на кучики ме врљете.

зажуљен, -а, -о тврдоглав, својеглав, задрт. — Зашто си такој зажуљен? Па

иди књLд) те толко моли!

зажуљком пеј. онај који је тврдоглав, својеглав, задрт. —Ћу водим редодби

циклу боље него да је моја, дај ми гу, немој си такbв зажуљко

зажутним, зажутнеја свр. добијем, попримим жуту, жућкасту боју. — Овој

жуто мајиче пуштило боју, па ми беле панталоне зажутнеле.

зазборим, зазборија (3. л. мн. пр. зазборив, аор. зазбори, 1. л. мн. зазборимо)

свp. I. 1. почнем, започнем да говорим, проговорим. — Чим зазборим он ми одма пи

ши уста, ћу га обрукам ја, он млого паметан.

2. (некога) разговором скренем, одвратим нечију пажњу, заговорим. — Ти гу

зазбори, да имам време исковчаг да извучем нове џољке!

П. — се 1. почнем, започнем да разговарам. —Тамћн се с комшику зазборимо, а

њојни наидујев из њиве.

2. почнем да се забављам, да излазим с неким. — Она се зазборила с њега, смо

се крије њојни да гу не видив.

зазубим, зазубија (3. л. мн. пр. зазубив, аор. зазуби, 1. л. мн. зазубимо) свр. 1.

започнем из непосредне близине да гледам у некога нетремице, зането, не скидајући

поглед. — Набија гутам, у ћошку, па гу зазубија, не скиђа очи од њума.

П. — се загледамо се нетремицеједно у друго, почнемо да пиљимо једно у дру

го. — Зазубили се тамус плот ко кучики, без ич срам.
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заимим, заимија (3. л. мн. пр. заимив, аор. заими, 1. л. мн. заимимо) свр. 1.

узмем на зајам, позајмим, посудим. — Ја такој заими од Ванку један шиник пченицу

За ПИЛЧИКИ.

П. — се повр. — Ја ако немам, заимим се па врћам.

заимујем, заимуваја (3. л. мн. пр. заимујев, аор. заимува, 1. л. мн. заимувамо,

импф. заимујешем, 3. л. мн. заимујешев) несвр. П. узимам на зајам, заимам, позајмљу

јем. — Заимује она па после нема откуд да врне.

П. — се повр. — Викам ти да се не заимујеш више, а ти работи које знаш!

Зајац м надимак.

зајац“ м зоол. зец Lepus. — На зајца заврнеш шију и он је готов.

! изр. шутан - пеј„врло сиромамашан човек, човек без игде ичега, гоља. — Он је

шугав зајац спрема мене, књкво има?

зајем м зајам, позајмица. — Иди узни на зајем, па ја ћу ву врнем!

заједем, зајеја (3. л. мн. пр. заједев, аор. заједо, 1. л. мн. заједомо) свр. 1. за

почнем, почнем да једем. — Зајела си јабуку па сигу оставила.

2. фиг. започнем некоме да стварам невоље, проблеме. — Тај кучетина меје за

јела од малечко до дан данic.

зајецкување с гл им од зајецкујем. — Chм књд морам да гу слушам, овакој не,

од њојно зајецкување мука ми припадне.

зајецкујем, зајецкуваја (3. л. мн. пр. зајецкујев, аор. зајецкува, 1. л. мн. зајецку

вамо, импф. зајецкујешем, 3. л. мн. зајецкујешев) несвр. муцам, замуцкујем. — Викав

гујецкавка што зајецкује узбор. Зајецкује такој књLд) цеоплаши, незајецкује увек.

Зајка“ ж надимак.

зајка“ ж зоол. женка зеца, зечица. — Зајке се котив свћки месец.

Зајком надимак.

зајстина речца заиста, одиста, збиља; исп. зајстински. — Зајстина ти викам,

не се шалим.

зајстински речца в. зајстина. — Зајстински се Ивана одала, не се шалим!

зајтин мјестиво уље, зејтин. — Он не сме да једе мрсно, сbмо на зајтин.

зајтинђк м дем и хип, од зајтин. — Остаја ми зајтинђк на дно флашу.

зајчар м в. загар. — Овога зајчара сем узеја од Леку.

зајче с младунче зеца, зечић. — Наша зајка пуно зајчики окотила.

зајченце с дем, и хип, од зајче. — Удавило куче једно зајченце.

зајчи, -а, -о који припада зајцу, који потиче од зајца, зечји. — Зајча кожа скупо

се продава. Не гу терај, не једе она зајчо месо!

закасотинаж 1. незгода, невоља.—Голема је закасотина с овија деца књдми ги

такој оставив ја да ги чувам. *

2. особа која доноси незгоде, невоље. — Превари се што пођо с овуј закасотину,

муке ме живе изедоше с њума по цел пут. Ти си, човеку бијазакасотина, ја се више не

мог борим с тебе!

закастравим, закастравеја (3. л. мн. пр. закастравив, аор. закастраве, 1. л. мн.

закастравемо) свр. постанем запуштен, запустим се, занемарим се. — Били там у

Банат, па књLд) дођоше, зачађавели, закастравели од немијотину.

закасување с гл. им. од закасујем. — С њега било големо закасување књLд) це

напије, ја тој несвм знала.
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закасујем, закасуваја (3. л. мн. пр. закасујев, аор. закасува, 1. л. мн. закасувамо,

импф. закасујешем, 3. л. мн. закасујешев, пр. сад закасувајећи) несвр. упадам, западам

у незгоду, невољу. —Закасувала свмјасмојегамужа млого, свксемало тргја отпијење.

закачам, закачаја (3. л. мн. пр. закачав, аор. закача, 1. л. мн. закачамо) несвр. 1.

1. намачињем, окачињем. — Немој да закачаш капуту овуј собу куде што варимо, но

си га там у онуј другу собу куде чича ти што спије!

2. (некога) дотичем, дохватам. — Не ме закачај, мало ли титам место, дел си

ћорав!?

3. (некога) дирам, задиркујем, зачикавам. —Не гузакачај да небесни више!

П. — се задиркујем се. — Она се сврс) свакуга закача, после ву ђавол крив!

закачим, закачија свр. 1. окачим, намакнем. — Закачи митам капут, ја ћу изва

дим исторбу које сем ти донела!

2. (некога) додирнем, дотакнем. — Несам гу иш, дедо, закачија, леже!

3. поједем мало, на брзину, с ногу. — Закачити мало сbк, па књ|дјцтигне ручњк

сви ће једемо!

закачка жим 1. онај који заподева, изазива свађу, зађевицу, задиркивало. —И

Ивана је закачка, неје сbмо Игор! Ако су га тепали, и он је голема закачка.

2. (само ж) зађевица, свађа. — Нема више да зборимо, ти сhмо од закачке ми

слиш, иди там здруги се свађај

закашем, закасаја (3. л. мн. пр. закашев, аор. закаса, 1, л. мн. закасамо) свр.

упаднем, западнем у невољу, незгоду. — Закаса с моје болево, не отидо да видим које

работив Ивана и деца.

закашљам се, закашљаја се (3. л. мн. пр. закашљам се, аор. закашља се, 1. л. мн.

закашљамо се) свр. закашљем се. — Млого кашља овој дете, књLдјце закашља не мош

се поврне.

закевкам, закевкаја свр. почнем да кевћем, закевћем. — Закевка там кученце,

искочи види кој иде!

закиснем, закиснуја (3. л. мн. пр. закиснев, аор. закисну, 1. л. мн. закиснумо,

импф. закиснешем, 3. л. мн. закиснешев) свр. потопим, натопим, покиселим. — Овај

стар гра, тешко се вари, мора га увечер закиснем. Закисни, Миркотеј матике, расуши

ле се, јутреће копамо! Закиснула си да переш, аја у које ћу сњгда наточим воду за по

јење краве?

закиши се, закишило се свр. безл. почне да пада (о киши), окиши. — Јесен је,

неје лето, ће се закиши, неће мож дрва да извучемо.

закључим, закључија свр. затворим кључем (врата, капију, просторију и сл.).

закључам. — Мора да закључим шифоњер, туј су ми паре.

закључување с гл. им. од закључујем. — Не помага ни закључување ни ништа,

он отвара ковчак с нику жичку.

закључујем, закључуваја несвр. закључавам. — Мора да закључујем капију,

има ги пуно тија мангупи што идев по гориво.

заковем, заковаја (3. л. мн. пр. заковев, аор. закова, 1. л. мн. заковамо) свр. за

куцам, прикуцам, закујем. — Заковаја капиџик, сhм да му не пробдимо крз обор књд

идемо у башчу. 1

законачим, законачија свр. останем на конаку, преноћишту, заноћим. — Ува

ти не ноћ, па законачимо куде ујку.
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закратим, закратија (3. л. мн. пp. закратив, аор. закрати, 1. л. мн. закратимо)

свр. забраним, ускратим. —Јаву не мог закратим да не искача на сокак књ{д цвиде

војчики искачав. Мож она да си прича које оће, не мог ву закратим.

закраћување с гл. им. од закраћујем. — Књкво закраћување, она девојка за ода

ву, а ти ће ву закраћујеж да искача на сокак?!

закраћујем, закраћуваја несвр. браним, ускраћујем. — На стареју ћерку несвм

закраћувала да иде у школу, алме она иденданћскоризатуј школу, ајанесем крива.

закрпка ж дем. од закрпа. — Наши му на дете једну закрпку на коленце, па си

глеј работу!

закрстим се, закрстија се свр. зачудим се, изненадим се. — После онолке рас

праве, она па дошла. Закpсти се књд гу видо!

зактев м захтев, тражење. — Мора, чичо да поднесежзактев, неће геометар

друкше да ти дође!

зактевам, зактеваја несвр. упорно тражим, молим, захтевам. — Он свгзакте

ва још, ја сем му даја колко сем имаја.

закукало с затварач, запушач. — Дај тој закукало да закукамфлашу да не ве

три ракија!

закукам, закукаја (3. л. мн. пр. закукав, аор. закука, 1. л. мн. закукамо, импф.

закукашем, 3. л. мн. закукашев) свр. (поред стандардног значења „зајаукати, зацвиле

ти“) затворим, зачепим (отвор, рупу); исп. запишим. —Закукај туј флашу, ракија да

не ветри! Закукај, Мирко врата на шталу свlс) сламу, нећђс ће мачка и поганац спијев

заједно!

закукување с гл. им. од закукујем. —Достаје, Мирко стој закукување, мразне

је па толко закукујеш!

закукујем, закукуваја (3. л. мн. пр. закукујев, аор. закукува, 1. л. мн. закукува

мо, импф. закукујешем, 3. л. мн. закукујешев) несвр. затварам, зачепљујем (отвор,

рупу). — Немој, домаћине да закукујеш туј флашу, још ће пијемо!

закуснем“, закуснуја свр. (некога) ставим некомехрану у уста. — Не моражда

једеш! Ја јожда узнем ложицу па да те закуснем!

закуснем“, закуснуја свр. (некога) запахнем неким јаким, оштрим мирисом. —

Закусну ме овај љута поприка што се у шпорет пече, затој кашљам. у

закусњујем,закусњуваја несвр. (некога) стављам некомехрану ууста. — Ако

оћеш једи, ако нећеш не мораш, ја те не мог закусњујем!

закуткам, закуткаја (3. л. мн. пр. закуткав, аор. закутка, 1. л. мн. закуткамо)

свp. I. добро покријем, утоплим, ушушкам. — Закуткај тој дете да не озебне!

П. — се добро се покријем, утоплим се, ушушкам се. — Не ми било ич студено,

закутка се књд легна, цел, ноћ се несам обрнула.

залакм залогај. — Узни ники залактури у уста, кој зна књ|д) ће се врнеш!? Не

ми број залци, ћу једем колко ми се једе!

заламам, заламаја свр. експр. започнем брзо, халапљиво да једем. — Никој не

те јури, полњк једи, што си толко заламаја!?

зњлва жмужевљева сестра, заова. — Стареја зелва мије умрела, а онај малеја

још работи у Немачко.

зњлвин,-а,-о који припада заови, који се односи на заову, заовин. —Па ниједна

снаа не би такој гледала зелвини деца ко што наша снајка чува овија Сузини.
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зњлвичићм заовинсин. —Десамије зблва, она је сестрана мојега мужа, а њојан

Зоран ми је злвичић и вика ме ујно.

зњлвична ж заовина кћи. — Госпођинкина Драгана ми је зелвична, исто ко и

Десина Оливера, дабоме, Госпођинка и Деса су обе сестре на мојега мужа.

залебим се, залебија се (3. л. мн. пр. залебив се, аор. залеби се, 1. л. мн. залеби

мо се) свр. 1. стекнем основни иметак. — Били су гоље, ал овија деца књд настигоше

почеше да работив, па мало по мало, залебише се.

, , 2. почнем да формирам зрневље (окукурузу). —Мумуруз) се залебија,јошјед

на киша да му заврне да надојив зрна.

залегам се, залегаја се свр. заболим се, паднем у постељу. —Жена му сезалега,

једно по једно у кућу поче да пусти.

залепим, залепија свр. (поред стандардног значења „затворити, спојити ле

пљењем, прилепити“) експр. распалим, опалим шамар некоме, ошамарим некога. —

Ако те залепим има се пушиш, него боље си мируј!

залепњакмдео одеће прекривен зашивеним крпама, на вишеместа окрпљени

део одеће. — Да видиш ти књкви он залепњаци носи, закрпа преко закрпу, а њигова

жена се издиза.

залимам се, залимаја се (3. л. мн. пр. залимав се, аор. залима се, 1. л. мн. зали

мамо се, импф. залимашем се, 3. л. мн. залимашев се) свр. 1. показујем интересова

ње, пажњу за нешто. — Она се млого залима за учење.

2. бавим се нечим, радим нешто изразоноде. —Другу работу немам, ете, зали

мам се с овија кошевја.

залимација жбављење нечим изразоноде, задовољства. — На њум ву тој око

башчу, с теј цвећке што се бави, залимација.

залићам, залићаја (3. л. мн. пр. залићав, аор. залића, 1. л. мн. залићамо) несвр.

1. обилазим, заобилазим. — Закрати ни да пробдимо крз њигов обор, cirЗалићамо от

куд) Цилков сливар за у башчу.

2. облeћем, обигравам. — Ако не дођеш на време ћу закључим капију па ће цел

нођ да залићаш око кућу!

3. замењујем некогау послу, обављам пословеуместо некога, служим, опслужу

јем некога. — Петсина, деверу да си имајa, пате не би овакој залићали која итвој брат.

залићач монај који стално замењује, одмењује некога у послу, који обавља и

нечији туђи посао. — Ја несвм важ залићач, не мог да стигнем и по стоку да идем и у

њиву да работим, мора се ваћате и ви за нику работу!

залићачка ж она која стално замењује, одмењује некога у послу, која обавља и

нечији туђи посао. —Достасим ја била ваша залићачка, свгнемогвише, остарела сем.

заличан, -чна, -чно који краси, украшава, улепшава. — Немам си ни едну за

личну мараму књд у људи пођем.

заличим, заличија свр. дам нечему лепши изглед, улепшам, украсим. — Тури

му на полче овија златни пулчики, знаш књко ће га заличив! Мој унук из Београд да

дође, обор да ми заличи, а њега га нема еве четири године, деда ће жалан за њега да

умре. Унучики књд ми наидев заличив обор, овакој ми обор пустиња.

Изр. — работу урадим нешто недолично, обрукам се. — Заличи работу она, ода

де се из школу!

заличување с гл. им. од заличујем. — Књкво заличување с половни ствари, Ци

гани па имав по боље намишћај!
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заличујем, заличуваја несвр. дајем нечему лепши изглед, улепшавам, украша

вам. — Скоје ће заличујеш кућу? Камти паре за намишћај, ти купујеж дрнгулије за по

обор?!

залога ж укројени уложак од свињске коже или дебљег материјала који се

увлачи у поцепани опанак. —Ћу поминем с овија опћнци, ћутурам залоге у њи докле

је суво, књг почне кисло ћу ги крпим, ел па ћу купујем други.

залужањски, -а, -о који се односи на Залужње.

Залужањчанин м становник Залужња, онај који живи у Залужњу.

Залужањчанка ж становница Залужња, она која живи у Залужњу.

залужим се, залужија се (3. л. мн. пр. залужив се, аор. залужи се, 1. л. мн. залу

жимо се) свр. упрљам се, запрљам се, умажем се нечим житким, исп. улужим се. —

Залужи се там у шталу куде краве, па не мок се оперем!

Залужње с село.

залупајеc, -ста, -сто који говори којешта, који не бира речи. — Онје залупајеc,

не зна које ће каже.

залупајка ж им особа која говори којешта, лупета, која не бира речи, лупе

тало. —Ти си, жено залупајка, не знаш које ће се све навикаш на човека књLдјце раз

бесниш! Он је залупајка, такој не се вика на старога човека.

залчњк м дем и хип, од залак, залогајчић, залогајић. — Залчик леб да туриш у

уста па ће те држи, а не без ич леб да отиднеш.

залче с дем. од залак. — Тури у уста две-три залчики и они наидоше, казаше

чича Имко умреја.

залченце с дем, и хип, од залче. —Ви сте побеснели, а незнате да мождође вре

ме за залченце леб да трпите!

заљупен,-а,-о примитиван, ограничен, затуцан. — Боже, овај човегбијазаљу

пен, колко му причаш он толко не разуме

заљупенка ж пеј. примитивна, ограничена, затуцана женска особа. —Пушти

гу туј заљупенку, не зна ништа!

заљупенком пеј. примитиван, ограничен, затуцан човек. —Ти заљупенко, не

се мешај књд не разумеш ништа!

замезгам, замљзгаја свр. експр. започнем да ударам, тучем, бијем. — Ја ако те

замћзгам, неће се сетиж за лебац, а не ли па да ме пцујеш!

замајан, -а, -о који се замајава, задржава, дангуби; исп. размајан. — Не га ње

га праћајте у башчу, он је замајан, а мене ми требав компири ручњк на мајстори да

спремим!

замајанка ж погрд, она која се замајава, задржава, дангуби; исп. размајанка.

— Има два сата књко је отишла и нема гу да се врне, тај замајанка.

замајанком погрд. онај који се замајава, задржава, дангуби; исп. размајанко.

— Тај замајанко отиде па га нема да се врне, а стока још непојена.

замајотина жим аугм. и пеј. од замајанка, замајанко, исп. размајотина. — Ви

каву убаво да не пођује стујзамајотину, ће закаса с њум. Не ми се иде с тога замајо

тину, неће се врнемо до голему вечеру.

замајем, замајаја (3. л. мн. пр. замајев, аор. замаја, 1. л. мн. замајамо)свp. I. 1. за

држим, ометем некога у послу. —Ти ће газамајеж, глеј колко сено мора да растовари!

2. забавим некога (обично дете), створим некоме (обично детету) добро рас

положење. — Замај мало тој дете да не плаче, бpго ћу се врнем!
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П. — се 1. задржим се дуже око нечега. — Млого се замаја онај човек у башчу,

дњл нема вода у бунар па гу чека да навири, не можда навађује.

2. занесем се, заборавим се радећи нешто. — Бе се замајала у прање, а деца се

забрцали у вир.

замајујем, замајуваја (3. л. мн. пр. замајујев, аор. замајува, 1. л. мн. замајувамо,

импф. замајујешем, 3. л. мн. замајујешев) несвр. П. 1. задржавам, ометам некога у

послу. — Не ме замајуј, имам млого работу!

2. забављам некога (обично дете), стварам некоме (обично детету) добро

расположење. — Замајуј дете, докле дођем од работу!

П. — се забављам се нечим да прекратим време. — Не смем се јождизам па се

замајујем с плетиво.

замбакмбот, украсна баштенска биљка Шilium candidum из ф. Liliaceae,мири

сних белих цветова, бели крин. — Замбак црвти бело, а млого убаво мерише.

замељам, замељаја свр. П. почнем да мељем. — Замељаја сем мумуруз за пре

крупу за стоку, а помогjа би ти.

2. експр. почнем да говорим много, без престанка, да брбљам, лупетам. — За

мељала си предонога срамнога човека,јати нажмикњујем да ућутиш, ти јокморе!

замењавам, замењуваја несвр. одмењујем некога у послу. —Ти си била на ол

ћкшицу, а ја свм те замењувала у тешку работу!

замерљив, -а, -о који стално изражава неслагање, незадовољство, који заме

ра. — Он је млого замерљив, не знаш ли га, боље не казуј које си купила на чичу ако

нема за обојица.

заметан, -тна,-тно за чије је обављање потребно много времена, који се оба

вља споро, пипаво. — Тај зашарак је млого убав, ал заметан је за работу.

замивам, замиваја (3. л. мн. пр. замивав, аор. замива, 1. л. мн. замивамо) несвр.

П. делимично перем, запирем (обично о детету). — Замивај дете сbВки двн да се не

упруди! Дете сšмо замивај докле има цвећке, не га бањај!

П. — се делимично се перем, запирем се. —Не смем сејожбањам, сšмо се зами

вам.

замивање с гл. им. од замивам (се). — Књкво је тој замивање свbки чђс, неси са

раџљива?!

заминем, заминуја (3. л. мн. пр. заминев, аор. замину, 1. л. мн. заминумо) свр. I.

1. прођем крај некога или нечега, заобиђем некога или нешто. —Замини тога човека,

он полњк иде, а ми се журимо! Да сврнеж други пут књLд) дођујеш, немој ме заминеш

ко сег!

2. фиг. избегнем сусрет, контакт с неким. — Ја седим на клупу прет капију,

она ме замину, ни добардан, ни које работиш, ништа, прође ко поред турско гробjе.

3. испољим неку особину, обично негативну, у већем степенуу односу на неког

другог. — Ти си била заминула татка ти по баксуштину. Ћезамине она мајку си по

мангупштину, видиш ли књко се још од цћг вуче по сокаци с момчишта!?

П. —семимоиђем се, размимоиђем се. — Полек, не се гурај, ће се заминемо, обе

смо сувачке!

замињујем, замињуваја несвр. П. пролазим крај некога или нечега, заобилазим

некога или нешто. — Ја свм стара, идем си полек, људи ме замињујев. Замињујеше

твоја сестра нашу кућу, отидне у малејога брата.
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П. — се међусобно се избегавамо. — Неће се свађамо због деца па јутре да се за

мињујемо.

замићам“, замићаја несвр. метлом уклањам нечистоћу по ободу неке веће по

вршине, метем око некога дотичући га метлом. — Видиж да метем, помери се да те

туј не замићам! Ти замићај туј сламу и жито око вра!

замићам“, замићаја несвр. 1. забацујем ногу у страну приходу. — Оној њино

девојче замића с једну ногу.

2. заплићем, замећем језиком. — Напија се па одвајзбори, сbмо замића сјезик.

замишљавам,замишљаваја несвр. мислим, размишљам. — Ја све од ништoлo

шо замишљавам, затој свм болна.

замлатенка ж пеј. она која се замлаћује, која расипа време и енергију на безна

чајне, бескорисне ствари, замлата. — Тај замлатенка учи селски деца да играв, ба

шчани све изгоре.

замлатенком пеј. онај који се замлаћује, који расипа време и енергију на бе

значајне, бескорисне ствари, замлата. —Тај замлатенко у акработу прериђа црепо

ви по плотевја, ко да нема другу работу.

замлатотина жимаугм. пеј, особа која се замлаћује, која расипа време и енер

гију на безначајне, бескорисне ствари, замлата. —Тајзамлатотина,још ли се утепу

је с њојно писување, не се одава? Ти си, човеку замлатотина, место да си извеја краве

малко да попасев, а ти дељкаш туј тија колчики!

замотљавим се, замотљавија се свp. спетљам се, сметем се. — Замотљавила

сем се, не знам које ћу прво да работим.

замочам, замочаја (3. л. мн. пр. замочав, аор. замоча, 1. л. мн. замочамо)свр. 1.

мокрећи поквасим нешто. — А, болес лите у кучиште, замоча онај трупћц, тамћн ми

cлеја да седнем ноге да одморим!

2. фиг. престанем да мислим, водим бригу о некоме, запоставим, занемарим

некога, препустим га сопственој судбини. — Одаде се, запосли се и не оSpћа се више

накуде нас), замоча и татка и мајку, ако смо се измучили да вудадемо лебу руке.

Изр. — очи изгубим осећање стида, срама, постанем бестидан, бесраман. —

Замочала очи па симо тражи, ко да гитеј пареникина пут наоди, бабате (га) замочала

у обраћању сасвим малом детету: не било ти урока. —Млого си убаво, бабате замо

чала!

замочујем, замочуваја (3. л. мн. пр. замочујев, аор. замочува, 1. л. мн. замочу

вамо) несвр. 1. мокрећи квасим нешто. — Остареја, не мош се слегне, замочује баса

Маци.

2. фиг. беспосличим, дангубим. —Јаћу вечито да водим ред од вас, а татковиће

замочује плотевја по село.

замрејем, замреја свр. почнем да умирем, мрем. — КЊдзамрејем, немој гувика

те да дође књд неје досšг дошла да ме види!

замрзњувач мхладњак за дубоко замрзавање, замрзивач. —Замрзнувачније пун

св[c}свашто тујти и поприка, и зелени клашчики и месо, свгживимо на олњкшицу.

замрсотинаж 1. оно штоје замршено (обично конац, предиво и сл.). — Разниза

ми се пређа от клупче, не мог да размрсим сњг овуј замрсотину.

2. фиг. оно што је компликовано, запетљано, што се тешко разрешава. —

Књко су мрсиле такој да размрсујев, ја се у њину замрсотину не мешам.
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замузен,-а,-оглуп, туп, непроницљив — Што си такој замузен? Сви видив које

она работи, сbмо ти не видиш!

замузенка ж пеј. глупа, тупа, непроницљива женска особа. —Трква си је она

замузенка: цело село види куде њојан муж иде по туђе жене, а она забленула па ни

шта не види.

замузенком пеј. глуп, туп, непроницљив човек — Тај замузенко не види које

му жена работи!

занишам, занишаја (3. л. мн. пр. занишав, аор. заниша, 1. л. мн. занишамо,

импф. занишашем, 3. л. мн. занишашев) свр. 1. почнем да љуљам, заљуљам некога. —

Занишај тој дете да не плаче!

П. — се почнем да се љуљам, заљуљам се. — Ја ћу се самазанишам, беж од мене,

стра ме од високо!

замучим се, замучија се свр. 1. почнем да се оптерећујем тешким послом, да

живим оптерећен тешким пословима, мучећи се, исп. запатим се.—Одмалецко сем

се замучила, књко сем без мајку останула, до дан данђс се мучим.

2. почнем да се мучим, добијем болове (приликом порођаја, односно доношења

младунчета на свет). — Замучила се од ичер и још ништа, откараше гу у Лесковац у

болницу. Мирко, крава се замучила, мора нећђз да дежурамо, ал повикни и Вуле и

Трајка, за не дај боже, ако треба теле да извукујев.

заодавам, заодаваја свр. П. почнем да припремам нечију удају, свадбено весеље.

— Заодаваја ћерку па све живо испродаде.

П. — се почнем да припремам дарове заудају. —Ће се заодаваш, ћерацо па неће

спијеш, а ће везеш!

забдак м (у прилошкој функцији) сумрак; у изразу: на - слунце кад сунце почне

да залази, када пада први мрак, у сумрак. — Пођомо такој на заодак слунце, увати не

ноћ у срет шуму.

заодење с гл. им. од заодим. — Место да препречимо пут крз) шуму, ми смо све

заодиле, ноге ме болив од заодење.

заодим, заодија (3. л. мн. пр. забдив, аор. заоди, 1. л. мн. заодимо) несвр. 1, оби

лазим, заобилазим. — Неће заодимо, ће препречимо крз Миланов сливњак.

2. фиг. индиректно, заобилазно, околишући тражим, захтевам нешто. — Не

заоди, дете, него казуј које ти треба!

3. пада захоризонтом, залази (о Сунцу). — Слунце заоди, ајћетерамо краве дом!

заоратим се, заоратија се свр. почнем да говорим с неким, заговорим се. —

Тамћн се бемо заоратиле, одiмно се несмо виделе, ал син ву наиде с кола и она отиде

с њега да не пешачи.

заорем, заораја (3. л. мн. пр. заорев, аор. заора, 1. л. мн. заорамо) свр. (поред

стандардног значења „почети орати“) фиг. почнем да зановетам, извољевам, заке

рам. — Ти си заораја одемно, ал ће изешћутек!

заорљив, -а, -о који зановета, извољева, закера. — Еве, довела свмти гаћерко,

па млого је заорљив, а ја сем стара и не мок с њега да се распраљам!

забрљивка ж она која зановета, извољева, закера (о женском детету). —

Несвм знала што си таква заорљивка била, а не би те иш доводила, седи си куде мајку

па она да се распраља с тебе!

заорљивком онај који зановета, извољева, закера (о мушком детету). — Мој

сије, унук ми је, ал заорљивко, ћу га водим па куде мајку си нека заорује.
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заорување с гл. им. од заорујем. — Ствоје заорување надокрајкеће изешћутек

заорујем, заоруваја (3. л. мн. пр. заорујев, аор. заорува, 1. л. мн. заорувамо) не

свр. експр. зановетам, извољевам, закерам. — Отишја си Милож дома. Море, почеја

је да заорује и баба си га одвела куде мајку и татка.

заочим, заочија (3. л. мн. пр. заочив, аор. заочи, 1. л. мн. заочимо) свр. експр.

кажем некоме отворено, без увијања, околишења истинуу очи (обично неку непри

јатност)у присуствујош неке особе. — Рековуја што је она лајала за мене, заочигу

при Бранку, она сЊмо жмичка и ћути. Енегу иде накуде нас, св[г] ћу гузаочим за оној

што је причала при тебе.

заочљив, -а, -о који отворено, неувијено, без околишења говори некоме исти

ну у очи (обично неку непријатност)у присуствујош неке особе доводећи тако у не

прилику онога коме се обраћа. — Она је за тија такви гадна, заочљива, заочи човека,

не му испраћа абер по другуга. Такој вује и мајка заочљива, кажети га у очи па се ти

после чешкај, ако такој и треба.

заочљивкажона која отворено, без увијања, околишењаговори некоме исти

нуу очи (обично неку непријатност)у присуствујош неке особе доводећи такоу не

прилуку онога коме се обраћа. — Онаје заочљивка, такој сиву примене у очи рече да

гу је видела што је одlтарасу дигла детиње папучке.

заочљивко монај који отворено, без увијања, околишења говори некоме

истинуу очи (обично неку непријатност)у присуствујош неке особе доводећи тако

у неприлику онога коме се обраћа. —Тај нажзаочљивко си му у очи рече да има косу,

ал му гу неће даде, ел неје заслужија. Стварно ливу такој, Вељо рече? Е, па бија си за

очљив, заочљивко један!

запатим се, запатија се свр. в. замучим се (1). — Од малечко сем се запатила, и

такој ћу довек патим.

запекљам, запекљаја (3. л. мн. пр. запекљав, аор. запекља, 1. л. мн. запекљамо)

свp. I. закопчам, прикопчам, запетљам (обично одећу), супр. распекљам. — Дај дати

запекљам ванелу, тебе ти се руке тресев
-

П. — се закопчам се, прикопчам се, запетљам се. —Запекљај се да не озебнеш!

запекљување с гл. им. од запекљујем (се). — Огаде ми с твоје запекљување! Па

неје зима, Мирко бре, лето је мајка му стара!

запекљујем, запекљуваја (3. л. мн. пр. запекљујев, аор. запекљува, 1. л. мн. запе

кљувамо, импф. запекљујешем, 3. л. мн. запекљујешев) несвр. П. закопчавам, прикоп

чавам, супр. распекљујем.—Зашто запекљудештој пулче уз гушу,ћете стеза колир?!

II. — се закопчавам се, прикопчавам се. —Ти се запекљудеш у сред лето ко да ће

измрзнеш!

запељузим се, запељузија се свр. без повода, неосновано се окомим на некога.

— Које си се запељузија на мене, које сем ти крива?

запељуштим, запељуштија свр. експр. ударим некога дланом, ошамарим. —

Боље не ме дирај, ћу те запељуштим свитке из очи да ти искочив!

запињам“, запињаја (3. л. мн. пр. запињав, аор. запиња, 1. л. мн. запињамо, им

пф, запињашем, 3. л. мн. запињашев) несвр. затварам кључем (врата, ормар и сл.); за

кључавам; затварам уопште. — Ја запињам шифоњер, туј су ми паре. Запињав капију

у среддин, ко Турци. Немојchмодавратарате, него запињајте врата соба да се нелади!

запињам“, запињајанесвр.улажем велики напор обављајући неки посао, запи

њем. — Не запињај толко у работу, дел ће ти синови гладни останев!?
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запињање“ с гл. им. од запињам”. — Мћкни се, дете, књкво је тој запињање,

отварање, оће ми искрутиш врата! Не помага ни запињање, он има нику жичку и

отвори ми шифоњер.

запињање“ с гл. им. од запињам? —Те ствоје запињање које си направила, свк

ти ће легаш у кревет, а њи гибњЖ брига!

запињач м онај који запиње, улаже велики напор обављајући неки посао, који

може да поднесе велики терет, веома вредан, марљив човек. — Онда је такbв запи

њач ко ти што причаш, имаја би досек палату, а не би седеја у ћумез.

запитување с гл. им. од запитујем. — Ојаде ми с твоје запитување, елти каза

емпут, не ме више запитуј!

запитујем, запитуваја несвр. питам, запиткујем. — Не ме више запитуј, не

мок ти одговарам!

запишало с запушач, затварач. —Дајзапишало за овуј флашу да не ветрејера

кија!

запишим, запишија (3. л. мн. пр. запишив, аор. запиши, 1. л. мн. запишимо)

свр. 1. запушим, затворим, зачепим. — Изгубила си запишало од овој убаво стаклен

це, еве ти откласурче па запиши тој стакло!

2. фиг. (некоме уста) приморам некога да ућути, учиним да неко престане да

говори, ућуткам некога. — Не можмити запишиш уста, јаћу кажем књкоје било!

запишување с гл. им. од запишујем. — Не бива више запишување, овај шерпа

на три места течи. Не ми прети сљtc) запишување уста, не ме стра, ћу зборим!

запишујем, запишуваја (3. л. мн. пр. запишујев, аор. запишува, 1. л. мн. запи

шувамо, импф. запишујешем, 3. л. мн. запишујешев) несвр. 1. запушавам, затварам,

зачепљујем. —Ти запишуј овеј рупе кртињци што прокопали, друкше неће навадимо

башчу!

2. фиг. (некоме) приморавам некога да ћути, чиним да неко престане да гово

ри. — Немој ми запишујеш уста, несвм дете, знам које зборим!

запнем, запеја свр. закључам, затворим уопште - Џабе сим запеја капију,
не помага, мангупарија можда прерипи преко плот и које оће да однесе из обор књLд)

це успијемо. Запели сте прозори, а сви пушите!

заповиђам, заповиђаја несвр. заповедам, наређујем. — Ти си малеј брат, не

можда заповиђаш на старејога. Он ми заповиђа да идем с њега у њиву, она се љути

што не ву помагам у кућу.

заповиђање с гл. им. од заповиђам. — Он седи и сâмо заповиђа, а мене ми је

њигово заповиђање дошло до гушу.

заповpтим, заповpтеја (3. л. мн. пр. заповpтив, аор. заповpте, 1. л. мн. заповрте

мо) свр. замахнувши бацим, хитнем. — Дође из школу, заповpте ташњу и отиде по

село. Други пут] ћу заповpтим овејџољке на обор, књд неси ко девојке да водиш ред

од) твоји ствари.

запојем, запојаја свр. започнем да певам, запевам. —ТЕк се правешев седељке,

па књд она запоје, онај њојан глас, тој е било појање.

запрећам, запрећаја (3. л. мн. пр. запрећав, аор. запрећа, 1. л. мн. запрећамо)свр.

I.1. прекријем нечим. — Безапрећала лонац млеко да киселим, с ћебе у кревет, за побр

го, деца рипили на кревет, млеко расипали, постељу искаљали, ете књквоје моје брго.

2. фам, сахраним, укопам. — Књд умрем запрећајте ме, смо ме немој врљите

кучики да ме растрзав!
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П. — се прекријем се. — Ене куде се запрећала у пепел твоја унука! А, мори, дол

си болна па си се запрећала такој у кревет?

запровесим, запровесија свр. 1. ставим невести превес, вео на главу, обучем,

оденем младу у венчане хаљине. — Ајде, девојке да запровесимо Анђу, сватови сâмо

што несу дошли! Не дреми ко запровесена снашка, него пођуј да работимо!

П. — се ставим себи превес, вео преко главе, обучем се, оденем сеу венчанеха

љине. — Снашка се беше млого убаво запровесила.

запровесување с гл. им. од запровесујем (се). — Ники пут је запровесување би

ло здувак, на снашку покријев лице, а свгне, туривву беловенче, нике цвећке на гла

ву, и тој е.

запровесујем, запровесуваја несвр. П. стављам невести превес, вео на главу;

облачим, одевам невесту у венчане хаљине. — Снашку запровесујев њојне другачке,

и у туј собу не улазав момци.

П. — се стављам себи превес, вео на главу; облачим сеу венчане хаљине. —Де

верица донесе на санију венчане аљине и дувак и тек се снашка запровесује. Искачај

и[з) coбу, које работиш пред) тој огледало, дњл се запровесујеш!?

запупавим, запупавеја (3. л. мн. пр. запупавив, аор. запупаве, 1. л. мн. запупа

вемо) свр. заостанем у развоју, закржљам. — Запупавело оној дете, ко да ништа не

eде. Оној њино дете запупавело од благиши, ништа друго не еде.

запуцам, запуцаја (3. л. мн. пр. запуцав, аор. запуца, 1. л. мн. запуцамо, импф.

запуцашем, 3. л. мн. запуцашев) свр. (са допуном у презенту савезником да) за

почнем упорно, интензивно, журно оно што је исказано глаголом у допуни. — Она

књдзапуцадатепа, незна колкоће удара. Он књдзапуцада једе, страдате увати, кода

неје јеја сто године.

зарђавим, зарђавеја свр. 1. прекријем се рђом (о металу, металним предме

тима), зарђам. — Зарђавеја овај казан, треба се калаише.

2. фиг. почнем да побољевам. —Зарђавела јадна, ништа не ваља, сhмо по докту

pи иде.

зарипим, зарипија (3. л. мн. пр. зарипив, аор. зарипи, 1. л. мн. зарипимо) свр.

заскочим некога (обично о животињи коју је обузео нагон за парењем). — Онај пуста

крава се па разводила, мало је фалило да ме зарипи, без) живот да ме остави.

заричам се, заричаја се несвр. дајем реч (обично самом себи), заричем се. — Не

се џабе заричај, сестрати је, ће се одљутиш, па ће идеш куде њум!

заричање с гл. им. од заричам се. — Ништа од твоје заричање, па си почеја да

локаш!

засвирим, засвиpија свр. почнем да свирам, засвирам. — Свирачи књд засвири

ше, мајка му скина црну мараму и поче да игра, утепамо се плакаећи.

1 зарочим, зарочиасвpурекнем. —Затече мекуде бањам дете, зарочила га је тај

стара вештица, затој дете оволко плаче.

засњг прил. засад, засада. — Засњг је добро, натам ће видимо.

засебљив, -а, -о себичан, саможив. — На куга се изметна овакој засебљива, ја

би на човека душу дала. Млогоје засебљива, сbмо за њум да има, падругумреја, оста

ја, не гу је њума брига.

засебљивка ж себична, саможива женска особа. — Тај засебљивка што ву

остане има га врљи, а неће даде другда изеде. Немој си засебљивка, дај ву и на њум

мало, видиш колко те гледа!
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засебљивком онај којије себичан, саможив. — Он је за друго лош, ал неје за

себљивко, тој колко има да има, ће подели с кућовни.Тоје једин засебљивко, на њиго

во дете неће да даде џак компири, него да ги купује на пијац.

засекљив, -а, -о тврдоглав, својеглав, задрт. —Замерили се бев за нику траву

још лањску годину и још не зборив. Такви засекљиви обојица.

засекљивка ж тврдоглава, својеглава, задрта женска особа. —Тај засекљив

ка рекла неће иде, и нема кој гу мож накара.

засекљивком тврдоглав, својеглав, задрт човек. — Немој си такbв засекљив

ко, иди с њума књLд) те толко моли, сестрати је!

засипљив, -а, -о који пати од засипа, астме. — Онакој засипљива пошла пе

шке у Лебане, па збива по цел пут, не можда диша.

засипљивка ж астматичарка. — Куде ће она засипљивка по овој време да

иде, дом да си седи?!

засипљивком астматичар. —Чим не онај засипљивко, докле беше жив, види

с кудеље кучина да предемо, раздере се, и ми свекра мора слушамо, остаљамо нашу

работу, ел па идемо у студену собу да работимо.

заскапем се, заскапаја се свр. започнем да трулим (о воћу и поврћу). —Заска

пале се онеј јабуке још на дрво, неће имамо јабуке за зиму.

заслуга ж (поред стандардног значења „корисни поступак, корисно дело, до

принос“) вече уочи крсне славе, навечерје. — На заслугу смо имали смо два госта, а

на дан славу повишке.

засмејем се, засмејаја се (3. л. мн. пр. засмејев се, аор. засмеја се, 1. л. мн. засме

јамо се) свр. почнем да се смејем, паднем у смех. — Ми књLд) цезасмејемо не можда

престанемо, а мајка не искара наулице.

засмејување с гл. им. од засмејујем. — Не га засмејуј, ће изешћутек збок твоје

засмејување!

засмејујем, засмејуваја несвр. подстичем некога на смех, засмејавам. — Не гу

засмејуј, пушти гу да работи! Она ме засмејује, ја несвм крива.

заспијем, заспаја свр. утонем у сан, заспим. — Цел ноћ не мог да заспиeм од

болежи.

застањујем, застањуваја несвр. повремено, накратко застајем, заустављам

се, застајкујем. — Она двк неје научила да иде пешке, мало, мало па застањује, такој

по цел пут.

застељка ж парче тканине којим се прекрива отвор напуњене вреће пре пове

зивања (да не испада жито, брашно и сл.). — Турите сњг застељку озгор, па после вр

жите врећу!

затњним, затанија свр. снизим тон, утишам (радио, телевизор и сл.). — Што

си пуштила толко тој радио? Па затвни га!

затанујем, затануваја несвр. снижавам тон, утишавам (радио, телевизор и

сл.). — Немој да га затанујеш телевизор, ништа не чујем!

затезаљка жзаобљено дрво којим се затеже прво вратило на разбоју. — По

врнем, затегнем св[cЈ затезаљку и предужим да ткајем.

зателентим, зателентија (3. л. мн. пр. зателентив, аор. зателенти, 1. л. мн. зате

лентимо, импф. зателентешем, 3. л. мн. зателентешев) свр. започнем да дижем пра

шину, запрашим. —Зашто несималко напрскала тај обор патњгда метеш, него си за

телентила?
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затентим, затентија свр. почнем да испуштам, стварам дим, задимим. — За

тентили сви, а ја имам задуш па не мог дадишам. Ћунђк нечистен па поврћа, затенти

целу кућу.

затешким, затешкела свр. останем у другом стању, затрудним (ожени). —

Затешкела па порева свbко јутро, а не мож ништа да једе.

затикам, затикаjа (3. л. мн. пр. затикав, аор. затика, 1. л. мн. затикамо, импф.

затикашем, 3. л. мн. затикашев) свр. затурим, загубим. —Прериђа џољке у ковчак па

нађо оној црвено марамче што га бе затикала.

затој прил, зато, стога, због тога. — Дођували су затој да видив место за де

војку. Селте затој свм дошла да ми дадеш онеј твоје плетиће игле.

затра ж оно што неповољно делује на људско здравље, што сатире, упропа

шћује људско здравље. — Дуван је затра, тој одма да остаљаж докле се неси научила

да пушиш!

затрачкување с гл. им. од затрачкујем. — Од твоје затрачкување, ене овце

ми улегле у мумуруз), штету на човека да правив.

затрачкујем, затрачкуваја несвр. досађујем, ометам (безначајним питањима

и сл.), запиткујем, зановетам. —Стално ме поништо овој дете затрачкује, ија све из

греша плетиво.

затркаљам, затркаљаја свр. 1. започнем да котрљам, закотрљам. — Она затр

каља лубеницу из бостан, а ми гу доле чекамо.

2. фиг. прикријем, затајим (нешто непријатно, недозвољено), заташкам, за

мажем, исп. затрљам. — Беше се чуло да је бегала од њега, ал патој свекрва беше за

тркаљала.

затрљам, затрљаја свр. в. затркаљам (2). — Мајкаву тој ће затрља, неје она из

губена. Које ће, мајка је, мора да затрља оној што ву је ћерка згрешила.

затрљување с гл. им. од затрљујем. — Она је све затрљувала од мужа тој које

ги ћерка работи, ал он књд је чуја, изгрбачија је жену за тој затрљување.

затрљујем, затрљуваја (3. л. мн. пр. затрљујев, аор. затрљува, 1. л. мн. затрљу

вамо, импф. затрљујешем, 3. л. мн. затрљујешев) несвр. фиг. прикривам, тајим (не

што непријатно, недозвољиво), заташкавам, замазујем. — Море, да гу она не затр

љује, млого што би се чуло

затрупам, затрупаjа (3. л. мн. пр. затрупав, аор. затрупа, 1. л. мн. затрупамо)

свp. a. затрпам. — Снег затрупаjа онија суви дрва, не даде ми ђавол синођ да ги уне

сем, б. експр. закопам, укопам, сахраним. — Књд умреш има те сbм затрупам, нећу ти

никњкњв ред изводим, ране ће те изедев

затрупујем, затрупуваја несвр. a. затрпавам. — Енемачка књко затрупује куде

се посрала б, закопавам, укопавам, сахрањујем. — Ископав рупу па затрупујевједно

преко друго, млого су народ потепали.

затутавим, затутавеја свр. забудалим, побудалим. —Тај жена затутавела, куде

дава нарањенице овој бистропомије, а напашићне свиње напунила корито стрице.

затуцанка ж она која је затуцана, која слепо верује у нешто. — Убаво сљм ву

натујзатуцанкувикала да се не врћа пазатога пијаницу, он се неће предругојачи, она

отиде, е, сšг нека пати!

затуцанком онај који је затуцан, који слепо верује у нешто. — Па затуцанко,

толко ли не можда гу прецениж, да ће све она њојну миразовину поклони на братан

ца, неће ти гу тебе даде да се користиш!
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затуцотина жим аугм. затуцана особа, особа која слепо верујеу нешто. — Ја

ву на туј затуцотину викам да неје такој, она накривила главу па што знаје, знаје. Ти,

затуцотинодаћутиш, сви смотивикали да гу непушташ саму да иде там, ћете прева

pи за имање, а ти не слушаш, имаш веру у смрдљиву жену!

заубавим, заубавија свр. у изразу - работу урадим противно нечијем очекива

њу, онако како не ваља. — Заубавила она работу, одала се из) школу.

заулав, -а, -о будаласт, брљив, шашав, исп. улав. — Дел си заулав, куде си се

такој блатњив залетеја у собу?

заулавим, заулавеја (3. л. мн. пр. заулавив, аор. заулаве, 1. л. мн. заулавемо)

свр. постанем будаласт, брљив, шашав, побудалим, побрљавим, зашашавим. — Зау

лавеја сем од овеј муке па не знам накуде да идем.

заулавка жпеј. будаласта, брљива, шашава женска особа, исп. улавка. —Ви

диш ли, заулавке да ће заврне, куде си се залетела у башчу да посипујеш?

заулавком пеј. онај који је будаласт, брљив, шашав, исп. улавко. — Тај зау

лавко да не види што је посејано, него да преоре оној место с копус!

зафрљачим,зафрљачија свр. в. заврљачим. —Зафрљачи тај камењу ендек!

зафрљим, зафрљија свр. в. заврљим. — Кој ће ти откућовни узне твоју полку,

зафрљила сигу нигде, ће гу нађеш?!

Изр. зафрљен крај (место) тешко доступан (тно), забачен (о), неприступачан

(чно) (о крају, месту). —Тај краје зафрљен, бре дете, мождаје момче и добро, ал куде

ће идеш чектамо? Дате путне нанесе у тој зафрљено место, а нетам да живиш.

зацапам, зацапаја свр. експр. почнем халапљиво да кидам храну зубима. —За

цапала леб и поприку на срет пијаs, брига гу.

зацепим се, зацепија се (3. л. мн. пр. зацепив се, аор. зацепи се, 1. л. мн. зацепи

мо се, трп, зацепен) свр. 1. почне да се цепа, дере. —Зацепила ми сечерапа, ако гу не

закрпим све ће отидне до доле.

2. експр. почнем да вичем из свег гласа, продерем се. — Зацепила се па ву све

жиле искочиле на гушу, не знам на куга се дере.

зацерим се, зацерија се свр. почнем да се церекам, кикоћем, зацерекам се. —

Сетила се ништо па се зацерила, онија гу људи

chм гледав. у

зацрним, зацрнија свр. завијем у црно, ожалостим. — А, другачко, којте такој

зацрни, куга жалиш?

зацрњеc, -ста, -сто који је претежно тамне боје, у коме преовлађује тамна

боја, загасит. — За нас старе жене по иде такој ништо зацрњесто, неје за назбелоти

На. -

зачекам, зачекаја (3. л. мн. пр. зачекав, аор. зачека, 1. л. мн. зачекамо) свр. са

чекам, причекам. — Нећу улазам унутра, каживу ћу гу зачекам на Раскрсје. Зачекај,

неће ти душа испадне!

зачикмим, зачикмија свр. окрпим, закрпим повезујући плетићoм иглом и кон

цемрасплетенеочице (o штриканим одевним предметима). —Да зачикмим овај ру

кав на ванелу, докле се неје све разнизаја.

зачкољавим, зачкољавеја свр. закржљам. — Зачкољавело ги оној дете, ел не

једе, ел је па болно.

зачувам, зачуваја свр. 1. причувам, припазим некога. —Зачувај мидете да идем

у продавницу! Зачувај и моје овце да донесем воду!
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2. уштедим мало, приштедим — не ми давај, зачувала свм паре од ичер што

си ми дала!

зачувујем, зачувуваја несвр. штедим. — Помало турај маз, зачувуј да има до

друг!

зачуpим, зачурија (3. л. мн. пр. зачуpив, аор. зачури, 1. л. мн. зачуpимо)свp. ис

пуним димом, задимим. — Шпорет врћа, одšмно му несвм ћунку чистила, ете зачури

ла сем целу собу.

заџањкам, заџањкаја свр. започнем упорно да досађујем мољакањем траже

ћи нешто, закукумавчим, исп. заџгајим. — Заџањкала ме је од летоздаву купим там

ники капут од два милијона, а ја откуд ћу ги нађем теј паре.

у заштајим,заџгајаја свр. в. заџанкам. — Заџгајaлo меје овој дете одичерке за тај

вистан да му купим и ја немам динар у мене.

зашарак м шара као узорак, образац за вез, мустра. — ОдјЦтојанку да узнеж

зашараг за пешкир за на порту, млого је убав!

зашарам,зашараја (3. л. мн. пр. зашарав, аор. зашара, 1. л. мн. зашарамо, импф.

зашарашем, 3. л. мн. зашарашев) свр. урадим неку шару на везу по узорку, мустри. —

Не теја ми даде од њојан пешкир да зашарам, ћу везем на тамин, па које буде.

зашљепим, зашљепија свр. експр. ошамарим. — Ћуте зашљепим, дете, боље

мируј!

зашпарам, зашпараја свр. заштедим, уштедим. — Зашпарај мало, ћерко, ако

мислиж да кућиш кућу!

заштурим, заштуреја свр. останем пуст, опустим. — Брго ће наша кућа за

штури, сви смо с поједну ногу у гроб, а деца уватили свет. Кућа заштури књд у њума

нема деца.

зашунтавим, зашунтавеја (3. л. мн. пр. зашунтавив, аор. зашунтаве, 1. л. мн.

зашунтавемо) свр. изгубим способност трезвеног, разумног расуђивања, постанем

шунтав, шашав. — Остарело, зашунтавело, не зна које работи.

заsидам, заsидаја свр. зидањем затворим, зазидам. — Они заsидали онај пре

лаз, свTг) ће залићамо за у башчу откуд) Цилкини.

заsиђујем, заsиђуваја несвр. зидањем затварам, зазиђујем. — Мора да заsиђу

јем овај прозор откут комшију, не дава прозор да му гледа у њигову авлију.

заsирам, заsираја несвр. гледам, загледам. — А, мори, Ване, које заsираш тој

месо толко, пњл убаво, једи!

заspнем, заspнуја свр. П. погледом пажљиво осмотрим, испитам нешто. —

Књд заspну у њојну косу, глава пуна с вbшке.

П. — се загледам се. — Заspни се сhмо, глеј што си направила од вистан!

заspћам, заspћаја несвр. в. заглиђам (се). — Заspћам овај пешкир за на порту за

шарак каков је. Ти које се толко заspћаш, па убаво си се обукла?!

заspћање с гл. им. од зауpћам (се). — Бабо, ће оћоравиш од толко заspћање,

које ће видиш!?

заspћкам, заspћкаја несвр. у дем, значењу: зазрћам. — Џабе зазрћкаш, ћерко,

тај аљина млого скупа. Не се заspћкај сЊмо, убава си! .

зберем, збраја свр. П. 1. скупим, сакупим, прикупим. — Иди збери џољке от пре

мет) да не горив на слунце!

2. окупим на једном месту (о више лица). — Не мог да гизберем овија моји сви

да једемо, а не један по један.
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П. — се скупи се, окупи се на једном месту (о већем броју лица). — Зберемо се

сви кућовни у недељу такој, да ручамо заједно.

збивам, збиваја несвр. 1. смањујем број петљи, очица при плетењуради укра

јања. — Несвм убаво збивала под мишке па ми ванела испала ко џак.

2. тешко, отежано, с напором дишем, једва дишем. —Наш Јоле имазадуш, па

књLд) дође зима он chмо збива.

збивање с гл. им. од збивам. — Заплетење плетем, ал у збивање нумем да уго

дим џољку.

збирам, збираја (3. л. мн. пр. збирав, аор. збира, 1. л. мн. збирамо, импф. збира

шем, 3. л. мн. збирашев) несвр. П. скупљам, сакупљам, прикупљам. —Они су уливаду,

збирав сено. Збираш ли сличке? |-

П. — се сакупља се, окупља се наједном месту (о већем бројулица). —Збирав се

људи, ај и ми ће идемо, комшије смо!

збирање с гл. им. од збирам. — Викајстринку да ни помогне у збирање сено, ће

не увати ноћ!

збириште сместо на коме сељуди стално окупљају, збориште. —Тамна Рас

крсје, на ширину је збириште на млади, а ми си седимо преткапије, соберемо се туј с

комшије.

збор м говор, разговор, говорење. — Млого си галатљива у збор, засрами се од

нас стари! Ја с тебе немам збор, увредила си ме и нећу с тебе зборим!

зборење с гл. им. од зборим. — Сњум више нема зборење, млого се подголеми

ла књко беше у Немачко. Нема, ћерко више зборење с њега, ел се узимајте, ел преки

ђајте!

зборим, зборија несвр. 1. говорим, причам. — Зборим ти, ћерко за твоје добро.

Ти убаво збориш, ал нема кој да те слуша.

2. разговарам. — Несвм зборила с моју сестру две године, за имање.

3. забављам се (о девојци и младићу). — Ја с мојега Баге несвм млого зборила ко

сbГдевојке и момци што се водив по годину-две па ништа, кратко време, оћеш ли ме

Бранке, оћу те Саге, и ја побегнем за њега крз) сливњак ча Перин.

зборљив, -а, -о који много збори, говори, говорљив, причљив. — Стареја ги ћер

ка ћутљива, а малеја зборљива да гу никој не мож назбори.

зборљивка жзборна, причљива, говорљива женска особа. —Одјтујзборљив

ку не можда дођеж до реч.

зборљивком зборна, причљива, говорљива мушка особа. — Боље што је збор

љивко, него да је тумрук па сšмо да ћути.

збрзнем, збрзнуја свр. П. загнам, погнам некога. — Збрзни га да га уватиш, ране

ли га изеле, он да тепа дете! Збрзну га да га уватим, ал ми побеже.

П. — се в. збрзнем (1). — Игор књIд) цезбрзну, стиже га па га све утепа.

збрчкам се, збрчкаја се свр. добијем боре, изборам се. — Остарела и она веће,

све се збрчкала.

збутам се, збутаја се свр. згурам се, збијем се, сабијем се на једномместу (о ве

ћем броју људи). — Збуташе се сви у кола и отидоше.

звучњакм физ звучник. — Изнесев звучњак на тарасу, па радио грми, чује се

до реку, такоје он жалија мојега татка.
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згађам, згађаја (3. л. мн. пр. згађав, аор. згађа, 1. л. мн. згађамо) несвр. јасно,

разговетно артикулишем гласове, речи. — Не можјош све да згађа, ал па се разбира
које вика.

згвачкам, згвачкаја свр. умесим с недовољно труда, немарно, како тако (о

хлебу). — Ја више несвм млада да ви настојујем, да будете срећни што ви тај леб

згвачкам!

згодим, згодија (3. л. мн. пр. згодив, аор. згоди, 1. л. мн. згодимо) свр. јасно,

разговетно изговоримреч. — Одвај га згоди књко се вика, заврзајами се език, а стално

га казујев на телевизор, Шешаљ, Чешељ, Шешељ, ранке га изеле.

згоди се, згодило се свр. безл. догоди се, деси се. — Такој се згодило беш у тај

тар да искочим, несвм знала књfд) ће наиде.

зготвим, зготвија свр. спремим, припремим неку од пита или гибаница. — Ћу

ви зготвим, књкови па нећу зготвим, еве сучем коре.

зградиче с дем од зграда, зградица, исп. зграђиче. — Приправија једно згради

че, које ће сирома.

зграђа жзграда, грађевина.— Има убaвeзграђе, и кућу, и племњу, шталу убаву

направија.

зграђевина жаугм. од зграђа. — Млого зграђевине има у њигов обор, газдаж
голем.

зграђиче с в. зградиче. — Започеја једно зграђиче да прави, ал не мож га завр

ши, ће мора да продаде кравче.

згрбавим се, згрбавија се свр. згурим се, погурим се. — Млого висока, од голе

мо па се згрбавила.

згрваљам, згрваљаја (3. л. мн. пр. згрваљав, аор. згрваља, 1. л. мн. згрваљамо,

импф. згрваљашем, 3. л. мн. згрваљашев) свр. П. 1. започнем да ваљам, котрљам, за

котрљам. — Згрваљај тој клупче накуде мене!

2. скотрљам, оборим некога. — По јак је од) тебе, ће те згрваља.

П. — се скотрљам се, стропоштам се. — Сам се згрваља, несвм га ја бутнаја.

Чим дођем дома има се згрваљам у кревет, мртва сем уморна.

згргурим се, згргурија се свр. згрбим се, погpбим се, згурим се. — Не може ни

он веће, изработија се, подала снага, згргурија се.

згргурком онај којије згурен, погрбљен, грбавац. — Прође онај згргуpко низ)

село.

згребем, згрeбаја свр. скупим, прикупим гребући грабуљом на једно место, на

гомилу (сено, сламу и сл.). —Ти згребитој сено што е остало, а ја ћутоварим у кола!

згрибам, згрибаја несвр. купим, прикупљам гребући грабуљом на једно место,

на гомилу (сено, сламу и сл.). — Пођомо да згрибамо детелину, мош ће заврне.

згромињам се, згромињаја се свр. претворим се у грумуљице, грудвице, згрудвам

се (о шећеру, соли). — Солмијебија у подрум, повукјавлагу па се све згромињаја.

згрмудам се, згрмудаја се свр. експр. набијем се, сабијем се са мноштвом љу

ди на једном месту. — Згрмудали се там сви у једну собу.

згруши се, згрушија се свр. уруши се, обуpва се. — Мора ники да слегне у бу

нар, згрушија се.

згучим се,згучија се свp. склупчам се, савијем се. —Згучила се у кревет и плаче.

здавим се, здавија се свр. започнем да се препирем, свађам, посвађам се. —

Здавиле сте се ко кучке, а сестре сте, срам да веје!



Речник говора јабланичког краја 117

здадем се, здаја се свр. родим се, створим се. —Куде сездаде такbв баксуз“

здетвина ж несрећа, проклетство. — Којзнаје чији греовити испашташ, књква

те здетвина бије?

здобијем се, здобија се свр. поправим своје имовно стање, увећам иметак. —

Здобили се, неје ко от пре што су за лебац надничили.

здобије се, здобило се свр. дође на свет, роди се. — Тој детенце ги се здобило,

па се сњк смирили, а мало фалеше да гу најурив.

здравување с гл. им. од здравујем се. — Кркво здравување с њега? Ономад ме

беше искаруваја искућу, не ме је никњ"г ко ћерку дочекаја!

здравујем се, здравуваја се (3. л. мн. пр. здравујев се, аор. здравува се, 1. л. мн.

здравувамо се, импф. здравујешем се, 3. л. мн. здравујешев се) несвр. поздрављам се.

— Књдулегнеш синко у собу здравуј се сњfc}сви гости, немојникуга да проминеш!

здригошем се, здригосаjа се свр. иструне, сатруне (о воћу, поврћу). —Дудин

ке се здригосале, не имаја кој да ги обере. Онеј здригосане поприке да се исврљив на

ђубре.

здрмољим, здрмољија свр. (некога) енергичним покретом повучем, тргнем,

цимнем, продрмам. —Здрмољија гатаму шталу пада га утепа. Овај му рекјада неби

је жену, а он га здрмољија там у шталу.

здрозгам, здрозгаја свр. 1. измуљам, изгњечим (о воћу, поврћу). — Овој гројзе

неје убаво за едење, ће га здрозгамо за вино.

2. експр. добро измлатим, премлатим. — Па он не зна да ће га Милан здрозга,

књд га докачи за тој дете.

здрочкам се, здрочкаја се свр. претворим се у дрочке, грудвице, грумуљице,

згрушам се (о млеку). — Млеко било у врућо па се све здрочкало.

здувошем се, здувосаjа се свр. изгорим се, опечем се. — Не спи на столицу, ће

паднеш на шпорет па ће се све здувошеш!

здушим се, здушија се свр. привикне се једно на друго, прилагоди се једно

другоме. — Купија Вељкоједнога вепра па докле се не здуши свlс) свиње, да се по

давив.

зевкало с бот, украсна баштенска биљка из ф. Skrophulariaceae, ca uветовима

који подсећају на уста, зевалица. — Њојна башча пуна с цвеће: и лалики, и игличе, и

зевкало, шуман трткан, које оћеш!

зевкалце с хип, од зевкало. — Еве, и зевкалце почело да цевти.

зеленец прид. непром (често уз придев зелен) веома, јако зелен. — Које деца

знав, покидали све зеленец лубенице? Овај лубеница голема, а зелена, зеленћц.

Зелени вир м мпт, њива.

зеленко с зелено растиње (трава, лишће, зелене гранчице) што се употре

бљава као сточна храна, зелениш. — Давам ву на козу и бегрем, и све зеленко, ал па

нема млеко.

зелењикав, -а, -о назелен, зеленкаст, исп. зелењишкав. — Купи нику зелењи

каву вуницу за ванелу, неје бњш убава, ал гу јевтино нађо.

зелењишкав,-а,-ов зелењикав. — Онај капут онакојзелењишкав, алjа патра

жи ники с по затворену боју.

зељаник м пита зељаница. — Ми стари волимо зељаник, а за деца ћу турим

једно тепсиче баницу свlс) сирење.
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зељанче с дем и хип, од зељаник. — Набери зеље,једно зељанче да направим за
1

вечеру!

зељка жлист дувана. — Душу мије угорчаја дуван онеј године књIдlцмо га са

дили, зељка му се не видела!

земљошем се, земљоcaja ce (3. л. мн. пр. земљошев се, аор. земљоса се, 1. л. мн.

земљосамо се) свр. добијем, попримим тамну боју лица (обично услед болести). —

Земљоcaja ce y лице, земња га предузела, бpго ће умре сирома.

земња жземља, обрадиво земљиште. —Докарујем земњу из Рупине, ће ми ва

ља кућу да патошем. Мало он има земњу, повише му је шума.

Изр. — га (гу) предузела веома је болестан, науморује. —В. пр. подземљошем се.

земњан, -а, -о који је од печене глине (о посуђу). — Из земњани тањири смоје

ли, па ни било по благо но сиг.

земњица ж хип, од земња. — Тај земњица ме рани, куде ћу гу продавам!?

зентиљав, -а, -о који је тамнозелене, маслинасте боје. — Пантим мајке, књко

си ми преко ноћ плела онуј зентиљаву ванелу, јож гу чувам.

зетњов, -а, -о који се односи на зета, који припада зету, зетов. — Не обукуј

зетњову кошуљу, још нова работа, мош ће се љути!

зетоња м фам, зет. — Не ми је зетоња циција, ће купи на бабу мараму.

зиме прил, у току зиме, зими, исп. зимуске. —Зиме нема нигде идење, седи си

дом!

зимњи, -а, -о који се односи на зиму, зимски. —Зимњо време, које ће работимо,

седимо дом и грејемо се. Немам си зимњи капут.

зимуске прил. в. зиме. — Зимуске смо такој измрзли у Лесковац на станицу, че
4

Кáећи те.

Змај м надимак. }

змијарник мместо на коме има много змија, легло змија. — Има ги пуно змије

у тај густaк, тује змијарник, викам ти не се там бутај, овде при крај ће беремо!

змијетина жаугм. и пеј, од змија, змијурина. — Има ги у думаљ, у дибоко, зми

јетине, варкај се не иди бњш у думаљ!

змиче с младунче змије, змијица, змијић. — Утепаја никизмиче па га преврљија

преко плот, оплаши ме.

змијуpкажбот, врста баштенског цвета. — Садимја у башчу поред леје спо

прику, победеми и цвећке, змијурке, ситан шуман, такој башча да ми је убава.

Зоре с хип, од Зорица.

зорле прил. на силу, силом. — Зорле једем, несвм гладна.

зорно прил. преко потребно, неопходно. — Не ти је зорно по овуј виволицу да

идеждом, седи си, преспи па јутре.

зором прил. узору, у свитање. —Људизором отидневна пијаs, да заузневнику

тезгу, да продадев, а ви ће чекате пладне!

зублаж погрд. она која има крупне, велике зубе. — Нашја он једну зублу, водив

се туј по сокаци.

зубља м погрд. онај који има крупне, велике зубе. —Ти бре, зубљo, што ми се

смејеш?

зупче с дем, и хип, од зуб, зубић. — Почели му ницав зупчики, еве бабо.
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И

Ивана ж име.

игличе“ с дем, одигла, иглица. —Немами га оној малецко игличе за везење.

игличе“ с бот, украсна баштенска биљка Рrimula veris из ф. Primulaceae, jazли

ка. — Игличе црвти рано у пролет и има га збеле и црвене цвећке.

Игор м име.

играорац м добар, вешт, спретан играч народних кола. — Он књ|дјце увати у

öpo chмо везе, играорац ко татко што му е бија.

играорка ж добра, вешта, спретна играчица народних кола. — Наша Боска је

била играорка докле беше по млада: она књд заигра, сви гледав у њума.

идећим прил, док идем, ходам, идући, ходајући; исп. идећким. — Немам време

да седнем да једем, идећим једем.

идећким прил. в. идећим. — Мог идећким да плетем ако плет неје ника мустра,

ако плетем све лито.

ижељујем се, ижељуваја се (3. л. мн. пр. ижељујев се, аор. ижељува се, 1. л. мн.

ижељувамо се) свр. осетимјаку жељуза нечим (обично охрани). — Пусте паре, иже

љува ми се дете за лубенче, и нема паре да му купим!

ижљебим се, ижљебија се (3. л. мн. пр. ижљебив се, аор. ижљеби се, 1. л. мн.

ижљебимо се, импф. ижљебешем се, 3. л. мн. ижљебешев се, трп. ижљебен) свр. на

смејем се широко отворених уста. — Које си се туј ижљебила, двл не видиш што се

утепа?

ижџакам, ижцакаја (3. л. мн. пр. ижшакав, аор. ижЏака, 1. л. мн. ижцакамо)свр.

упорним мољакањем изнудим, искукумавчим; исп. ижцањкам. — Не дава, одвај сем

ву ижцакаја паре данic.

ижџањкам, ижшањкаја (3. л. мн. пр. ижцањкав; аор. ижшањка, 1. л. мн. ижџањ

камо) свр. в. ижиакам. — Одвај свм му ономад ижшањкала паре за у собор.

ижџигљам, ижцигљаја (3. л. мн. пp. ижцигљав, аор. ижцигља, 1. л. мн. ижци

гљамо) свр. нагло израстем, ижђикљам. — Ижuигља Филип овој лето, глеј га колки

је момак.

изакам“, изакаја (3. л. мн. пр. изакав, аор. изака, 1. л. мн. изакамо) свр. експр. у

бесу, неконтролисано заспем некога увредама, извређам. — Изакала сем гу на сред)

цокак, сви да чујев, она ли ће ме мене опљњкује у комшије!

изакам“, изакаја свр. упропастим, уништим носећи (о одећи и обући). — Иза

кала свм нове ципеле у онај камењар. Дала свм ти, Лиле аљину за у собор, а ти ми гу

врћаш књLд) цигу изакала носеећи гу свbки дин.

изакам се, изакаја се свр. експр. издовољим се скитњом, луњањем, наскитам

се. — Доста ли ти је, синко акање, изака ли се ти у твој век, ел још неси?

изаљaвим се, изаљавија се (3. л. мн. пр. изаљавив се, аор. изаљави се, 1. л. мн.

изаљавимо се, трп. изаљaвeн) свр. променим изглед нагоре, поружним, изобличим

се. — Човек књд остари, он окљекави и изаљави се.
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изанђам, изанђаја (3. л. мн. пр. изанђав, аор. изанђа, 1. л. мн. изанђамо) свр. 1.

изгуби сочност, осуши се (о лубеници, бундеви). — Овој лубенче престасало па све из

анђало.

2. фиг. исхлапим, посенилим. —Ти си, човеку изанђаја, какво тој работиш!?

изапем, изапаја (3. л. мн. пр. изапев, аор. изапа, 1. л. мн. изапамо)свp. изуједам,

изгризем. — Изапало га овој дете ништо по целу грбинку, бубаљка ли га ника налази,

књквоје не знам. Беше гу онајстара кобила на две-три места изапала, кобила му се не

видела.

изарчим, изарчија (3. л. мн. пр. изарчив, аор. изарчи, 1. л. мн. изарчимо, импф.

изарчешем, 3. л. мн. изарчешев) свр. истрошим, утрошим, потрошим. — Изарчила

семлекови, а нема ништа боље. Изарчила си све шићер истеглу, атешкоти било да се

качиш на таван да гу напуниш!

изаспивам се, изаспиваја се (3. л. мн. пр. изаспивав се, аор. изаспива се, 1. л.

мн. изаспивамо се, импф. изаспивашем се, 3. л. мн. изаспивашев се) несвр. издовоља

вам се, задовољавам се потпуно спавајући. — Ви се изаспивате до пладне, а људи

откЊЕд) цу отишли у њиве!

изаспијем се, изаспаја се (3. л. мн. пр. изаспијев се, аор. изаспасе, 1. л. мн. иза

спамо се) свр. издовољим се спавајући, потпуно се наставам. — Изаспастели се, бре

деца, пладне?!

изаткајем, изаткаја (3. л. мн. пр. изаткајев, аор. изатка, 1. л. мн. изаткамо,

импф. изаткајешем, 3. л. мн. изаткајешев, трп. изаткајен) свр. изаткам, откам. —Књд

бе помлада, за ден изаткајем по две паје за чергу.

избањам, избањаја (3. л. мн. пр. избањав, аор. избања, 1. л. мн. избањамо,

импф. избањашем, 3. л. мн. избањашемо) свр. П. оперем тело водом, окупам. —Немој

да ладите собу, треба дете да избањам!

П. — се окупам се. — Не дооди ред от пусту работу да се избањам, беш свм за

штрокавела.

избарабарим, избарабарија (3. л. мн. пр. избарабарив, аор. избарабари, 1. л. мн.

избарабаримо, импф. избарабарешем, 3. л. мн. избарабарешев) свр. П. изједначим, из

равнам, поравнам. — Избарабари тија крајеви на платно, немој га криво исечеш

П. — се постанем једнак, изједначим се с неким. — Глеј колко је пораснуја, из

барабарија се с мајку. Он се оће избарабари с мене у дел, ал не може, ја свм повиш ра

ботија.

избегам, избегаја (3. л. мн. пр. избегав, аор. избега, 1. л. мн. избегамо)свp. a. из

бегнем, умакнем. — Одјцмрт никој не можда избега. б. извучем се од вршења неке

обавезе, изврдам. — И ја би теја да избегам од работу, ал треба се једе.

изберем, избраја (3. л. мн. изберев, аор. избра, 1. л. мн. избрамо, трп. изберен)

свp. изаберем, одаберем. — Ће ми помогнежда изберем матријал за аљину?

избесим, избесија (3. л. мн. избесив, аор. избеси, 1. л. мн. избесимо, трп. избе

сен) свр. обесим редом једно по једно (о више јединки), повешам. — Сви ћу векућом

избесим, деси ли се ништо на моју ћерку!

избијем, избија (3. л. мн. избијев, аор. изби, 1. л. мн. избимо) свр. изударам, ис

тучем, измлатим. —Мајкатећаше избије, да ву небе казала да ме несити задеваја.

избирам, избираја (3. л. мн. избирав, аор. избира, 1. л. мн. избирамо, импф. из

бирашем, 3. л. мн. избирашев) несвр. бирам, одабирем. —Немој да избираш поприку,

узимај од ред
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избирање с гл. им. од избирам. — Нема избирање, давам ти гу по јевтино, ене

там од онај куп, можда гу поприку избираш!

избирџијам онај који је избирљив, пробирљив, који воли да бира, пробира. —

Он је избирџија, неће ти тој еде.

избирџика жона којаје избирљива, пробирљива, која воли да бира, пробира. —

Голема сити избирџика била! Ако узимаш, узимај, немој сbмо да мучиш човека дати

све по ред расклапа

избирџиче с избирљиво, пробирљиво дете, дете које воли да бира, пробира

(обично охрани). — Муке ме изедоше с овој моје детиште, избирџиче, слабо које оће

да једе!

избичкијам, избичкијаја (3. л. мн. пр. избичкијав, аор. избичкија, 1. л. мн. из

бичкијамо, импф. избичкијашем, 3. л. мн. избичкијашев) свр. истружем, истесте

ришем, истилам. — Избичкија ли дрва, баба вика оће леб да ву престаше?

изблесавим, изблесавеја (3. л. мн. пр. изблесавив, аор. изблесаве, 1. л. мн. из

блесавемо, трп. изблесавен) свр. поблесавим, полудим. — Изблесавела свм од муке,

не знам које работим.

изблизо прил. на краћем одстојању, изблиза. — Удени ми, дете иглу, не видим

изблизо!

избричим, избричија (3. л. мн. пр. избричив, аор. избричи, 1. л. мн. избричимо,

импф. избричешем, 3. л. мн. избричешев) свр. П. избријем, обријем. — Вељо, дошја

свм да ме избричиш. Избричија би те, ал ми бријач туп.

П. — се избријем се, обријем се. —Да се избричим па ће идемо. Одработу немам

време да се избричим, урасја сем у браду.

избручкам се, избручкаја се (3. л. мн. пр. избручкав се, аор. избручка се, 1. л. мн.

избручкамо се, импф. избручкашем се, 3. л. мн.,избручкашев се) свр. добијем бубуљи

це, оспем се бубуљицама. — Које ти беше, мори Ико, све си се избручкала полице?!

избуричкам, избуричкаја (3. л. мн. пр. избуричкав, аор. избуричка, 1. л. мн. из

буричкамо, импф. избуричкашем, 3. л. мн. избуричкашев) свр. измешам, измуљам. —

Што сте такој избуричкали тој јело, кој ће га једе по вас?

избувам, избуваја (3. л. мн. пр. избував, аор. избува, 1. л. мн. избувамо, импф.

избувашем, 3. л. мн. избувашев) свр. 1. лупајући, ударајући по нечему ослободим пра

шине, нечистоће. — Изнеситеј крпаре наулице па ги избувај!

2. експр. истучем, изударам, измлатим. — Среја га у ноћ па га добро избуваја.

избулкам, избулкаја (3. л. мн. пр. избулкав, аор. избулка, 1. л. мн. избулкамо,

импф. избулкашем, 3. л. мн. избулкашев) свр. испечем булке, кокице, искокам. — Је

дете деца, избулкала свм вршну шерпу булке!

избутам, избутаја (3. л. мн. пр. избутав, аор. избута, 1. л. мн. избутамо, импф.

избуташем, 3. л. мн. избуташев) свр. гурнувши померим сједногместа на друго, изгу

рам, потиснем, исћушкам. — Заглавише се кола у тињак, одвај смо ги избутали. Из

буташе ме из ред, не мога да узнем. Избутали га из бараку, налокаја се па почеја гости

да вређа.

избутујем, избутуваја (3. л. мн. пр. избутујев, аор. избутува, 1. л. мн. избутува

мо, импф. избутујешем, 3. л. мн. избутујешев) несвр. гурајући померам с једног ме

ста на друго, измештам, избацујем, истерујем. — Свћки пут књдискарујем трактор,

мора кола да избутујем на сокак. Неће ме ти мене више избутујеш искућу, и ја туј

имам дел!
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извaрам, извараја (3. л. мн. пр. изварав, аор. извара, 1. л. мн. изварамо, импф.

извaрашем, 3. л. мн. изварашев) свр. П. преварим, обманем. — Извараја си за паре, не

ти требав свеске!

П. — се паднем у заблуду, преварим се, обманем се. — Ја свм се изварала, пови

ше сњм ти паре врнула, дај да видим!

изветрејем, изветрејаја (3. л. мн. пр. изветрејев, аор. изветреја, 1. л. мн. изве

трејамо, импф. изветрејешем, 3. л. мн. изветрејешев) свр. експр. исхлапим, посени

лим; исп. изветрим.—Тиси остареја паси изветрејаја, забравија си књкоје било.

изветрим, изветреја (3. л. мн. пр. изветрив, аор. изветре, 1. л. мн. изветремо)

свр. експр. в. изветрејем. — Остарела па изветрела, не зна које куде остаља.

извешељчим, извешељчија (3. л. мн. пр. извешељчив, аор. извешељчи, 1. л. мн.

извешељчимо) свр. исечем крто месо у подуже комаде, вешељке. — Да извешељчи

мо месо и да га усолимо, па јутре ће га качујемо да се суши.

извијем, извија (3. л. мн. пр. извијев, имп. изви; аор. изви, 1. л. мн. извимо,

импф. извијешем, 3. л. мн. извијешев) свр. увијањем, увртањем ослободим од суви

шне воде, исцедим (о опраном вешу). —Убаво извитејџољке, побpгода се осушив!

извијем се, извија се свр. издовољим се плакања, исплачем се, наплачем се. —

Пуштите гу нека се извије, после ће вулbкне!

извикам, извикаја (3. л. мн. пр. извикав, аор. извика, 1. л. мн. извикамо, импф.

извикашем, 3. л. мн. извикашев) свр. П. гласно вичући дозовем. — Извикајгу откапију,

немој да улазаш у обор, имав куче!

П. — се праснем, викнем. —Он се извика од бес, после кода ништа неје било.

извикнем се, извикнуја се (3. л. мн. пр. извикнев се, аор. извикну се, 1. л. мн.

извикнумо се) свр. снажним, продорним гласом викнем, продерем се. — Извикни се и

ти на њума, што ву ћутиш!?

извикујем се, извикуваја се (3. л. мн. пр. извикујев се, аор. извикува се, 1. л. мн.

извикувамо се, импф. извикујешем се, 3. л. мн. извикујешев се) несвр. снажним, про

дорним гласом вичем, дерем се, праскам. — Немој ми се ти мене туј извикујеш, не ме

стра!

извиљкам, извиљкаја (3. л. мн. пр. извиљкав, аор. извиљка, 1. л. мн. извиљка

мо)свp. смуком, тегобно, однегујем, подигнем (о детету).—Мајка вује онакој сака

та дете извиљкала, а свг гузет искарује, не му више треба.

извише предл. изнад. — Кућа ги је извише нашу.

извржем, изврзаја (3. л. мн. пр. извржев, аор. изврза, 1. л. мн. изврзамо, импф.

извржешем, 3. л. мн. извржешев) свр. свежем, завежем, увежем редом, једно појед

но. — Изврзáсте ли, бре, тија џакови па да ручамо? Извржи теј краве там у лад:

изврнем, изврнуја (3. л. мн. пр. изврнев, аор. изврну, 1. л. мн. изврнумо, импф.

изврнешем се, 3. л. мн. изврнешев се) свр. П. преврнем, окренем, преокренем. — Брзо

возија па изврнуја кола у јендек.

П. — се експр. 1. прућим се, извалим се. — Толко сем уморна, одвај чекам да

отиднем дом да се изврнем у кревет.

2. умрем, преминем. —Толкотије од) човека, данiЗбија, ноћђс се изврнуја.

изврћам, изврћаја (3. л. мн. пр. изврћав, аор. изврћа, 1. л. мн. изврћамо) свр. П.

1. окрећем, обрћем. — Немој да изврћаж главу од мене, гледај ме у очи!

2. вратим редом све штоје узето. —Ти данезда узнеш па да изврћаш све су

дови за свадбу што смо узимали!
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1 II. — се вратим се, повратим се (о више лица). — Сви се ђаци изврћали и(з)

Школу, њега га нема.

изврчкам, изврчкаја (3. л. мн. пр. изврчкав, аор. изврчка, 1. л. мн. изврчкамо,

импф. изврчкашем, 3. л. мн. изврчкашев) свр. П. извучем (врпцу, конац са игле при пле

тењу и сл.). — Па изврчка вутарку, навpчкај ми гу! Не видим, изврчка иглу.

П. — се извучем се, изденем се (о врпци, концу са игле при плетењу и сл.). — Из

врчкале ми се игле, ће ми се плетиво разниже.

изгалатим, изгалатија (3. л. мн. пр. изгалатив, аор. изгалати, 1. л. мн. изгалати

мо, импф. изгалатешем, 3. л. мн. изгалатешев) свр. П. испсујем, наружим. —Биће гаје

изгалатила, затој гу је ударија.

П. — се изговорим безобразне, ласцивне, вулгарне речи. — Не мок се дип изгала

тим при овога старога човека, а ја би знала које да ти кажем.

изгаснем, изгаснуја (3. л. мн. пр. изгаснев, аор. изгасну, 1. л. мн. изгаснумо)

свр. фам. престане да живи, умре редом једно за другим (о више особа). —Ми стари

књд изгаснемо, ви ће све имање да продате, неће се мучите да работите.

изгиличкам, изгиличкаја (3. л. мн. пр. изгиличкав, аор. изгиличка, 1. л. мн. из

гиличкамо, импф. изгиличкашем, 3. л. мн. изгиличкашев) свр. изголицам. — Не се за

девај, ће те увати па ће те све изгиличка, ће плачеш!

изгимам се, изгимаја се (3. л. мн. пр. изгимав се, аор. изгима се, 1. л. мн. изги

мамо се) свр. надујем се, напнем се због накупљених гасова у стомаку. — Не мог да

едем гра, изгимам се одма од њега. Овце пасле детелину па се све изгимале.

изгливам, изгливаја (3. л. мн. пр. изгливав, аор. изглива, 1. л. мн. изгливамо,

импф. изгливашем, 3. л. мн. изгливашев) свр. брзо, журно, нагло поједем (обичноме

кану или житку храну). — Изгливај, Мирко тај качамак па да оперем шерпу!

изгмечим, изгмечија (3. л. мн. пр. изгмечив, аор. изгмечи, 1. л. мн. изгмечимо,

импф. изгмечешем, 3. л. мн. изгмечешев) свр. експр. истучем, изударам. — Докле га

ја не изгмечим добро, он се неће смири!

изгостирам, изгостираја (3. л. мн. пр. изгостирав, аор. изгостира, 1. л. мн. изго

стирамо) свр. проиграм нечије поверење, изгубим нечију наклоност. — Мене ме стра,

ти кLква си, брто ће изгостираш куде њега!

изгостујем, изгостуваја (3. л. мн. пр. изгостујев, аор. изгостува, 1. л. мн. изго

стувамо) свр. проведем се лепо у гостима, нагостим се. — Ви сте там изгостували,

несте гладни.

изгрешам, изгрешаја (3. л. мн. пр. изгрешав, аор. изгреша, 1. л. мн. изгрешамо)

свр. 1. направим више грешака редомједну за другом, погрешим више пута. —Не ви

дим добро, изгрешала свм плетиво.

2. осуши се, не прими се (о тек посађеној биљци). — Копус на млого места из

грешаја, тија корењчики ће се мора пресадив.

изгрваљам се, изгрваљаја се (3. л. мн. пр. изгрваљав се, аор. изгрваља се, 1. л.

мн. изгрваљамо се, импф. изгрваљашем се, 3. л. мн. изгрваљашев се) свр. извалим се,

прућим се (о више лица или животиња). — Радници се изгрваљали под благун у лат

па спијев. Вепрови се најели па се изгрваљали у ладовинку.

изгруљим, изгруљија (3. л. мн. пр. изгруљив, аор. изгруљи, 1. л. мн. изгруљи

мо, импф. изгруљешем, 3. л. мн. изгруљешев) свр. 1. скинем кору, љуску, огулим, олу

штим (о ораху). — Да изгруљимо тија ресто ораси па да ги качимо на таван да се су

шив.
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2. снажним трљањем скинем, отрем прљавштину, нечистоћу (о вешу прили

ком прања). — Да изгруљим ја овеј чичине ти кошуље, па ти после си пери твој

тенкеж.

изгрчавим, изгрчавеја (3. л. мн. пр. изгрчавив, аор. изгрчаве, 1. л. мн. изгрчаве

мо, импф. изгрчавешем, 3. л. мн. изгрчавешев) свр. изгубим на телесној тежини,

ослабим, смршам. — Мира млого изгрчавела од болево.

изгубим, изгубија (3. л. мн. пр. изгубив, аор. изгуби, 1. л. мн. изгубимо, импф.

изгубешем, 3. л. мн. изгубешев, трп. изгубен) свр. (осим примарног значења у стан

дардномјезику „престанем да знам где се налази оно чиме сам дотле располагао“ као

и осталих секундарних значења) П. експр. погубим, убијем. —Толко ми је у крв утану

ја, могла би га изгубим!

П. — се ослабим, смршам у мери до тешког препознавања ранијег изгледа. —

Нема гу ништа, све се изгубила дете књкову настрада.

издебим, издебија (3. л. мн. пр. издебив, аор. издеби, 1. л. мн. издебимо, импф.

издебешем, 3. л. мн. издебешев, трп. издебен) свр. извребам, увребам, ухватим. —Ћу

гу издебим ја насамо, да гу питам које она лаје.

издевам, издеваја (3. л. мн. пр. издевав, аор. издева, 1. л. мн. издевамо, импф.

издевашем, 3. л. мн. издевашев) свр. померимредомједно поједно с претходног ме

ста (о више предмета), денем. — Куде сте ми моји пешкири издевали?

издељам, издељаја (3. л. мн. пр. издељав, аор. издеља, 1. л. мн. издељамо,

импф. издељашем, 3. л. мн. издељашев) свр. истешем, отешем. — Издељали, Вељо

тија трупци?

издигнем, издигнуја (3. л. мн. пр. издигнев, аор. издигну, 1. л. мн. издигнумо,

импф. издигнешем, 3. л. мн. издигнешев, трп. издигњет) свр. подигнем, одвојим одзе

мље и замахнувши нагло одбацим. —Ћуте издигнем од) séмњу, цреваћу ти расипем!

Тиће ме сандиљаш што сем откинула лубеницу, сb(г) ћу гу издигнем одјземњу па се

наједи!

издизам, издизаја (3. л. мн. пр. издизав, аор. издиза, 1. л. мн. издизамо, импф.

издизашем, 3. л. мн. издизашев) свр. П. дигнем, подигнем све редом, једно поједно (о

већем броју предмета). —Амори, ти си издизалатањири од остал, а несу сви ручали!

П. — се 1. дигнем се, устанем након спавања (о више људи). — Ми квдlцтиго

мо, они се још не бев издизали.

издизам се, издизаја се несвр. експр. неосновано се гордим, уздижем, преце

њујем своје способности, охолим се, кочоперим се, исп. надизам се. — Он се смо из

диза, а шугав зајац, ништа нема.

издизач монај који се неосновано горди, уздиже, који прецењује своје способ

ности, који се охоли, кочопери. — Такев му је и татко бија издизач, а нема ни у кућу,

ни у обор које да видиш.

издођем, издошја (3. л. мн. пр. издођев, аор. издођо, 1. л. мн. издођомо) свр, до

ђем, пристигнем долазећи у одређеним временским размацима, један за другим (о

већем броју лица). —Издођоше гимлого сватови, ајде, послеђни лиће отиднемо!?

издонесем, издонеја (3. л. мн. пр. издoнeсев, аор. издонесо, 1. л. мн. издонесо

мо) свр. донесем већу количину обичноразноврсних ствариу више наврата; исп. из

доносим, изнадоносим, надонесем, надоносим.— Које није све издонела наша сестра

за овеј године како работи у Немачко, тој ни една друга сестра не би.



Речник говора јабланичког краја 125

издоносим, издоносија (3. л. мн. пр. издоносив, аор. издоноси, 1. л. мн. издоно

симо) свр. в. издонесем. — Све није чича издоносија овија ствари, ништа несмо купили.

издобдим, издоодија (3. л. мн. пр. издоодив, аор. издооди, 1. л. мн. издоодимо)

свр. дође, пристигнеу извесним размацима, издолази (о већем броју људи). — Млого

бев издоодили на њојну свадбу, млого родови имала.

издрљачим, издрљачија (3. л. мн. пр. издрљачив, аор. издрљачи, 1. л. мн. издр

љачимо, импф. издрљачешем, 3. л. мн. издрљачешев) свр. иситним земљу дрљачом

након орања, издрљам. — Изорали смо, јожда издрљачимо па ће си идемо дом.

издрндим се, издрндија се (3. л. мн. пр. издрндив се, аор. издрнди се, 1. л. мн.

издрндимо се, импф. издрндешем се, 3. л. мн. издрндешев се) свр. експр. извалим се,

опружим се, прућим се. — Издрндијасетам у собу, аја цркам одработу сама по њиве.

издробим се, издробија се (3. л. мн. пр. издробив се, аор. издроби се, 1. л. мн.

издробимо се, трп. издробен) свр. фиг. будем обузет, преплављен бригом, забрину

тошћу, веома се забринем. — Све се издроби за онија деца што ги још нема.

издропсам, издропсаја (3. л. мн. пр. издропсав, аор. издропса, 1. л. мн. издроп

само, импф. издропсашем, 3. л. мн. издропсашев) свр. искомадам, раскомадам. —За

што си издропсала толколебац, књд нема којда гаједе? Издропсали сте, деца овајлеб,

на свиње свгда га бацам!

изђибрам, изђибраја (3. л. мн. пр. изђибрав, аор. изђибра, 1. л. мн. изђибрамо)

свр. експр. обаспем увредама, увредљивим речима, извређам, исп. изђустрим. — Ала

гу је изђибрала на сред цокак при онија сви људи!

изђустрим, изђустрија (3. л. мн. пр. изђустрив, аор. изђустри, 1. л. мн. изђустримо)

свр. експр. в. изђибрам. —Што гује изђустрила при онијатуђоселчани, свету посмеши

изедем, изеја (3. л. мн. пр. изедев и изев, аор. изедо, 1. л. мн. изедомо) свр. поједем

све, без остатка, исп. изeм. — Не губацајјабуку, дајјаћу гу изедем, ако гути нећеш!

изем, изéја свр. в. изедем. — Она све изела, не ми ич оставила

изешник монај који много једе, изјелица, гладница. — Тога изешника не мож

га нараниж, за три душе једе. -

изешница ж она која много једе, прождрљивица, гладница. — Семо мува, једе,

тај изешница ситку нема!

изискујем се, изискуваја се (3. л. мн. пр. изискујев се, аор. изискува се, 1. л. мн.

изискувамо се, импф. изискувашем се, 3. л. мн. изискувашев се) несвр. увек изнова

захтевам, тражим, избирам, извољевам. — Немој ми се туј изискујеш, те овој би, те

оној би, несвм ја залудна да те служим!

изистински прил. истински, заиста, одиста, збиља. — Изистински ти казујем

да је дошја, не те лижем!

изјавим, изјавија (3. л. мн. пр. изјавив, аор. изјави, 1. л. мн. изјавимо, трп. изја

вен) свр. откријем, одам, издам некога. — Он ће ги изјави који су с њега били књд га

милиција призори.

излежем, излагаја (3. л. мн. пр. излежев, аор. излага, 1. л. мн. излагамр) свр. ка

жем неистину, слажем. — Немој да ме излежеж за јутре, ћуте утепам! Излагане,

мајке, нема гу да дође.

излапам, излапаја (3. л. мн. пр. излапав, аор. излапа, 1. л. мн. излапамо) свр.

шумно, халапљиво поједем (обично о житкој храни). — Свиње све излапале помије,

да ги сипем водицу.
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излапим, излапеја (3. л. мн. пр. излапив, аор. излапе, 1. л. мн. излапемо) свр. из

губим способност здравог, трезвеног расуђивања (обично услед старости), исхла

пим, посенилим, исп. излонџам. — Остареја, излапеја, ћерко, не га слушај!

излапотинажим пеј. исхлапела, сенилна особа. — Не га слушајтога излапоти

ну, иди си по твој пут!

излilцкам се, излецкаја се (3. л. мн. пр. излšцкав се, аор. излецка се, 1. л. мн.

излецкамо се) свр. много, дуго штуцам, нaштуцам се. — Излецка се јутрос, мислим

Рада збори од мене, а она еве гу дође!

излегувањес гл. им. од излегујем се. —Свашо излегување, све работа запусте.

излегујем се, излегуваја се (3. л. мн. пр. излегујев се, аор. излегува се, 1. л. мн.

излегувамо се, импф. излегујешем се, 3. л. мн. излегујешев се) несвр. излежавам се,

ленствујем. —Млади се излегујев по целдњн, а стари работив, текво времедошло.

излекујем се, излекуваја се (3. л. мн. пр. излекујев се, аор. излекува се, 1. л. мн.

излекувамо се) свр. излечим се, оздравим. — Неће се, ћерко излекујеш по врчарице,

куде доктура да идеш!

излипчем, излипцали свр. липшем, угинем липсавајући у одређеним времен

ским размацима, једно за другим (о већем броју животиња). — Једна по једна, из

липцаше ми пролетос кокошке, сврг) купујем јајца.

излићам, излићаја (3. л. мн. пр. излићав, аор. излића, 1. л. мн. излићамо, пр.

сад излићајећи, импф. излићашем, 3. л. мн. излићашев) несвр. П. брзо излазим, истр

чавам, излећем. — Целдњн излића на сокагда види дњл идеш.

п. - се фиг. непромишљено поступам, говорим и сл., истрчавам се. —Ти не се

излићај! Има стари па они ће му кажев које треба!

излићање с гл. им. од излићам (се). — Дојадеми више с твоје излићање, седи

туј, па књ[д) дође, дође! Ако му треба нека си купи, не би мудаја, ти тој направи ство

је излићање!

излокам, излокаја (3. л. мн. пр. излокав, аор. излока, 1. л. мн. излокамо, импф.

излокашем, 3. л. мн. излокашев) свр. излочем, полочем. — Овај стара свиња све изло

кала густо, а на прасци осталасимо водица, да водиш ред, одбивајгу други пут!

излонџам, излонџаја (3. л. мн. пр. излонџав, аор. излонџа, 1. л. мн. излонџамо)

свр. експр. в. излапим. —Ти си, бре човеку, излонџаја, које тој работиш!? Он не зна

које збори, излонџаја!

излопатам, излопатаја (3. л. мн. пр. излопатав, аор. излопата, 1. л. мн. излопа

тамо, импф. излопаташем, 3. л. мн. излопаташев) свр. лопатом измешам, промешам

(о житу). — Узни, Игоре излопатај туј пченицу побpго да се суши.

излувтирам, излувтираја (3. л. мн. пр. излувтирав, аор. излувтира, 1. л. мн. из

лувтирамо, импф. излувтирашем, 3. л. мн. излувтирашев) свр. излуфтирам, прове

трим, изветрим. —Aкоје студено, морада излувтирам собу, млого сте пушили.

изљупим, изљупија (3. л. мн. пр. изљупив, аор. изљупи, 1. л. мн. изљупимо;

импф. изљупешем, 3. л. мн. изљупешев, трп. изљупен) свр. скинем кору, љуску с нече

га, олуштим. — Изљупи компири па ги тури у воду да не поцрнив

изљускам“, изљускаја (3. л. мн. пр. изљускав, аор. изљуска, 1. л. мн. изљуска

мо, импф. изљускашем, 3. л. мн. изљускашев) свр. ослободим омотача, љуске, изву

чем из омотача, љуске. — Изљускај тај млад града приставим за обед! Изљускај ми

ти семке, ја нумем!
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изљускам“, изљускаја свр. експр. истучем, изударам. —Ћуте изљускам, дете,

мируј! Ја ћу те, дете изљускам, ако се не смириш!

измавам, измаваја (3. л. мн. пр. измавав, аор. измава, 1. л. мн. измавамо) свр.
истерам, изјурим, најурим. — Измавај кокошке из башчу да не чапрљав! Ако не слу

шаш, ћу те измавам искућу!

измј.3гам, измњзгаја (3. л. мн. пр. измšзгав, аор. измњзга, 1. л. мн. измњзгамо)

свр. експр.јако истучем, премлатим, исп. измњстим (3). — Измњзгала свм га ко биво

ла у копус, млого се беше усампасија.

измњстим, измњстија (3. л. мн. пр. измћстив, аор. измњсти, 1. л. мн. измњстимо,

импф. измћстешем, 3. л. мн. измћстешев, трп. измћстен) свр. 1. измажем, замажем.

— Које си турала на овуј столицу, све вистан измњсти?!

2. обојим, офарбам. — Пођо куде бојаџију да изместим пређу.

3. експр. в. измњзгам. —Морала свм да га изместим, ако је моје, не помагамолење.

изматкам, изматкаја (3. л. мн. пр. изматкав, аор. изматка, 1. л. мн. изматкамо)

свр. лукавством намамим, извребам. —Ћугу изматкам ја субаво, сама књдје, њојно

тепање нигде неће га има.

измицам, измњцаја (3. л. мн. пр. измћцав. аор. измњца, 1. л. мн. измњцамо, импф.

измицашем, 3. л. мн. измњцашев) несвр. 1. измичем, одмичем, померам. — Немој да

измњцаш леб, још ћу једем! Не измћцај шерпу, мош ће још сипујев.

П. — се измичем се, одмичем се, померам се. — Не се измћцај, мог да прођем! Не

се ти измњцај, имам ја куде да седнем!

измацам, измацаја (3. л. мн. пр. измацав, аор. измаца, 1. л. мн. измацамо) свр.

поједем остатке неког јела умачући залогаје. — Измацајтојутањир што ти остало!

измацкам, измацкаја (3. л. мн. пр. измацкав, аор. измацка, 1. л. мн. измацкамо;

импф. измацкашем, 3. л. мн. измацкашев) свр. у дем значењу: измацам. — Измацкај

тој пржено истигањ па да га оперем!

измачугам, измачугаја (3. л. мн. пр. измачугав, аор. измачуга, 1. л. мн. измачу

гамо, импф. измачугашем, 3. л. мн. измачугашев) свр. истучем, измлатим мочугом,

мотком. — Напеја мачугу па по њума, стиже гу па гу измачуга.

измездрим, измездрија (3. л. мн. пр. измездрив, аор. измездри, 1. л. мн. изме

здримо) свр. експр. изударам, измлатим, излемам. — Татко сигу је јутрос убаво из

мездрија, што је доцкан дошла искорзу.

измертечим, измертечија (3. л. мн. пр. измертечив, аор. измертечи, 1. л. мн. из

мертечимо, импф. измертечешем, 3. л. мн. измертечешев) свр. 1. поставим, прикујем

мертеке, греде под косином, на кровној конструкцији. — Даизмертечимо кров вика

мојош и да дизаморогови на кућу, и твксетеј све греде закитив с пешкири, кошуље,

черапе, тој све за мајстори.

2. фиг. јако изударам, истучем. — Да те беше стигја, ћаше те измертечи!

изместим, изместија (3. л. мн. пр. изместив, аор. измести, 1. л. мн. изместимо,

трп. изместен) свр. померим зглоб из лежишта, чашице, ишчашим. — Изместилабе

ше ногу па не теја да иде да вугу наместив, него такој зарасна, и сњк ћопави.

изместо прил, без залета, сместа, изместа. — Ћерипамо изместо, неће се за
лићамо.

изметм добронамерно дело, помоћ. —Падајму ако си могућан,тојеједан измет!
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изметем, измеја (3. л. мн. пр. изметев, аор. измето, 1. л. мн. изметомо, импф. из

метешем, 3. л. мн. изметешемо) свр. метлом почистим, пометем. —Дизај се обор да

изметеш па ће идемо у њиве

изметнем се, изметнуја се (3. л. мн. пр. изметнев се, аор. изметну се, 1. л. мн.

изметнумо се) свр. уметнем се, увргнем се (на некога). — Све да се оној њино девојче

на татка изметне на виђу, а мирно ко мајка му.

изметрим, изметрија (3. л. мн. пр. изметрив, аор. изметри, 1. л. мн. изметримо,

импф. изметрешем, 3. л. мн. изметрешев) свр. исечем на комаде од једног метра

(обично о дрвима за огрев). — Има си паре у њега, нема се мучи, докарав му дрва из

метрени.

измећар монај који је слабог имовног стања, којије сиромашан, сиротан, го

ља. — Нема ништа тај измећар, по туђе њиве работи да издржава фамилију.

измећарка жона која је сиромашна, сирота, сиротица. — Таткову је бија из

мећар, за измећара се одала, измећарка, а овам се издиза.

измешкерим, измешкерија (3. л. мн. пр. измешкерив, аор. измешкери, 1. л. мн.

измешкеримо, импф. измешкерешем, 3. л. мн. измешкерешев) свр. угњавим, изгња

вим (у игри). — Све ћу те измешкерим, детенце, књкво си златно!

измијем, измија (3. л. мн. пр. измијев, аор. изми, 1. л. мн. измимо, импф. изми

јешем, 3. л. мн. измијешев) свр. I. a. оперем лице водом, умијем. — Ја ћу те измијем,

књко ће идеш у школу здрљави очи!?б, оперем (о посуђу). — Ја си измијем мој шољ

одма и турим там у чисти судови.

П. — сеумијем се, окупам се. —Изми се сврс) студену воду, да се расвниш! Згреј

воду да се измијем, докле деца несу дошли!

изминем, изминуја свр. прође, протекне, мине (о времену). — Чекај да измине

нико време, ће идемо да гу видимо.

измитиљим се, измитиљија се (3. л. мн. пр. измитиљив се, аор. измитиљи се, 1.

л. мн. измитиљимо се) свр. оболим одметиљавости (о овцама). — Онај проле(д) цве

ни се овце бев измитиљиле.

измодирам, измодираја (3. л. мн. пр. измодирав, аор. измодира, 1. л. мн. измо

дирамо) свр. изађе из моде, престане да буде модерно. — Вика, нећу носим тај капут,

тој свг измодирало.

измозгам, измозгаја (3. л. мн. пр. измозгав, аор. измозга, 1. л. мн. измозгамо)

свp. исхлапим, поблесавим. — Она измозгала, не зна које работи.

измочам се, измочаја се (3. л. мн. измочав се, аор. измоча се, 1. л. мн. измочамо

се, импф. измочашем се, 3. л. мн. измочашев се) свр. испишким се, попишким се. —

Ајде, деца, измочајте се па на спање!

измочкам се, измочкаја се свр. у дем, значењу: измочам се. — Пази нека се из

мочка па га после препови!

измрдам, измрдаја (3. л. мн. пр. измрдав, аор. измрда, 1. л. мн. измрдамо) свр.

извучем се из неке непријатне, неугодне ситуације, изврдам. — Неће га измрдашмај

кин сине, два пут) цу ти одлагали, свLг) ће моражда идеш у војску.

измрдување с гл. им. од измрдујем. — Достаје било измрдување од војску, ал

сњг немаш куде, мора да идеш!

измрдујем, измрдуваја (3. л. мн. пр. измрдујев, аор. измрдува, 1. л. мн. измрду

вамо, импф. измрдујешем, 3. л. мн. измрдујешев) несвр. извлачим се из неке непри
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јатне, неугодне ситуације, изврдавам. —Достасити измрдуваја, свк су те уватили у

кљусу!

измрејем, измрели свр. умреу одређеним временским размацима (о већем бро

јулица), поумире, исп. помрејем. — Измрели су сви тија стари људи из моју фамили

ју, млади не ме познавав, немам више оSириште там куде свм се родила.

измувам, измуваја (3. л. мн. пр. измував, аор. измува, 1. л. мн. измувамо)свр. 1.

разбацам на све стране, испретурам, испремећем. — Које си ти тражила у мој шифо

њер, све си ми џољке измувала?

2. фиг. ударајући рукама истучем, изудараму пределу слабина. — Ивано, ћуте

измувам, сврг) гу мајка нема!

измуљим, измуљија (3. л. мн. пр. измyљив, аор. измуљи, 1. л. мн. измуљимо)

свр. 1. промолим, протурим (главу); исп. намyљим. — Измуљила главу на прозор па

chмо гледа кој куде иде.

2. извучем, извадим. — Сви гледав у њума, мислив, сbк ће она измуљи однигде

паре.

изнаберем, изнабраја (3. л. мн. пр. изнаберев, аор. изнабра, 1. л. мн. изнабрамо,

импф. изнаберешем, 3. л. мн. изнаберешев) свр. наберем већу количину обично разли

читих плодова и сл. у више наврата. — А, мори, куде си изнабрала све овеј траве, да

идем и ја да берем?

изнавикам се, изнавикаја се (3. л. мн. пр. изнавикав се, аор. изнавика се, 1. л.

мн. изнавикамо се, импф. изнавикашем се, 3. л. мн. изнавикашев се) свр. саспем неко

меулице бројне увреде нижућиједну поједнуу непрекидном временском интервалу.

—Изнавика ми се што пћс с масло не би појеја, па после оће збори с мене ко да ништа

неје било.

изнаврљам, изнаврљаја (3. л. мн. изнаврљав, аор. изнаврља, 1. л. мн. изнавр

љамо, импф. изнаврљашем, 3. л. мн. изнаврљашев) свр. набацам већу количину нече

га у више наврата. — Дњл су ти млого смићале моје џољке па сиги изнаврљала по це

лу собу?

изнадоносим, изнадоносија (3. л. мн. пр. изнадоносив, аор. изнадоноси, 1. л.

мн. изнадоносимо, импф. изнадоносешем, 3. л. мн. изнадоносешев) свр. в. издонесем.

— Мало ли свм изнадоносила ја у кућу за овеј године што свм у Немачко, па несте за

довољни?

изнадујем се, изнадули се (3. л. мн. пр. изнадујев се, аор. изнаду се, 1. л. мн. из

надумо се) свр. експр. наљутим се (о већем броју особа); исп. изнаљутим се. — Изна

дули се на мене штоги несвм на сви купила, аја немам паре сви да ги задовољим.

изнаједем се, изнајели се (3. л. мн. пр. изнаједев се, аор. изнаједо се, 1. л. мн. из

наједомо се, импф. изнаједешем се, 3. л. мн. изнаједешемо се) свр. наједем се, заси

тим сехраном обично једући у више наврата (о већем броју особа). — Изнаједoсте ли

се бре, деца, целдњн једете?

изналокам се, изналокали се (3. л. мн. пр. изналокав се, аор. изналока се, 1. л.

мн. изналокамо се, импф. изналокашем се, 3. л. мн. изналокашев се) свр. експр. напи

јем се, заситим се пићем напијајући сеу више наврата (о већем броју особа); исп. из

напијем се. — Бесте се изналокали на свадбу, надокрајке се и потепасте!

изнамесим, изнамесија (3. л. мн. пр. изнамесив, аор. изнамеси, 1. л. мн. изнаме

симо, импф. изнамесешем, 3. л. мн. изнамесешев, трп. изнамесен) свр. умесим већу
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количину обично разноврсног пецива у више наврата. — Изнамесила свм и лебови, и

погаче, колачики, торте, све што треба.

изнаместим, изнаместија (3. л. мн. пр. изнаместив, аор. изнамести, 1. л. мн. из

наместимо, импф. изнаместешем, 3. л. мн. изнаместешев, изнаместен) свр. наме

стим све редом, једно поједно (о већем броју предмета). — Доклеја изнаместим кре

вети, ти иди направи кафу!

изнамирим, изнамирија (3. л. мн. пр. изнамирив, аор. изнамири, 1. л. мн. изна

миримо, импф. изнамирешем, 3. л. мн. изнамирешемо) свр. намирим редом, све до

једног (о већем броју живих бића). —Да изнамирим стоку патњ[г) ћу спремам вечеру.

Докле не изнамирим деца, не мог ништа да работим.

изнаљутим се, изнаљутили се (3. л. мн. пр. изнаљутив се, аор. изнаљути се, 1.

л. мн. изнаљутимо се, импф. изнаљутешем се, 3. л. мн. изнаљутешев се, трп. изнаљу

тен) свр. в. изнадујем се. — Сви се изнаљутили што ономад несвм дошла, неће свгзбо

рив с мене.

изнаодим, изнаодија (3. л. мн. пр. изнаодив, аор. изнаоди, 1. л. мн. изнаодимо,

импф. изнаодешем, 3. л. мн. изнаодешев) несвр. измишљам, зановетам, извољевам;

исп. изновиђам. —Немојмитуј изнаодиш,једитој што свмти дала па иди даработиш!

изнаодим се, изнаодија се свр. проведем дуже времена ходајући, находам се

— Изнаодимо се данес по Лесковац тражеећи тај дел за трактор.

изнапијем се, изнапили се (3. л. мн. пр. изнапијев се, аор. изнаписе, 1. л. мн. из

напимо се, импф. изнапијешем се, 3. л. мн. изнапијешев се) свр. в. изналокам се. —

Изнапили се па полегали кој куде стигја.

изнапојим, изнапојија (3. л. мн. пр. изнапојив, аор. изнапоји, 1. л. мн. изнапоји

мо, импф. изнапојешем, 3. л. мн. изнапојешев) свр. напојим све редом, једно поједно

(о већем броју животиња). — Не мог да изнапојим краве, зажеднеле млого.

изнаправим, изнаправија (3. л. мн. пр. изнаправив, аор. изнаправи, 1. л. мн. из

направимо, импф. изнаправешем, 3. л. мн. изнаправешев, трп. изнаправен) свр. на

правим већи број различитих предмета у више наврата. — Изнаправија зградице у

обор, и кућу, па помоћну кујну, салач, неје сиротињка ко што је бија.

изнараним, изнаранија (3. л. мн. пр. изнаранив, аор. изнарани, 1. л. мн. изнара

нимо, импф. изнаранешем, 3. л. мн. изнаранешев) свр. нахраним све редом, једно по

једно (о већем броју животиња или људи). —Зачува млого свиње овујзиму, не мог ги

изнараним. Деца големи, једев ко ми стари, не мок с леб да ги изнараним.

изнариђам, изнариђаја (3. л. мн. пр. изнариђав, аор. изнариђа, 1. л. мн. изнари

ђамо) свр. наређам све редом, једно по једно (о већем броју предмета), поређам. —

Не мок цел двн да изнариђам џољке у шифоњер, све си размушљала.

изнарипам, изнарипали (3. л. мн. пр. изнарипав, аор. изнарипа, 1. л. мн. изна

рипамо, импф. изнарипашем, 3. л. мн. изнарипашев) свр. нагло скочивши уђем (о ве

ћем броју особа). — Изнарипаше сви у кола, на собор отидоше.

изнаскитам се, изнаскитаја се (3. л. мн. пр. изнаскитав се, аор. изнаскита се, 1.

л. мн. изнаскитамо се) свр. издовољим се скитње, наскитам се (обично у више навра

ша). — Целден ве нема дом, изнаскитасте ли се?

изнаспијем се, изнаспаја се (3. л. мн. пр. изнаспијев се, аор. изнаспасе, 1. л. мн.

изнаспамо се) свр. испавам се, наставам се (о већем броју особа). — Изнаспијев се, па

ајт у скитњу.
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изнасучем, изнасукаја (3. л. мн. пр. изнасучев, имп. изнасучи, аор. изнасука, 1.

л, мн. изнасукамо) свр. направим већу количину кора, јуфки, изоклагијам. — Изнасу

кала свм корке за славу.

изнаткајем, изнаткала (3. л. мн. пр. изнаткајев, аор. изнатка, 1. л. мн. изнатка

мо, импф. изнаткајешем, 3. л. мн. изнаткајешев) свр. откам већи број обично разно

врсних предмета у више наврата. — Изнаткала свм и черге, и ћелими, и вутарке,

јестњци, све тој дар за моју Грану књLд) цезаодава.

изнатpупим, изнатрупија (3. л. мн. пр. изнатрупив, аор. изнатрупи, 1. л. мн. из

натрупимо, импф. изнатрупешем, 3. л. мн. изнатрупешев, трп. изнатрупен) свр. насе

чем већу количину огревног дрва у више наврата. — Мирко мије изнатрупија дрва за

целу недељу.

изновиђам, изновиђаја (3. л. мн. пр. изновиђав, аор. изновиђа, 1. л. мн. изнови

ђамо, импф. изновиђашем, 3. л. мн. изновиђашев) несвр. в. изнаодим. — Дете, смири

се, не изновиђај више, ја немам тој ти које тражиш!

износим се, износила се (3. л. мн. пр. износив се, аор. износи се, 1. л. мн. изно

симо се) свр. престане да носијаја (ококоши). — Стара овај кокошка, износила се

изобаљам, изобаљаја (3. л. мн. пр. изобаљав, аор. изобаља, 1. л. мн. изобаљамо,

импф. изобаљашем, 3. л. мн. изобаљашев) свр. оборим све редом, једно поједно (ове

ћем броју предмета), пообарам. — Изобаљаја онолко дрва за једин двн. Ветар све

црепја беше изобаљаја ономад.

изобедујем, изобедуваја (3. л. мн. пр. изобедујев, аор. изобедува, 1. л. мн. изо

бедувамо) свр. поједем цео обед, ручак, завршим обедовање, ручавање. — Несмо још

изобедували, ајде, ће обедујеш све нас!

изобришем, изобрисаја (3. л. мн. пр. изобришев, аор. изобриса, 1. л. мн. изо

брисамо) свр. обришем све редом, једно по једно (о већем броју предмета), побри

шем. — Да изобришем ја овија судови па да идем краве да музем. |-

изобрнем, изобрнуја (3. л. мн. пр. изобрнев, аор. изобрну, 1. л мн. изобрнумо)

свp. изврнем, искривим, изокренем (о речима, о ономе што је изречено). — Несвм ја

такој рекла, она га све изобрнула.

изобрћам, изобрћаја (3. л. мн. пр. изобрћав аор. изобрћа, 1. л. мн. изобрћамо,

импф. изобрћашем, 3. л. мн. изобрћашев) свр. обрнем, окренем све редом, једно по

једно, све до једног (о већем броју предмета). — Ви идите изобрћајте цигле што смо

ичер секли, а ми ће овде работимо!

изобујем, изобyja (3. л. мн. пр. изобујев, аор. изобу, 1. л. мн. изобумо, импф.

изобујешем, 3. л. мн. изобујешев) свр. снабдем обућом, обујем све редом, једно по

једно (о већем броју лица). —Не мог гиchмо изобујем, а нели па ништо повише.

изобучем, изобукja (3. л. мн. пр. изобучев, аор. изобуко, 1. л. мн. изобукомо,

импф. изобучешем, 3. л. мн. изобучешев) свр. снабдем одећом, обучем све редом, јед

но поједно (о већем броју лица). — Даги изобујем и да ги изобучем, за друго ће види

мо ако има.

изодадем, изодаја (3. л. мн. пр. изодадев, аор. изодадо, 1. л. мн. изодадомо) свр.

удам редом, једну поједну (о више кћери), поудајем. — Ћерке свмизодаја,још сина да

оженим.

изодим се, изодија се (3. л. мн. пр. изодив се, аор. изоди се, 1. л. мн. изодимо се)

изодив се, свp. испешачим се, напешачим се. — Изодимо се, докле ву нађомо кућу.

Изодимо се по град, докле нађомо куде стањује.
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изоженим, изоженија (3. л. мн. пр. изоженив, аор. изожени, 1. л. мн. изожени

мо, импф. изоженешем, 3. л. мн. изоженешев, трп. изожењет) свр. оженим редом,

једног поједног (о већем броју синова), поженим. — Синови да изоженим, ћерке да

изодадем, унуци да дочекам, па после, бог јак.

изонодим, изонодија (3. л. мн. пр. изонодив, аор. изоноди, 1. л. мн. изонодимо,

импф. изонодешем, 3. л. мн. изонодешев) свр. обавим, урадим, завршим неки посао

који је саговорнику познат из ранијег контекста. — Изонодила сем ја ванелу, сврг)

ћу заплетем јелек на Вељка.

изоперем, изопраја (3. л. мн. пр. изоперев, аор. изопра, 1. л. мн. изопрамо, импф.

изоперешем, 3. л. мн. изоперешев, трп. изоперен) свр. оперем све редом, једно поједно

(о већем броју предмета). — Одвај свм изопрала, деца јемпут обучев па врљив.

изопраси се, изопрасила се свр. донесе на свет младунце, опраси се (о већем

броју крмача). —Три су ми се свиње изопрасиле, пун обор прасци, ноге ћеми изедев.

изоратим се, изоратија се (3. л. мн. пр. изоратив се, аор. изорати се, 1. л. мн. из

оратимо се, импф. изоратешем се, 3. л. мн. изоратешевсе) свр. заситим се разговора,

издовољим се разговором, наразговарам се. — Несвм, сестро ни заједење, ни за пије

ње, дошла сем да се изоратимо.

изотели се, изотелила се (3. л. мн. пр. изотелив се, импф. 3. л. мн. изотелешев

се, трп. изотелена) свр. донесе на свет младунче, отели се (о већем броју крава). —

Овеј краве докле се не изотелив, на сменуће гинaspћамо преко ноћ, нема спање.

изотиднем, изотишја (3. л. мн. пр. изотиднев) свр. оде једно за другим у одређе

ном временском размаку (о мноштву или свима који треба да оду). — Изотишли сви

на собор, ви које чекате?

изоткарам, изоткараја (3. л. мн. пр. изоткарав, аор. изоткара, 1. л. мн. изоткара

мо, импф. изоткарашем, 3. л. мн. изоткарашев) свр. a. отерам, превезем све редом,

једно поједно (о већем броју предмета). — Све су му из оборизоткарали, што не пла

тија порез. б. отерам, погнам стоку на пашу (о већем броју особа). — Људи још по

póсу изоткарав стоку, наше краве рикав у шталу до пладне, а ти спијеш,

изоткачам, изоткачаја (3. л. мн. пр. изоткачав, аор. изоткача, 1. л. мн. изоткача

мо) свр. скинем све редом, једно по једно (о већем броју предмета), поскидам. —

Изоткачај овеј слике од) дувар, шће ти!?

изоткријем се, изоткрија се (3. л. мн. пр. изоткријев се, аор. изоткри се, 1. л. мн.

изоткримо се, импф. изоткријешем се, 3. л. мн. изоткријешев се) свр. стргнем, зба

цим покривач са себе, откријем се (о већем броју лица). — Чича вецел ноћ покрива,

изоткријете се, а њега га стра ће озебнете.

изотнем се, изотеја се (3. л. мн. пр. изотнев се, аор. изоте се, 1. л. мн. изотемо

се) свр. цимнувши се ослободим се некога. — Изоте ми се из руке и побеже.

изработим се, изработија се (3. л. мн. пр. изработив се, аор. изработи се, 1. л.

мн. изработимо се, импф. изработешем се, 3. л. мн. изработешев се, трп. изработен)

свp. исцрпем се напорнимрадом, нарадим се. — Млого се је он изработија онеј године

жена књд му се беше заболела, снг и он паднуја.

израђам, израђаја (3. л. мн. пр. израђав, аор. израђа, 1. л. мн. израђамо) свр. ро

дим (обично више деце), изродим. — Израђали сте деца за мерак на вашо дупе, свг

други да ви ги чував!
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изразбијем, изразбија (3. л. мн. пр. изразбијев, аор. изразби, 1. л. мн. изразби
- - t |- - - *

мо)свр. поразбијам. — Све ћу ги изразбијем овија шољови, овакој немијени књдми ги
{

оставите!

изразбудим, изразбудија (3. л. мн. пр. изразбудив, аор. изразбуди, 1. л. мн. из

разбудимо) свр. тргнем из сна, пробудим (о већем броју лица). — Не можда спије, ку

ка од болеш, сви не изразбуди да ничимо с њега.

израсипем, израсипаја (3. л. мн. пр. израсипев, аор. израсипа, 1. л. мн. израси

памо)свр. проспем све редом, једно поједно (о више посуда са јелом). —Израсипити

јатањири што у њи остањувалојело, неги врћају лонац,јело ће ми се укисели!

израсплетем, израсплеја (3. л. мн. пр. израсплетев, аор. израсплето, 1. л. мн. из

расплетомо, импф. израсплетешем, 3. л. мн. израсплетешев) свр. расплетем, опарам

све редом, једно поједно (о више предмета). — Израсплетем омалечкели детињи ва

нелчики па му исплетем нову ванелу.

израстурам, израстураја (3. л. мн. пр. израстурав, аор. израстура, 1. л. мн. изра

стурамо)свр. растурим све редом, једно поједно (о више предмета), порастурам. —

Израстураја он онеј распадотине по обор па направија убаву кућу.

изребрим се, изребрија се (3. л. мн. пр. изребрив се, аор. изребри се, 1. л. мн. из

ребримо се) свр. експр. погледам љутито, изрогачених, разрогачених очију, исп. из

ровим (II), изрогљим се. — Што си се, бре, изребрија на мене, које свмтија крива?

изрепам, изрепаја (3. л. мн. пр. изрепав, аор. изрепа, 1. л. мн. изрепамо, импф.

изрепашем, 3. л. мн. изрепашев) свр. експр. истучем, изударам, измлатим. — Изре

пај гу да набере стра!

изринем, изринуја (3. л. мн. пр. изринев, аор. изрину, 1. л. мн. изринумо, импф.

изринешем, 3. л. мн. изринешев, трп. изрињет) свр. очистим лопатом или вилом из

бацивши ђубре, исп. подринем. — Изрини кочину па простри под) цвиње!

изрипим, изрипија (3. л. мн. пр. изрипив, аор. изрипи, 1. л. мн. изрипимо) свр.

изиђем нагло, у скоку, искочим, рипим. — Књд Младен наишја на врата, а овај изрипи

ја крс прозор.

изрипујем, изрипуваја (3. л. мн. пр. изрипујев, аор. изрипува, 1. л. мн. изрипу

вамо, импф. изрипујешем, 3. л. мн. изрипујешев) несвр. излазим нагло, у скоку, иска

чем. — Вељко, закови онеј летве на трлу, јаганчики да не изрипујев.

изровим, изровија (3. л. мн. пр. изровив, аор. изрови, 1. л. мн. изровимо, импф.

изровешем, 3. л. мн. изровешев) свр. експр. П. изрогачим, исколачим (очи у љутњи,

бесу, и сл.); исп. исковрљим, искокотим. — Књкво свм ти ја крива па си изровија очи

на мене?

П. — се в. изребрим се. — Изровила се на мене ко да сем ву татка заклала.

изрогљим се, изрогљија се (3. л. мн. пр. изрогљим се, аор. изрогљи се, 1. л. мн.

изрогљимо се, импф. изрогљешем се, 3. л. мн. изрогљешевсе) свр. експр. в. изребрим

се. — Изрогљија се на мене, с очи да ме изеде, а несвм га ништа дирала.

изротам, изротаја (3. л. мн. пр. изротав, аор. изрота, 1. л. мн. изротамо, импф.

изроташем, 3. л. мн. изроташев) свр. експр. обаспем увредама, грдњама, извређам,

изружим. — Изротала свм гу пред људи, неће се сети више да ме лаје!

изуалим, изуалија (3. л. мн. пр. изуалив, аор. изуали, 1. л. мн. изуалимо) свр.

размазим све редом, једно поједно (о већем броју деце). — Ванка ги изуали овија де

ца, за никаквв ред не знајев.
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изуведам, изуведаја (3. л. мн. пр. изуведав, аор. изуведа, 1. л. мн. изуведамо)

свр. уведем неке нове моменте код одређеног обичаја. — Изуведали свгда носивна

војника на испраћај ћебики, кошуље, ко на свадбу да идев.

изукарам, изукараја (3. л. мн. пр. изукарав, аор. изукара, 1. л. мн. изукарамо,

импф. изукарашем, 3. л. мн. изукарашев) свр. утерам све редом, једно поједно (о ве

ћем броју животиња). — Помогните на бабу да изукара свиње у кочину, ететам кол

ко вика, не мош сама!

изумим, изумија (3. л. мн. пр. изумив, аор. изуми, 1. л. мн. изумимо) свр. смет

нем сума, заборавим. —Ја сем изумила, могла свм по Грану дати испратим малко гра.

изумујем, изумуваја (3. л. мн. пр. изумујев, импф. изумујешем, 3. л. мн. изуму

јешев) несвр. смећем с ума, заборављам. — Како старим, такој повише изумујем,

несвм трква била, дете.

Ика м хип. од Илија. 1

иљав,-а,-оразрок, врљоок, зрикав. — Иљав, незнам у коју од наздве гледа!

иљавка жразрока, врљоока, зрикава женска особа, исп. иљка. — Дел не ви

диш како гледа све једно око у Шумане, з друго у Лугаре?

иљавком онај који је разрок, врљоок, зрикав, исп. илча. — Па куде, мори, тај

иљавко мош положи за кола?

иљаво прил. разроко, врљооко, зрикаво. —У поглед млого аљав, никако иљаво

гледа.

иљавче с разроко, врљооко, зрикаво дете. —Не га називљајте иљавче, тој му је

од бога, грота!

иљадарка жа, новчаница од хиљаду апоена. — Све иљадарке вади иж џепови.

б. новчана вредност одхиљаду апоена. — Џабе стока на пијац, кобилу продадо за две

иљадарке.

иљадим, иљадија несвр. у изразу: дати (му, ву и сл.) се иљади благослов да се

ономе коме је упућен увећа, умножи иметак, богатство. — Ај ће попијемо, давам

крчму, свиња ми се опрасила! Ајде, домаћине, ај да си жив и твоја фамилија, па нека

ти се иљади, боже дај!

иљадо број хиљаду. — Иљадо банке за њиву свм даја. Иљадо синови да имам,

не би ме чували ко моја ћерка што ме чува.

иље су изразу: да ми (му, ги и сл.) дава иље и миљени по коју цену, низaшта на

свету. — Да ми дава илве и миље не би продаја воденицу, тој ми је мајковина, једна

успомена што остала.

иљка ж в. иљавка. — Разрокесто гледа, затој гу викавиљка.

иљча м виљавко. — Стварно је разрокес, иљча, ал неје лош по душу.

имањце с дем, ихип, од имање. —Тој имањце не рани, кудећу продавам њиву!

имаћан, -ћна, -ћно имућан, богат. — Имаћан ву је татко, књкову па неће даде

миразовину!?

иментујем, иментуваја (3. л. мн. пр. иментујев, аор. иментува, 1. л. мн. именту

вамо)свр. назовем по имену, именујем. — Он ће ги иментује тија што су с њега расту

pили на човека ограду.

инает минат, пркос — Заузеја гу ники инает, рекла неће иде, и мора на њојно

да буде.

инатлик м инаџијска нарав, тврдоглавост, инаџијство. — Ти знаш с твој

инатлик како си остала без ништа, неси се тела покориш на татка!
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инатлијам в. инатљивко. — Голем је он инатлија књдутврди главу, тера на њи

гово, ако неје такој.

инатлика ж в. инатљивка. — Онаје инатлика, ако тије рекла неће иде, ишту не

моли.

инатљив, -а, -о који воли да се инати, склон инаћењу, каприциозан. — Што си

такој инатљив, па ел иди књLд) те деда моли?!

инатљивка жона која је склона да се инати, каприциозна женска особа, ина

џика, исп. инатлика. — Те гутам сама седи у собу, тај инатљивка, сви гу молимо да

еде, она неће дође.

инатљивком онај који је склон да се инати, каприциозан човек, инаџија. —

Неће идеш куде бабу, а знаш како те је чувала, инатљивко

инатљивче с дете које је склоно да се инати, каприциозно дете. — Нема от

куга да запазиш, ти инатљивче, послушај тетку, обучи се!

инвалида ж новчана помоћ коју инвалид добија од државе, инвалиднина. —

Прима инвалиду, у рат је обе ноге изгубија.

инџињер м инжењер. — Изучија за инџињера.

инџињерка жжена инжењер. — Ћерка мује инџињерка, директорка у Лебане.

ираж талог на дну посуде у којој се држи маст. — Нема више мазу онуј црве

ну канту, остала сbмо ирана дно. Маз мора да помpвкујемо, и онај канта што гу наче

мо скоро дошла до иру.

исáбим, исабија (3. л. мн. пр. исáбив, аор. исаби, 1. л. мн. исабимо, импф. иса

бешем, 3. л. мн. исáбешев) свр. упропастим, покварим. — Исабила ми сhмо матријал,

не ми ич убаво сашила вистан.

исЊне, исануја свр. исахне, усахне, пресахне. — Исануја бунар од овеј суше, па

немамо воду ни за пијење, ни за стоку.

исвађам се, исвађаја се (3. л. мн. пр. исвађав се, аор, исвађа се, 1. л. мн. исвађа

мо се) свр. издовољим се свађе, насвађам се. — Убаво се исвађа збрата за имање, свг

ву је срце на место на моју зелву.

исетим се, исетија се (3. л. мн. пр. исетив се, аор. исети се, 1. л. мн. исетимо се)

свр. 1. злонамерно, смишљено пренесем нечије речи, мишљење и сл., изокренем веро

достојност, истинитост. — Тој се она исетила, несвм ја такој рекла.

2. сетим се, присетим се. — Исети се нику песму, знаш колко си појала.

исинем, исипаја (3. л. мн. пр. исипев, аор. исипа, 1. л. мн. исипамо) свр. про

стем, изручим. — Исипитуј воду исканаче па наточи студену! Кудети исипа онај гра

из шиник?

исипување с гл. им. од исипујем. — Направила си жабарник с твоје исипување

воду преткућу. Рукети сетреcéв, сте ствоје исипување шићер каквв брлог направи!

исипујем, исипуваја (3. л. мн. пр. исипујев, аор. исипува, 1. л. мн. исипувамо,

импф. исипујешем, 3. л. мн. исипујешев) несвр. просипам: изручујем. — Не исипујтуј

воду, ће ми ваља судови да мијем! Те гитам, у обор, исипујев жито за у млин.

исисам, исисаја (3. л. мн. пр. исисав, аор, исиса, 1. л, м, исисамо) свр. исишем,

посишем. — Теле се откинало па све исисало краву.

Изр, - из прсти кажем, изговорим неистину о некоме, оклевећем некога. —Тој

е она исисала испрсти, јагу несвм ни видела, а камоли пада сем причала с њум од

тебе.
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исићам се, исићаја се (3. л. мн. пр. исићав се, аор. исића се, 1. л. мн. исићамо се,

импф. исићашем се, 3. л мн. исићашев се) несвр. стално нешто зановетам, извоље

вам. — Немој ми се туј симо исићаш, ја немам време тебе да те слушам!

исићање с гл. им. од исићам се. — Не исићај се сšмо, досади ми више с твоје

исићање!

искалпим, искалпија (3. л. мн. пр. искалпив, аор. искалпи, 1. л. мн. искалпимо;

импф. искалпешем, 3. л. мн. искалпешев) свр. експр. добро изгрдим, извређам, исп.

искантам. — Ја ћу гу њум искалпим за њојан голем језик!

искаљам, искаљаја (3. л. мн. пр. искаљав, аор. искаља, 1. л. мн. искаљамо,

импф. искаљашем, 3. л. мн. искаљашев) свр. 1. испрљам, упрљам, умажем, зама

жем. — Искаљала си вутарку, камо да те очукам!

П. — се испрљам се, упрљам се, умажем се, замажем се. — Подрињува куде

свиње, глеј књко сем се искаљала!

искантам, искантаја (3. л. мн. пр. искантав, аор. исканта, 1. л. мн. искантамо)

свр. експр. в. искалпим — Ја ћу гуњума искантам књд отиднем дома што се она тро

шкарила с моје паре што свм ву била оставила да купује на деца које ги треба!

искањујем се, искањуваја се (3. л. мн. пр. искањујев се, аор. искањува се, 1. л.

мн. искањувамо се, импф. искањујешем се, 3. л. мн. искањујешев се) несвр. скањујем

се, оклевам. — Не се толко искањуј, ако ће идеш ајде, обукуј се!

искарам“, искараја (3. л. мн. пр. искарав, аор. искара, 1. л. мн. искарамо)свp. ис

терам, изагнам. —Ћуте искарамис кућу, ако не слушаш! Иди искарај краве да пасев

искарам“, искараја свр. изгрдим, наружим. — Плаче што гу деда искараја што

кидала зелен бостан.

искарување с гл. им. од искарујем. — Какво искарување, бре, које ти бинђаш,

ћу искарујем ја моје дете искућу?

искарујем, искаруваја (3. л. мн. пр. искарујев, аор. искарува, 1. л. мн. искарува

мо, импф. искарујешем, 3. л. мн. искарујешев) несвр. 1. истерујем, изгоним. — Иска

руваја ме је у сред) sиму наулице, а ја га плачећим молим пада улегнем, ако ме тепа,

ћу претрпим, см да не мрзнејем.

2. превозим, претерујем. — Треба ђубре да искарујем, њиве да ђубрим.

искастрим, искастрија (3. л. мн. пр. искастрив, аор. искастри, 1. л. мн. иска

стримо, импф. искастрешем, 3. л. мн. искастрешев) свр. 1. поткрешем, окрешем (гра

не, дрво и сл.). — Да искастриш онуј јабуку, чешке препокриле прозор!

2. фиг. јако изгрдим, наружим. — Ја ћу гуњум искастрим, које она има 3 деца

расправу!?

искачам, искачаја (3. л. мн. пр. искачав, аор. искача, 1. л. мн. искачамо, импф.

искачашем, 3. л. мн. искачашев) несвр. 1. излазим, одлазим. —Тамћн се ми спремамо

да искачамо, они наидоше. Свћки вечер искача на корзо, од њума нема школа.

2. појављује се, избија по телу, кожи (о бубуљицама, ранама, остама и сл.). —

Искачав ву нике бручке по лице, она ги истискује па ву се потвориле ране.

искачање с гл. им. од искачам. — Не ми је до искачање, него ајс тебе ћу иско

чим да не идеш сама.

искидам се, искидаја се (3. л. мн. пр. искидав се, аор. искида се, 1. л. мн. иски

дамо се) свр. фиг. 1. преоптеретим се, намучим се. — Искидамо се цело лето одрабо

ту, књ1д) дошја ред да се одмориж, болево те снашло, такој.
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2. преоптеретим се бригом, забринутошћу, превише се забринем. — Искида се

све што ги онија деца још нема из) coбoр, биће су сминули куде тетку.

искљокам се, искљокаја се (3. л. мн. пр. искљокав се, аор. искљока се, 1. л мн.

искљокамо се, импф. искљокашем се, 3. л. мн. искљокашев се) свр. оспем се по телу,

кожи кљокама, крастама, искрастам се. — Неје била такој кљокава, ал се мазала с

нику помаду па се све по лице искљокала.

исковрљим, исковрљија(3. л. мн. пр. исковрљив, аор. исковрљи, 3. л. мн. иско

врљимо, импф. исковрљешем, 3. л. мн. исковрљешев) свр. експр. в. изровим (1). —Ис

коврљија очи намене, да ме изеде, кода сам муја крива што остаја безработу. Које си

исковрљија очи на дете, које ти је оно криво?

искокотим, искокотија (3. л. мн. пр. искокотив, аор. искокоти, 1. л. мн. искоко

тимо, импф. искокотешем, 3. л. мн. искокотешев) свр. експр. в. изровим (I). — Бес ли

те тебе изеја, што бесниж, за какво си искокотија очи?

искоматишем, искоматиcaja (3. л. мн. пр. искоматишев, аор. искоматиca, 1. л.

мн. искоматиcáмо) свр. исечем на комаде, парчад, искомадам, раскомадам (обично

хлеб); исп. испарчетишем, накоматишем. — Искoмaтишете смо да се суши леб, не

сте га изели! Симо искоматишев лебдеца, а не га једев.

ископитим се, ископитија се (3. л. мн. пр. ископитив се, аор. ископити се, 1. л.

мн. ископитимо се) свр. избавим се из неке тешке (обично материјалне) ситуације,

спасем се. — Он се ископити, како у Немачко отиде. Ја ћу се ископитим, ћу се снађем,

ал ти не знам које ће работиш?

искорубим, искорубија (3. л. мн. пр. искорубив, аор. искоруби, 1. л. мн. иско

рубимо, импф. искорубешем, 3. л. мн. искорубешев) свр. а. cпругањем издубим уну

трашњи садржај бундеве до коре. — Да искорубим тикву па да направим тиквењик,

коре имам осукане, б. извучем средишњи део, средину хлеба. — Искорубија силеб, кој

ће једе корке по тебе?

искочим, искочија (3. л. мн. пр. искочив, аор. искочи, 1. л. мн. искочимо, импф.

искочешем, 3. л. мн. искочешев) свр. 1. изађем, одем. — Досšг бешетуј, не знам куде

искочи. Искочи здевојчики у корзу, нема гу дом.

2. појави се, изађе по телу, кожи (о бубуљицама, ранама, оспицама). — Иско

чише му на дете нике ситне бручице по снагу, сbмо се чеша.

искркам, искркаја (3. л. мн. пр. исркав, аор, исрка, 1. л. мн. исркамо) свр. ске

пр. поједем у сласт, суживањем. — Алалти вера, књко смо постиже толко колачи да

искркаш!?

искрснем се, искрснаја се (3. л. мн. пр. искрснев се, аор. искрсна се, 1. л. мн. ис

крснамо се) свр, веома се уплашим, престравим се. — Искрсна се књд налете у собу

онакој пијан, а ја бе сама у собу.

искрутим, искрутија (3. л. мн. пр. искрутив, аор. искрути, 1. л. мн. искрутимо,

трп. искрутен) свр. a. истргнем, ишчупам из корена. — Млого је силан ветар дуваја

ичер, искрутија оној вишњиче до бунар. б. померим излежишта, извалим, изглавим,

избијем. — Такоје силно с врата ударија да ги је искрутија.

искршим, искршија (3. л. мн. пр. искршив, аор. искрши, 1. л. мн. искршимо)

свp. I, сломим, поломим, разбијем. — Убаво држи сепетку, немојти падне, тањири да

искршиш

П. — се 1. задобијем прелом, поломим се. — Паднуја беше Мирко отплемњу, све

се беше искршија.
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2. фиг. в. истеретим се. — Неси се нити овој лето искршила у работу, више си

огузувала.

искубем, искубаја (3. л. мн. пр. искубев, аор. искуба, 1. л. мн. искубамо) свр.

ишчупам, очупам, истргнем. — Којли ми искуба расад из башчу, срце му се искуба

ло?! Казујем ти више да ми не сандиљаж дете, акотеја уватим, све ћуте искубем!

искужљам се, искужљаја се (3. л. мн. пр. искужљав се, аор. искужља се, 1. л.

мн. искужљамо се) свр. неприметно се извучем, измигољим. — Не знам како ћу се ис

кужљам од деца, а дошла би мало да поседимо и да се попричамо.

ислиђам, ислиђаја (3. л. мн. пр. ислиђав, аор. ислиђа, 1. л. мн. ислиђамо, импф.

ислиђашем, 3. л. мн. ислиђашев) несвр. ислеђујем, истражујем. —Иди па ислиђајза

што гу је тепаја, ја имам работу!

ислиђање с гл. им. од ислиђам. — Кој си пати мене да ме ислиђаш, књкво је тој

ислиђање?

испалчим, испалчија (3. л. мн. пр. испалчив, аор. испалчи, 1. л. мн. испалчимо)

свр. уграбим згодну прилику, прави моменат. — Онаје испалчила књд не нас неје дом

имало, тšг ги је дигла од) тарасу.

испарчетишем, испарчетиcaja (3. л. мн. пр. испарчетишев, аор. испарчетиса, 1.

л. мн. испарчетисамо) свр. в. искоматишем. — Што сте испарчетисали тај лебда се

суши?

испатим се, испатија се (3. л. мн. пр. испатив се, аор. испати се, 1. л. мн. испати

мо се, трп. испатен) свр. намучим се, напатим се, пропатим. — Млого сњм се ја била

испатила у детињсто без мајку, све девојке по собори, моје руке у тесто.

испатравим се, испатравија се (3. л. мн. пр. испатравив се, аор. испатрави се, 1.

л. мн. испатравимо се, импф. испатравешем се, 3. л. мн. испатравешев се, трп. испа

травен) свр. постанем патрав, сакат, осакатим. — Испатравија се, беше падаја от

племњу.

испентерим се, испентерија се (3. л. мн. пр. испентерив се, аор. испентери се, 1.

л. мн. испентеримо се) свр. пентрајући се попнем, истентрам се, узверем се. — Не

мок се испентерим уз онија басамци, пусти ви остали!

испердам, испердаја (3. л. мн. пр. испердав, аор. исперда, 1. л. мн. испердамо,

импф. испердашем, 3. л. мн. испердашев) свр. експр. обаспем некога грдњама, погр

дама, прекорима, изгрдим, прекорим. — Ја сем гу убаво испердала за њојан голем

език!

испестујем, испестуваја (3. л. мн. пр. испестујев, аор. испестува, 1. л. мн. испе

стувамо) свр. одгајим, однегујем. — Ја сем ву деца испестувала, а она је работила у

Немачко, па ме свг не сматра.

испијем се, испаја се (3. л. мн. пр. испијев се, аор. испасе, 1. л. мн. испамо се)

свр. задовољим у потпуности потребу за сном, наставам се. — Сем да се испијем,

двадена и ноћнесам спала, куде се смем успијем у воспаствариникидамидигне.

испитујем, испитуваја (3. л. мн. пр. испитујев, аор. испитува, 1. л. мн. испиту

вамо, импф. испитујешем, 3. л. мн. испитујешев) несвр. запиткујем, питам. — Испи

тува гу чича све по ред из које је село, од који је, куга има у кућу.

испличим, испличија (3. л. мн. пр. испличив, аор. испличи, 1. л. мн. испличи

мо) свр. Г. учиним да неко добије пликове, изазовем код некога пликове. — Кљко га з

бич по ноге удараја, све му ноге испличија.
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П. — се оспем се пликовима, добијем пликове. — Ника бубаљка га налазила, па

му се на оној дете све грбинка испличила.

испобегам, испобегаја (3. л. мн. пр. испобегав) свр. побегнем, утекнем бежу

ћи у одређеним временским размацима, један за другим (о већем броју лица). — Заје

дење сви су туј, а књIд) це работи, сви испобегав.

исповрљам, исповрљаја (3. л. мн. исповрљав, аор. исповрља, 1. л. мн. исповр

љамо, импф. исповрљашем, 3. л. мн. исповрљашев) свр. бацим све редом, једно по

једно, побацам (о већем броју предмета). — Разбеснеја се па исповрљаја све џöљке

наулице.

исповрљим се, исповрљија се (3. л. мн. пр. исповрљив се, аор. исповрљи се, 1.

л. мн. исповрљимо се) сврхитрим замахом бацим на некога неки предмет, исп. ис

повртим се.— Он ти се исповрљи стојагу по овцу да гу поврне испченицу, ударигу и

ногу ву искрши.

исповртим се, исповртеја се (3. л. мн. пр. исповртив, аор. исповрте, 1. л. мн. ис
повртемо, импф. исповртешем, 3. л. мн. исповртешев) свр. в. истоврљим се. —Ако се

исповртим стојагу, на место ћу те оставим!

испогубим, испогубија (3. л. мн. пр. испогубив, аор. испогуби, 1. л. мн. испогу

бимо, трп. испогубен) свр. изгубим све редом, једно поједно, погубим. — Толке шно

ле свм ти купила, све сиги испогубила!

испозавршевљам, испозавршевљаја (3. л. мн. пр. испозавршевљав, аор. испо

завршевља, 1. л. мн. испозавршевљамо) свр. завршим, свршим један по један, посвр

шавам (о већем броју послова). — Прво испозавршевљам све по кућу, па тег идем у

њиву.

испозатварам, испозатвараја (3. л. мн. пр. испозатварав, аор. испозатвара, 1. л.

мн. испозатварамо, импф. испозатварашем, 3. л. мн. испозатварашев) свр. затворим

редом једно по једно, позатварам (обично врата, прозоре и сл.). — Испозатварали

сте прозори, а сви пушите, ће испоцрцате!

испојем, испојаја (3. л. мн. пр. испојеваор. испоја, 1. л. мн. испојамо)свp. I. ис

певам, отпевам. — Испој на гости нику песну, ће отиднеш, још рано!

П. — се много певам, издовољим се певања, напевам се. — Што се она испојала

на Мирину свадбу, људи!

испокосим, испокосија (3. л. мн. пр. испокосив, аор. испокоси, 1. л. мн. испоко

симо, импф. испокосешем, 3. л. мн. испокосешев, трп. испокосен) свр. покосим све

редом, једно по једно. — Испокосија сем и ливаде и детелину и овће, с косачицу брзо

иде, с косу би пробавија недељу дана.

испокршим, испокршија (3. л. мн. пр. испокршив, аор. испокрши, 1. л. мн. ис

покршимо) свр. сломим, поломим све редом, једно поједно. — Мора водиш рачун, ис

покрши сви шољови!

исполегам, исполегаја (3. л. мн. исполегав, аор. 1. л. мн. исполегамо, импф. 3.

л. мн. исполегашев) свр. одем на починак, спавање, легнем један за другим (о већем

броју лица). — Сви бев исполегали, сЊмо мајка беше будна ми књд наидомо.

исполицаж однос власника земље и наполичара у коме наполичар даје власни

ку земље половину од укупних прихода, наполица. — Сиротињке бре, сестро, узимав

имање на исполицу да останев живи.

исполичар монај који обрађује земљу подзакуп, наполичар. —Исполичар син

ко сем бија, па мало по мало, еве колко сем стекја.
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испомешам, испомешаја (3. л. мн. пр. испомешав, аор. испомеша, 1. л. мн. ис

помешамо, импф. испомешашем, 3. л. мн. испомешашев) свр. помешам, измешам ве

ћи бројразличитих ствари. — такво ти је на задушницу, немамвреме да двојим, Ис

помешам заједно и слано, и благо, и јабуке, све такој. Испомешаја и вино, и ракију, и

пиво, затој порева.

испомијем, испомија (3. л. мн. пр. испомијев, аор. испоми, 1. л. мн. испомимо,

импф. испомијешем, 3. л. мн. испомијешев) свр. оперем све редом, једно поједно. —

Да згрејем воду, овија судови да испомијем.

испомрејем, испомреја свр. умрередомједно поједно (о већем броју лица), по

умире. — Стари испомрели, млади не знав, куга да питаш?

испоорем, испоораја (3. л. мн. пр. испоорев, аор. испоора, 1. л. мн. испоорамо,

импф. испоорешем, 3. л. мн. испобрешев) свр. изорем, поорем све редом, једно појед

но. — Испоораја сем, свк треба да сејем пченицу.

испоотварам, испоотвараја (3. л. мн. пр. испоотварав, аор. испоотвара, 1. л. мн.

испоотварамо, импф. испоотварашем, 3. л. мн. испоотварашев) свр. поотварам. —

Испоотварали сте и прозори и врата на овој студенило.

испопадам, испопадаја (3. л. мн. пр. испопадав) свр. падне све редом, једно по

једно (о већем броју лица одн. предмета), попада. —Деда шибну коња, ми испопада

мо у кола. Несмо одемно ишли да ги беремо сливе, књд отидомо, оне испопадале,

ринћц.

испоплетем, испоплеја (3. л. мн. пр. испоплетев, аор. испоплето, 1. л. мн. испо

плетомо) свр. исплетем свередом, једно поједно, поплетем. — Испоплела свм ване

ле и на мене, и на Вељка и на деца.

испорубим, испорубија (3. л. мн. пр. испорубив, аор. испоруби, 1. л. мн. испору

бимо, импф. испорубешем, 3. л. мн. испорубешев, трп. испорубен) свр. порубим, пода

шијем свередом, једно поједно. — Да испорубим овија чршави, свеће се разнижев.

испосакријем, испосакрија (3. л. мн. пр. испосакријев, аор. испосакри, 1. л. мн. ис

посакримо) свр. посакривам. —Ми књLд) требада наидемо, она испосакрије од нас све.

испосвађам се, испосвађаја се (3. л. мн. пр. испосвађав се, аор. испосвађа се, 1.

л. мн. испосвађамо се) свр. позавађам се, испозавађам се. — Од твоје беснило, дру

гара немаш, свlс) сви си се испосвађаја!

испоседам, испоседаја (3. л. мн. пр. испоседав) свр. седне редом један до другога,

поседа. —Испоседамоујендек на седељку. Испоседашели гости, имали место за сви?

испосечем, испосекја (3. л. мн. пр. испосечев, аор. испосеко, 1. л. мн. испосеко

мо) свр. посечем све редом, једно поједно. — Испосекјаники све лубенице у бостан,

све зелене, лом направија!

испосипем, испосипаја (3. л. мн. пр. испосипев, аор. испосипа, 1. л. мн. испоси

памо) свр. поливајући, сипајући воду послужим већи број лица при умивању. — Узни

лејче па испосипи радници, ће седнев после да једев

испоскам, испоскаја (3. л. мн. пр. испоскав, аор. испоска, 1. л. мн. испоскамо)

свp. истребим, отребим ваши из косе. — Муваја се у кокошарник па га вbшке напти

леле, одвај свм га испоскала.

испоскиђам, испоскиђаја (3. л. мн. пр. испоскиђав, аор. испоскиђа, 1. л. мн. ис

поскиђамо) свр. скинем, стргнем, поскидам. — Ћу уватим па све ћу испоскиђам овеј

новине што си лепија по shoви.
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испосним, испоснеја (3. л. мн. пр. испоснив, аор. испосне, 1. л. мн. испоснемо)

свр. ослабим, смршам. — Испоснела од болево, ништа гу нема.

испотепам, испотепаја (3. л. мн. пр. испотепав, аор. испотепа, 1. л. мн. испоте

памо) свр. I. убијем све редом, поубијам. — Испотепали толик народ, и они несу кри

ви, а које крив!?

1 П. — се уз повр. побијем се, потучем се тукући се с већим бројем лица. — Испо

тепаше се ники на сокак, Игор с њи да неје!?

испотикам, испотикаjа (3. л. мн. пр. испотикав, аор. испотика, 1. л. мн. испоти

камо, импф. испотикашем, 3. л. мн. испотикашев) свр. затурим све редом, једно по

једно. — Такој даваећи забравиш на куга си ги дала, све џољке си испотикала.

испратим, испатија (3. л. мн. пр. испратив, аор. испрати, 1. л. мн. испратимо,

трп. испратен) свр. 1. отпремим, упутим, пошаљем. — Испративу писмо, ће се пре

нада! Испрати ми ништо за једење!

2. пређем заједно са неким известан део пута пратећи га, отпратим. — Ис

прати гу до капију па се врћај

испраћам, испраћаја (3. л. мн. испраћав, аор. испраћа, 1. л. мн. испраћамо,

импф. испраћашем, 3. л. мн. испраћашев) несвр. 1. отпремам, шаљем, упућујем. —

Неће ни испраћа паре, наљутила се. Испраћа Мирка по говеда, еве топpв ручњг да

спраљам.

2. прелазим заједно са неким известан део пута пратећи га. — Нећу гу, бре,

испраћам, дњл не зна пут!? }

испрво прил. у прво време, испрва. — Испрво свм свtку недељу ишла кудећер

ку у Коњино, после прореди месечно.

испрдујем се, испрдуваја се (3. л. мн. пр. испрдујев се, аор. испрдува се, 1. л.

мн. испрдувамо се, импф. испрдујешем се, 3. л. мн. испрдујешев се) несвр. пуштам

гсове, прдим. — Беж наулице, срмота овде при сви да се испрдујеш!

испреко предл. за изузимање: сем, осим, изузев — Нема кој други тој даје ура

ботија, испреко Васиљко.

испричавам се, испричаваја се (3. л. мн. пр. испричавав се) несвр. ружногово

рим о некоме у његовом одсуству, оговарам. —Ти се млого испричаваж, затој девој

чики бегав од тебе. Оне се млого испричавав од цвакуга, али од њи има које да се

прича.

испробујем, испробуваја (3. л. мн. пр. испробујев, аор. испробува, 1. л. мн. ис

пробувамо, импф. испробујешем, 3. л. мн. испробујешев) несвр. пробам, испробавам.

— Ти докле испробујеш ципеле, да идем ја до пијац.

испростирам, испростираја (3. л. мн. пр. испростирав, аор. испростира, 1. л.

мн. испростирамо)свр. прострем, раширим све редом, једно поједно. — Испростира

ла џољке, сви конопци заватила, ја ћу па моје у Стојанкин обор.

испрошупљим, испрошупљија (3. л. мн. пр. испрошупљив, аор. испрошупљи,

1. л. мн. испрошупљимо, импф. испрошупљешем, 3. л. мн. испрошупљешев) свр. из

бушим, пробушим све редом, једно по једно. — Испрошупљили деца гуме на Грозди

ни кола, жали се жена.

испудим, испудија (3. л. мн. пр. испудив, аор. испуди, 1. л. мн. испудимо,

импф. испудешем, 3. л. мн. испудешев) свр. истерам, отерам, најурим, исп. испуљ

кам. —Други путЈћуте испудим, књLд)такој дођежда правиш свађу по моју кућу!
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испуљкам, испуљкаја (3. л. мн. пр. испуљкав, аор. испуљка, 1. л. мн. испуљка

мо, импф. испуљкашем, 3. л. мн. испуљкашев) свр. в. испудим. — Вељко ће ве испуљ

ка, не мож он стар да работи, а ви млади да седите по цел двн!

исркам се, исркаја се (3. л. мн. пр. исркав се, аор. исрка се, 1. л. мн. исркамо се)

свp. избацим слине износа, усекнем се. — Исpкај се, немој сbмо да ушмркњујеш!

исpкување с гл. им. од исpкујем се. — Батали с тој исpкување уз остал, искочи

па се исpкуј!

исpкујем се, исркуваја се (3. л. мн. пр. исpкујев се, аор. исpкува се, 1. л. мн. исp

кувамо се, импф. исpкујешем се, 3. л. мн. исpкујешевсе) несвр. избацујем слину изно

са, усекњујем се. — Сељаци не се срмујев, они се исpкујев на сред улицу.

истапкам, истапкаја (3. л. мн. пр. истапкав, аор. истапка, 1. л. мн. истапкамо)

свр. утабам, утапкам, изгазим. — Што сте газили по башчу на овој кисло, све сте гу

истапкали?!

исталашкам, исталашкаја (3. л. мн. пр. исталашкав, аор. исталашка, 1. л. мн.

исталашкамо, импф. исталашкашем, 3. л. мн. исталашкашев) свр. претресем, пре

тражим. — Књ|д) дође, оће све да исталашка по кућу, а њојно недава да се пипне.

истегарим се, истегарија се (3. л. мн. пр. истегарив се, аористегари се, 1. л. мн.

истегаримо се, импф. истегарешем се, 3. л. мн. истегарешев се) свр. избацим, исту

рим стомак: исп. истулбачим се. —Ти, мори, што си се истегарила котешка жена?

истезам, истезаја (3. л. мн. пр. истезав, аор. истеза, 1. л. мн. истезамо, импф. ис

тезашем, 3. л. мн. истезашев) несвр. 1. истежем, растежем. — Не истезај толко ко

нопац, ће пукне!

П. — се протежем се. — Не ми се туј истезај, иди работи ништо!

истепам, истепаја (3. л. мн. пр. истепав, аор. истепа, 1. л. мн. истепамо, импф.

истепашем, 3. л. мн. истепашев) свр. изударам, истучем. — Не се закачај, Ивано, ћуте

истепам!

истеретим се, истеретија се (3. л. мн. пр. истеретив се, аор. истерети се, 1. л. мн.

истеретимо се) свр. ослабим, истрошим се услед тешког, напорног рада, терета;

исп. искршим (II,2).— Неје, синко одјцтарос, од) теред голем, истеретила свм се.

истопрв прил. тек, накнадно, исп. истопpвке. — Истопpв ће се ти сећаш књко

се твоја мајка с тебе мучила!

истопpвке прил. в. истопpв, — Истопpвкеће се ви кајете што стегу напудили!

истрачкам“, истрачкаја (3. л. мн. пр. истрачкав, аор. истрачка, 1. л. мн. ис

трачкамо, импф. истрачкашем, 3. л. мн. истрачкашев) свр. трагајући, истражујући

откријем, сазнам, утврдим. — Полекchмо, ћу истрачкамјана кугасити даваја паре!

истрачкам“, истрачкаја свр. истргнем, извучем трак, врпцу. — Не ме, дете ву

чи, ће ми истрачкаш вутарку!

истргнем се, истргнуја се (3. л. мн. пр. истргнев се, аор. истргну се, 1. л. мн. ис

тргнумо се) свр. 1. пружим се, испружим се, опружим се, извалим се, исп. иструћим

се. — Истргнула се на кревет, а ми црцамо од работу.

2. експр. умрем. —Тујдате видим да се истргнеш, па нећу те пуштим да идеш:

истресем се, истресла се (3. л. мн. пр. истресев се, аор. истресо се, 1. л. мн. ис

тресомосе) свр. фам, донесем на свет младунче (о крави, свињи). — СЕмо овај крава

да се истресе, па после књко оће!

истришам, истришаја (3. л. мн. пр. истришав се, аор. истриша се, 1. л. мн. ис

тришамо се, импф. истришашем се, 3. л. мн. истришашеве ) несвр. П. пресем, отре
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сам, истресам. —Ти па свbки ден истришаш тија ћебики! Истришајтија џакови на

поље, немој у собу!

п.-ce 1. отресам се истресам се. — Ајде, неистришај се снговде, там се мало

помери!

2. експр. натресам се, брецам се, осецам се. — Не се истришај на дете, не ти је

оно криво

истpишњак м дете које је последњерођеноу породици с више деце, истресак.

— Он је истришњаг, за мушко је било мука, неје више по њега рађала.

истpишче с дем и хип, од истришњак. — Пет не мајка наша имала, Боска је

најмлада, она је истришче.

истртим се, истртија се (3. л. мн. пр. истртив се, аор. истрти се, 1. л. мн. истрти

мо се) свр. истурим стражњи део тела, стражњицу, натрћим се. — Па које си се

туј истртила, ај потам и ја да легнем!

истpупим, иструпија (3. л. мн. пр. иструпив, аор. иструпи, 1. л. мн. иструпимо,

трп. иструпен) свр. исечем на трупце, насечем. — Истpупија ли је деда дрва, иди ви

ди, ће ми леб) престаше!

истpућим се, иструћија се (3. л. мн. пр. иструћив се, аор. истрући се, 1. л. мн.

истpућимо се) свр. в. истргнем ce (1). —Ти здрава си се иструћила у кревет, а таткоти

стар цел двн работи!

истулбачим се, истулбачија се (3. л. мн. пр. истулбачив се, аор. истулбачи се,

1. л. мн. истулбачимо се) свр. в. истегарим се. — Станула на пракпа се истулбачила, а

неће приђе да помогне!

исћушкам, исћушкаја (3. л. мн. пр. исћушкав, аор. исћушка, 1. л. мн. исћушка

мо) свр. истерам, избацим гурајући, изгурам. — Исhушкајте га из собу, акоје дошја

да се свађа! у

исћушкување с гл. им. од исhушкујем. — Ако ти је до исћушкување, иди па га

исћушкуј, мене ми је брат, пијан, трезан, жал ме!

исћушкујем, исћушкуваја (3. л. мн. пр. исћушкујев, аор. исћушкува, 1. л. мн.

исћушкувамо, импф. исћушкујешем, 3. л. мн. исћушкујешев) несвр. гурањем истеру

јем, избацујем некога. — Неће мети мене више исћушкујеш искућу, ја свм у туј кућу

живоlдl saљожила!

исфрљим, исфрљија (3. л. мн. пр. исфрљив, аор, исфрљи, 1. л. мн. исфрљимо)

свр. 1. изнесем, избацим. — Исфpљи теј скапане јабуке на ђубре!

2. истерам, изгоним, избацим. — Исфрљили га из школу, гађаја профисора с

креду.

исфрускам, исфрускаја (3. л. мн. пр. исфрускав, аор. исфруска, 1. л. мн. исфру

скамо, импф. исфрускашем, 3. л. мн. исфрускашев) свр. експр. тукући некога пру

том, шибом направимму фруске, пликове. — Куде ми беше онај прут, ја тебедате ис

фрускам, болес те у дете?!

исцеливам, исцеливаја (3. л. мн. пр. исцеливав, аор. исцелива, 1. л. мн. исцели

вамо) свр. 1. целивам (обично више пута или више особа), изљубим. — Исцелива дете,

па отиде плачећим.

п. — се уз повр. изљубим се (е више особа). — Ајде, снашке, нема плакање, ис

целивај се свес) сви па поодимо!
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исцрцам, исцрцаја (3. л. мн. пр. исцрцав, аор. исцрца, 1. л. мн. исцрцамо) свр.

поцрка; поумире. — Исцрцале дабогда, скоро верани, па сте гладне! Ће исцрцав од

работу, а за куга, ко да имав сто синови! 1

итак, -тка, тко сасвим пун, пун до врха, пунцијат. — Итак вилџан кафу расипа

у скут.

итам, итаја (3. л. мн. пр. итав аор. ита, 1. л. мн. итамо, импф. иташем, 3. л. мн.

иташев, пр, сад итајећи) несвр. П. хитам, журим. — Итам обед да спремим, онија љу

ди ич не једоше Јутрос. .

П. — се журим се. — Еј, итам се, немам ич времеда седим, дај митој пада идем!

итање с гл. им. од итам (се). — Све на итање доћеш, никњд неће поседиж да се

изборимо. 1

итар, итра, итро 1. хитар, брз. — Итра је она, зачђ(c) зготови ручик.

2. бистар, оштроуман. — Итроги оној девојче, све петице у школу.

ицепим, ицепија (3. л. мн. пр. ицепив, аор. ицепи, 1. л. мн. ицепимо, импф. ише

пешем, 3. л. мн. ишепешев, трп. ишепен) свр. исцепам, поцепам. — Да се прекачим

преко лесу, закачи ми се вистан затарабе, ем си ицепивистан, ем се све изгреба.

ич прил. ништа, нимало. — Ич срам немаш! Шићер ич не турај, они нека ситу

рив колко ги треба!

1 ичер прил јуче, исп. ичерке,јичерке. — Ичер смо посипували башчу, па се осу

ШИЛa,

ичерашањ, -шња, -шњојучерашњи. — Ичерашањ дан, никњLд) да не дође!

ичерке прил. в. ичер. — Од ичерке онај бела свиња неће једе. Ако неје ичерке

ишја, ће иде јутре.

ичкобавим, ичкобавеја (3. л. мн. пр. ичкобавив, аоричкобаве, 1. л. мн. ичкоба

вемо) свр. веома смршам, омршам. — Краве ми ичкобавеле, немам с које да гираним.

иш узвик за терање кокошака. — Иж, болесве у кокошке што ми чапрљате

цвеће!

ишашавим, ишашавеја (3. л. мн. пр. ишашавив, аор. ишашаве, 1. л. мн. ишаша

вемо) свр. изгубим моћ здравог, трезвеног расуђивања, пошашавим. — Не гудирајте,

мало ли је муке претpгла, видиж да је ишашавела!

ишерпам, ишерпаја (3. л. мн. пр. ишерпав, аор. ишерпа, 1. л. мн. ишерпамо)

свр. експр. истучем, изударам, измлатим. — Ишерпала сем га добро, више неће вика

које неје за викање.

ишљакам, ишљакаја (3. л. мн. пр. ишљакав, аоришљака, 1. л. мн. ишљакамо,

импф. ишљакашем, 3. л. мн. ишљакашев) свр. изударам некога лупајући му шамаре,

ишамарам. — Ал сем га ишљакала, још ме рука боли, а како ли је на њега?

иштркљам, иштркљаја (3. л. мн. пр. иштркљав, аор, иштркља, 1. л. мн. иштp

кљамо) свр. нагло израстем, ижиигљам. — Иштркљаја, оволик момак порасја!

ишчавуљим, ишчавуљија (3. л. мн. пр. ишчавуљив, аор. ишчавуљи, 1. л. мн.

ишчавуљимо, импф. ишчавуљешем, 3. л. мн. ишчавуљешев) свр. искривим, искренем

уста (обично као знак неодобравања, негодовања и сл.). — Етегу књква је реко ву за

што је ишла бес питање, а она одма ишчавуљи уста! Свекрва ништо рекнала, снајка

ишчавуљила уста, свекрва се наљутила.

ишчапрљам, ишчапрљаја (3. л. мн. пр. ишчапрљав, аор. ишчапрља, 1. л. мн.

ишчапрљамо) свр. чепркајући, копкајући извадим из земље (о кокоши, пилету и сл.).

— Пилики све ишчапрљали цвеће у башчинче.
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ишчаталим, ишчаталија (3. л. мн. ишчаталив, аор. ишчатали, 1. л. мн. ишчата

лимо) свр. развијем побочне гранчице, младице, разгранам се (о биљци). — Овеј му

штакле ишчаталиле, затој не црвтив. Мумуруз ишчаталија, ал нема киша да му завр

не, неће врже класја.

ишчепим“, ишчепија (3. л. мн. пр. ишчепив, аор. ишчепи, 1. л. мн. ишчепимо,

трпишчепен) свр. почнем да формирам заметакза плод, клип (окукурузу). —Муму

руз ишчепија, ако му сb(г) киша убaва заврне, ће има мумуруз доста.

ишчепим”, ишчепија свр. 1. отргнем, истргнем, извучем. — Руку ће ми ишче

пиш, куде ме вучеш!?

П. — се раскречим се. — Ишчепи се ко жаба на онај лед, несте пепел бацили, да

се утепам!

ишчoкљам, ишчoкљаја (3. л. мн. пр. ишчoкљав, аор. ишчoкља, 1. л. мн. ишчo

кљамо, импф. ишчoкљашем, 3. л. мн. ишчoкљашев) свр. 1, обијем на више места (o

посуди). — Све сте ишчoкљали тањири, ич не водите ред

2. експр. изударам, измлатим. — Ишчoкљала гатам Анка, е па он голем задор.

ишчорбам, ишчорбаја (3. л. мн. пр. ишчорбав, аор. ишчорба, 1. л. мн. ишчорба

мо) свр. експр. изгубим способност здравог, трезвеног расуђивања, исхлапим. — Ти

си ишчорбаја, бре, не знаш које збориш!

ишчукам, ишчукаја (3. л. мн. пр. ишчукав, аор. ишчука, 1. л. мн. ишчукамо)

свp. I. 1. ударајући ослободим накупљене прашине, истресем. — Изнеситеј черге па

ги ишчукај!

2. фиг. учиним да неко изгуби способност здравог, трезвеног расуђивања, учи

ним да неко постане неразуман, безуман. — Боже, дај му памет, ел му и тој мало

ишчукај!

П. — се истресем, отресем са себе прашину и сл. — Ишчукај се одјцнег, не

улазај такој у собу!

ишчукување с гл. им. од ишчукујем. — Доста с тој ишчукување, свњки двн

ишчукујеш постељу, немаж другу работу!

ишчукујем, ишчукуваја (3. л. мн. пр. ишчукујев, аор. ишчукува, 1. л. мн. ишчу

кувамо, импф. ишчукујешем, 3. л. мн. ишчукујешев) несвр. П. ударајући ослобађам

накупљене прашине, истресам. — Докле ће ишчукујеш тој ћебе, ај достаје?!

П. — се истресам, отресам са себе прашину и сл. — Те га претпраг, ишчукује се

од брашно, из млин дошја.

ишчуљим, ишчуљија (3. л. мн. пр. ишчуљив, аор, ишчуљи, 1. л. мн. ишчуљи

мо) свр. (обично са допуном: уши) наћулим (уши). — Оне шbпкав, а он ишчуљија уши

да чује које тој оне зборив.

Ј

јабоме речца дабоме, дабогме. — Јабоме, до онуј окуку ће идеш и тује тај про

давница!

јабука ж (поред основног бот, и агр. значења „врста воћа“) етн. прстеновање

девојке, веридба. — Јабука се прави у четвртак, у туј недељу књд и свадба.
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јабукарм 1. воћњак подјабукама, јабучњак. — Брало дете јабуке у Милановја

букар па се човек љути.

2. бoт. и агр. врста парадајза крупних плодова. — Брзаци несу убави ко онија

јабукари петлижани, chмо брзaци по рано стасујев.

јабуче с 1. дем, ихип од јабука. — Пуста мајка, жалме изаћерку, туримјабучи

ки у кицељ снаа да не види, па однесем на унучики.

2. етн. назив одмила који млада надева девојчици из мужевљеве фамилије. —

Снајка Мира ме још вика јабуче, ако свм се одала.

1 јаганче c1. хић. од јагње, јагњешце. — Једно јаганче не можбљшубаво да сиса,

ранимо га још на цуцку.

2. (обично у мн.) бела пруга на нокту. — Теј такој беле пруге по нокти викамо

ги јаганчики, а овија школувани викав тој ништо фали на човека.

јагњећина жјагњеће месо, јагњетина. — Овчетину деца не волив, а јагњећину

би по јели.

јагорида жгрожђе некалемљене винове лозе. — У старо лојзе остала симојаго

рида, она неје убава за једење, за вино смо.

јаготка ж бот, и агр. дем и хип, од јагода, јагодица. — Да носим на Ружу нику

јаготку, уста да раскваси.

јадошем се, јадосаjа се (3. л. мн. пр, јадошев се, аор, јадоса се, 1. л. мн. јадосамо

се) свр. испуним сејадом, љутњом, гневом, наљутим се, наједим се. —Она се јадоше

што гумуш сандиља па викне па се разврши на деца.

јазњкм брука, срамота. —Тојејазик, неси смејатој да направиш људи дати се

sверив!

јајце сјаје. — Које ћу се наједем одједно јајце? Мистисте ли јајца за Велигден?

јајчар м пас који једе јаја. — Оној куче изгледамидаје јајчар, одмада га манго

шеш нигде, ја немам јајца за деца, а не ли па за кучики!

јајчарка ж пеј. она која је склона крађи, крадљивица. —Тујјајчарку немој ми

доводишу кућу, сbмо у њум треба да гледам које работи, другу работу кода немам!

јајченик м врста пите чија се свака јуфка прелива јајима. — Деца не једев

св[c} сирење баницу, на њи ги направим јајченик.

јајчениче с хип, од јајченик. — Једно јајчениче да направим за овија деца, ћедо

ђев гладни из школу!

јаловак м 1. пеј. неплодан, стерилан човек. — Моји децати несу криви што си

ти јаловак!

2. неродна, јалова биљка (обично вишегодишња). — Стра ме од бога, не ми се

сече овој дрво, овај ора, ал јаловак, не знам шћу работим.

јаловица ж 1. пеј. неплодна, стерилна жена, нероткиња. — Јаловицу гу нећу

чувам, на куга ћу оставим овој имање, на Цигани!?

2. крава која није стеона. — Имам једну стелну и једну јаловицу, не мога се из

води овуј годину.

јанем, јануја (3. л. мн. пр. јанев, аор. јану, 1. л. мн. јанумо, импф. јанешем, 3. л.

мн. јанешев) свр. узјашем. —Чим чу да је болна, јанем коња па преко брдо у Дрводе

љу. Дајанем коња, он мрдна и такој падо и измести ногу.

јарм стаја за крупну стоку (краву, коња и сл.). —Вржи краве подладнаулице,

не укаруј ги у јар на овој врућо!

Јарац м надимак.



Речник говора јабланичког краја 147

јарма ж крупно самлевено жито за исхрану стоке, прекрупа. — Давам ги на

краве по едну карличку јарму преко зиму, сточица, у њум ми очи гледав.

јаскам, јаскаја несвр. штреца, сева (о оболелом месту, рани), пулсира. — Ја

ска ми овај исечотина, ће се загноји, ја сирота! Јаска ми месо на снагу, ћу се разболим.

јаскање с гл. им. од јаскам. — Бере овај чир па јаска цел ноћ, од јаскање несвм

дремнула ич. Не прекиђа ми јаскање цел ноћ.

Јастреб м надимак.

јатка ж језгро ораха. — Не млати, дете зелени су ораси, још немавјатке!

јачак, -чка, -чко у довољнојмери јак, снажан, прилично јак, снажан. — Па он

је веће јачак, можда помага у работу.

јашам, јашаја (3. л. мн. пр. јашав, аор. јаша, 1. л. мн. јашамо) несвр. јашем. —

Не јаша коња на куга личи, него кој га има (НПосл.).

јашање с гл. им. од јашам. — Неје за јашање такbв коњазг#н.

јебанџијам в. ебанџија. — КњLд) цивидела да је јебанџија, што си се качила у

њигови кола?

јебанџика ж в. ебанџика. —Ће узне он јебанџику, неће он да се жени здевојку

из нашо село!

јебанџиски,-а,-ов ебанџиски. —Ми ће си се између себе допитамо, тој неје је

банџиска работа! Има и јебанџиске њиве у наш атар, ал тој не сме никој да дира, ми

чувамо њино, они ће па нашо там.

јевтика жв евтика. — Немамјевтику, мори, шторасипујеш воду помене?

јевтинија ж јефтиноћа. — Ајде, жене, купујте, куде мене јевтинија!

јевтичав, -а, -ов, евтичав. — Неје јевтичав, такtв си му омлаз, жуту лице ко
свећа.

јевтичавка ж в. евтичавка. — Врљитуј чашу што епила онајјевтичавка, болес

му чашу!

јевтичавком в евтичавко. — Тај јевтичавко се залечи, ене га па работи.

једмвеома хладно време; исп.једило.— На овај јед, неје нигде за идење, дом си

седи!

једанпутке прил. једанпут, једном. — Једанпутке свм ишла там па сем забра

вила пут.

једе ме несвр. осећам свраб, сврби ме. — Једе ме грбина, почешај ме!

једем, јеја (3. л. мн. пр. једев, аор. једо, 1. л. мн. једомо, импф. једешем, 3. л. мн.

једешев, пр. сад једејећи) несвр. (поред стандардног значења „узимам храну, храним

се“) фиг. злостављам, мучим. —Млогоме мене једе тај човек, незнам куде да се девам.

једило свјед. — На овојједило беше обукла кратковистанче, разболела се.

јединка ж 1. она која је једина у родитеља, јединица. — Она док јединка па гу

млого размазали.

2. експр. најнижа оцена, јединица. — Боље си научи песмицу, ће ти даде учи

тељ јединку па ће се пушиш!

једнем, једнуја (3. л. мн. пр. једнев, аор. једну, 1. л. мн.једнумо) свр. у дем. зна

чењу: једем. — Немаш млого време, једни па ће идеш

једнодњнче с дете које се родило истог дана кад и неко друго дете. — Моја

Миросава и њојна Смиља су једнодњнчики.

једнопајеc, -ста, -сто тврдоглав, својеглав, намћораст. — Што си такој једно

пáјес, ја ти викам једно, ти си наврнуја чутуру на друго?!
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једностранка жетн. врста народног кола које се игра само на једну (десну)

страну. — Има ги öра разни. моравац, чачак, бугарка, а једностранка је најлеко за

играње, свмо играш напред.

* језичан, -чна, -чно в. езичан. — Она затој едећутек штоје језична, не зна које ће

рекне на човека.

језичарка ж пеј, она која ружно и увредљиво говори о некоме, лајaвица. —Тај

језичарка је свашта лајала за мене, па свк тражи да гуја пестујем.

језичат, -а,-ов језичан. — Немој си такој језичата ко мајкати, срмота такој да

викаш на старога човека!

језиче с в. езиче. — Све му побелело језиче, има ватру.

језиченце св. езиченце. — Искочиле му на детенике беле бручице најезиченце.

јекнем,јекнуја (3. л. мн. пр. јекнев, аор. јекну, 1. л. мн. јекнумо) свр. в. екнем. —

Јекнуја гу у слабине, ене куде се савива.

jeктер м в. ектер. — Јектер земњу свм даја на ћерку у мираз.

јела узвик в. ела. — Јела куде мене, ћу ти дадем јабуче!

јелече св. елече. — Обучи му и јелече, да му чува грудики на дете! Двгдоји де

те, те тој не носи јелече.

јелеченце с в. елеченце. — Које, оно малецко, ћу му исплетем јелеченце зачђc.

Немој такој тесну мајичку без јелеченце

јерkМ м јарам. — Донеси јеphм испод ајет) да прегнемо краве

јерган м в. ерган. — Ти ли се, мори још покриваш с јерган на овој врућо?

јерганче св. ерганче. — Баба купује на унуче кревече, постељинку иiерганче.

јеребица ж зоол. птица из ф. Phasinidae, japeбица. — Игор нашја јајца одјере

биицу у жито.

јеребиче с птић јаребиице. — Прну јеpeбица из гњездо, јеребичики не можда

летив и ја ги поваћа.

јесенћске прил. в. есенsске. —Још јесенћске безаплела овуј ванелу, еве пролет

увати, такој ће остане.

јесењка жагр. воћка (јабука, крушка) чији плодови дозревају сјесени. — Наше

крушке су брзaци, они имав од онеј јесењке што мош преко зиму да стојив.

јесика жбот, јасика Populustremula. — Краве мирујев, запасле се, а ја си седим

под јесику у лад.

јест,км в. естњк. — Несу имали ко сhг меки јестњци, него смо ги пунили свc)

сламу.

јестЊче с в. естњче. — Заградим га с јестечики у кревет) дете, да не испадне, а

ја овам работим.

јетрвичић м в. етрвичић. — Јетрвичића ће испраћамо у војску, те тој се спра

ЉаМО.

јетрвична ж в. етрвична. — Не, не, моја ћерка је тују село одадена, него при

чам од онуј јетрвичну што је у Београд.

јецкав, -а, -о који запиње уговору, муцав. – Тој ливу је, мори свекрва, онајјец

кава што стално на пијаs кмије?

Јецкавка“ ж надимак. t

јецкавка“ ж она која запињеу говору, која муца, замуцкује, муцавица. — Еј, не

мог гу ја слушам туј јецкавку, мука да ти припадне књT почне да јецка.
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јецкавком онај који запињеуговору, који муца, замуцкује, муцавац. — Ај, поб

ди, с тога јецкавка не мош се расправиж до јутре.

у јецкало с особа која запиње у говору, која муца, замуцкује. — Замаја ме оној

јецкало на капију, па ми леп све изгореја.

јецкам, јецкаја (3. л. мн. пр. јецкав, аор, јецка, 1. л. мн. јецкамо, импф. јецка

шем, 3. л. мн. јецкашев, пр. сад јецкајећи) несвр. запињем уговору, муцам, замуцку

јем. — Она јецка, јецка, докле ми све исказа, леб ми се у шпорет све спалдосаjа, вика

стринка.
e у - 1 - н t 1 ! - * 1

јецкање с гл. им. одјецкам. —Има гуједна жена у Шуманешто баје одјецкање,

куде њум да водиж дете да му пребаје!

јецкоња м в. јецкавко. — Које ти, јецкоњо збориш?

јечем мв. ечњм. —Јечем полегја, немош се коси, све смо га свlс) српожњејали.

јечмењак мјечмени хлеб, јечменица. — Несмо ми пробирали: јели смо имуму

рузницу, и јечмењак и чис леб.

јешан, -шна,-шно који радо и много једе, слаткохран. — Несуми деца јешни,

те књкви су, ко зглогињке да ги раним.

јешник монај којирадо имного једе, којије слаткохран. — Познавало би му се

да је јешник, него неје.

јешницаж она која радо и многоједе, која је слаткохрана. — Млого пробира,

неје јешница, а викав људи болна.

јештерицаж ситни бели пликчић на слузокожи језика, апта. — Искочила му

јештерица на език, не можда једе.

јичер прил. в. ичер. — Несијичер нигде скитала, свгда навакшаш!

јичерке прил. в. ичерке. — Одјичерке, ништа не једе.

јов узвик за изражавање бола, туге, жалости, страха: јао, јој. — Јов, боли

ме, не ме дирај! Јов, куде ћу се сакријем књд наиде бесан

Јолга ж име.

Јоле с хип, од Јосим.

Јосим м име.

јуже суже, конопац. — Понесијуже па вржи краву да пасе, а ти бери поприку

за пијац!

јужар монај који израђује ужад, конопце, ужар. — Јужар, викаш, свbки петак

на пијац, обогатеја, а не видиж га књLд) цучејужики књко се витла целдњн напред-на

траг.

јужарлњк мужарски занат, ужарство, ужарија. —Тија људи су сиротињке

били, обогатеше овеј николко године с јужарлbк.

јуларм поводац, улар. —Тури ву прво јуларна туј краву па гутšг изводи из

шталу, млого је бесна!

јуларче с дем, од јулар. — Искидало теле јуларче па све исисало краву.

јуниче с дем, и хип, одјуница. —Тоједнојуниче чувам, испродадо стоку заМи

лојкину свадбу.

јуничка ж хип, од јуница. — Зазими ете две јуничке, па ги ни њи не мог изра

ним.

јутре прил. сутра, сутрадан; исп. јутредан. — Јутреће мора башча да се нава

ђује, све изгорела.
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јутредан прил. в. јутре. — Јутрeдaн ће идемо на ранину у Лескова, за данic

смо се забавиле.

јутроске прил јутрос, — отидејутроске безлебна копање, лебда му се носи.

К

кабав, -a, -o који је слабе телесне конституције, слабашан, неиздржљив у

тежим физичким пословима; исп. малодушан, малокаван, слабодушан. — Видижда

је кабава, ништа гу нема, куде ће ти она работи у поље?

кабавка жона која је слабе телесне конституције, слабашна, која је неиздр

жљивау тежим физичким пословима. —Натуј кабавку душаву у ноздошла што из

вадила кову воду, а не ли па да иде у копање и орање.

кабавком онај који је слабе телесне конституције, слабашан, који је неиздр

жљиву тежим физичким пословима. —Ти бре, кабавко, џак не можда подигнеш, а

ја цел двнжњејем, свк па да идем џакови да товарим!

кабат прид. непром, крив, одговоран. — Ја несвм кабат штоје она уватила свет,

не ме ни питала!

кабатење с гл. им. од кабатим. —Ти си га њега кабатија куде таткада је он рас

турија ограду, за твоје кабатење је изеја ћутек, ако неје крив.

кабатим, кабатија (3. л. мн. кабатив, аор, кабати, 1. л. мн. кабатимо, импф. ка

батешем, 3. л. мн. кабатешев, пр. сад кабатејећи) несвр. бацам, сваљујем кривицу на

некога, кривим, окривљујем некога. —За све ништо Игора кабатите и књдје крив и књд

неје.

кадаљ прил. (обично поновљено) без журбе, споро, полако. — Не се она жури,

ногу пред ногу, кадаљ, кадаљ.

кадњшањ, -шња, -шњо кадашњи. — Кадњшањ је тој леб, од ичер?

кадивка ж бот, украсна биљка из ф. Kompositae, кадифица. — Набери си од

теј кадивке па тури у чашу!

кадралија ж простран сеоски пашњак, утрина. — Пушти овце там на кадра

лију па си глеј работу!

кажем се, казаја се (3. л. мн. пр. кажев се, аор. каза се, 1. л. мн. казамо се, импф.

кажешем се, 3. л. мн. кажешев се) свр. обавестим о одласку, јавим се. — Кажи се на

татка па тšг иди! Казала свм му се, не се секирај! }

казаницаж 1. просторија у којој се држи казан за печење ракије. — Ајовам у

казаницу да га не износимо, ће видиждњл треба казан да калаишеш!

2. фиг. нос пун слине. — Истреси туј твоју казаницу, немој сЊмо да ушмркњу

JeШ!

каилан, -лна, -лно прид. непром. (често уз глаголе с негацијом) вољан, рад. —

А бре, несљм каилан тој што се десило, несвм видеја овца што се набутала у твоју де

телину!

кајдишем, кајдисаја (3. л. мн. пр. кајдишев, аор. кајдиса, 1. л. мн. кајдисамо)

свр. решим се, одлучим. — Не мог да кајдишем да га ударим. Како мога да кајдишеш

тој да га питаш?
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каков, књква, књкво (ређе какав, каква, какво) упитно-односна квалифика

тивна придевска заменица какав, каква, какво. — Ете, каквв брлог направи! Књква је

тој калабука на сокак. Књкво је тој девојче, убаво ли је? Какњв татко, такbв и син. Па

полка је трква књкву си ми гудала.

какво уп. зам, шта. — Какво ти оћеш од мене, које свм ти дужан?

калм блато, глиб. — Млого је заврнало, још се не мож улегне у њиву, калдо

колена.

калабука жхалабука, галама; збрка, пометња. — Искочи, види књква је тој ка

лабука на сокак! Направили калабуку там у њиве за нику међу.

каламутим, каламутија (3. л. мн. каламутив, аор. каламути, 1. л. мн. каламути

мо, импф. каламутешем, 3. л. мн. каламутешев, пр. сад каламутејећи) несвр. изази

вам збрку, неред, пометњу. — Немој ти да каламутиш по моју кућу, више ми неће

ступнеш у кућу!

каламутња жзбрка, неред, пометња. — Надали викање, ника каламутњатаму

њин обор.
-

калип муредно сложен избијен свежањ осушених листова дувана. — Двојте

тија калšпи св[с) ситан дуван, они су прва класа дуван!

Калаштура ж надимак.

калемарка жбот, агр. врста племените, калемљене воћке. — Наше крушке су

ситне, они имав онеј убаве, крупне калемарке.

каленица жземљана здела, чинија. —Једи иствоју каленицу, не бркају туђу!

каленче с дем, од каленица. — Сипи на дете гра у оној њигово каленче!

каленченце с дем и хип, од каленче. — Беше ви Бонче купија по једно кален

ченце на обе, чим наидете он заповеде Јелу да ви сипе у тија каленченцики које ева

рила, гра, чорбу, које било, ви једете.

калепка ж креветац за новорођенче, колевка, зипка. — Беше Мира малецка,

Ружа ће ме остави да чувам дете, аја мало поголема, и ја дете, па изврнем Миру иска

лешку.

калепче с дем, и хип од калетка. —Тражите да ви Драги даде калепче од њино

дете!

Калеџија“ м надимак.

калеџија“ м онај који калајише посуђе, калајџија. — Нема га одњмно калеџија

да пробди крз) село, требало би онај казан да калаише.

калпење с гл. им. од калпим. — Калпење, него књко, нећу га допуштим да рабо

ти по њигово, које оно рекне, мора га сапирам.

калпим, калпија (3. л. мн. пр. калпив, аор. калпи, 1. л. мн. калпимо, импф. кал

пешем, 3. л. мн. калпешев, пр. сад калпејећи) несвр. експр. обасипам грдњама, гр

дим, ружим. — Калпи га она и књд је крив, и књд неје крив, не га попушта.

калупење с гл. им. од калупим. — Гадна тај работа, калупење дуван, не мож ру

ке да одлепиш.

калупим, калупија (3. л. мн. калупив, аор. калупи, 1. л. мн. калупимо, импф. ка

лупешем, 3. л. мн. калупешев, пр. сад калупејећи) несвр. уредно слажем један на

други правећи калупе, свежњеве (о осушеним листовима дувана). — Преко зиму ка

лупимо дуван и сортирамо га ко што су ни рекли, по класе, неје једин здруги.

Калуша ж надимак.
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каљам, каљаја (3. л. мн. пр. каљав, аор. каља, 1. л. мн. каљамо, импф. каљашем,

3. л. мн. каљашев, пр. сад каљајећи) несвр. П. чиним прљавим, прљам. — Обриши руке

од) тој мрсно, не ми каљај sидови!

П. — се прљам се. —Не се каљај, дете, немам више у које дате преобучем!

каљив, -а,-оа, блатњав. — Собуј се, не улазајскаљиви опћнци б. нечист, пр

љав, замазан. — Руке ми каљиве, исечи си леб) па једи!

камак,д прил. (обично с предлогом од) давно, одавно, поодавно. — Откамакед

је она отишла дома, неје куде нас.

камарка ж дем, и хип, од камара, мали стог, пластић. — Имаја једну камарку

сено поза кућу, и тој да му запалив.

Камени пут м мпт, шума, пашњак.

камењ м камен. — Он ме први изгађаја с камењ, први се дираја.

} камењче с дем, од камењ, каменчић. — Ја докле перем оно собира камењчики у

реку па се игра.

каната ж1. бочна страна запрежних кола, канат. — Немој, дете да седиш на

канату, ће се преципиш! Тури канате на кола, компири да докарамо!

2. земљани суд за воду, тестија. —У онуј голему канату, наточи воду за у њи

ву! Покри канату с пешкир да не падав русја у воду!

каначе с дем, од каната (2), тестијица. — Расипитуј врућу воду исканаче па

наточи студену!

кандишем, кандисаја (3. л. мн. пр. кандишев) несвр. заударам, смрдим. — Ти,

човеку кандишеш, ако не мош се избањаж, дај бер се преобучи у чисте џољке!

Кантар м надимак.

кантарче с дем, од кантар. — Еве ти кантарче па си сама измери!

капаран м кратак мушки капут од клашње, сукна, копоран. — Понеси си ка

паран, мош ће застуди! Стари људи не собукујев капаран ни преко лето.

капаранче с дем, и хип, од капаран. — Утоједно капаранче и лете и зиме, сиро

тињка!

капелан, -лна, -лно који се поставља изнад свих, који свима намеће своје ми

шљење. — Она оће да буде капелна над цви нас, ако је најмлада.

капем, капаја (3. л. мн. пр. капев, аор. капа, 1. л. мн. капамо, пр. сад капајећи)

несвр. 1. пада, цури, кап по кап. — Мора црепја да прередим, почело да капе у голему

собу.

2. фиг. залуду траћим време чекајући. — Еве, још капем овде пред врата, неће

ме пуштив да улегнем.

капиџик м мала врата на капији, огради и сл. — Не затварај капију, ће наидев

овија с кола, а капиџиг затвори!

капка ж кап, капља. — Капка киша неје заврнало, све изгоре.

капњујем, капњуваја (3. л. мн. пр. капњујев, аор. капњува, 1. л. мн. капњувамо,

импф. капњујешем, 3. л. мн. капњујешев, пр. сад капњувајећи) несвр. сипам мало,

кап по кап, капљем. — Не ги, Ивано натејцвећке смо капњуј, негоги убаво посипи'

капче с дем, и хип, од капа, капица. —Тури на дете капче на главу, ће га болив

ушики од ветар! Накриви капче па си глеј работу!

капчугмкапи кишекоје се сливају скрова, капница. — Овај шуман што је под

цтреју, све га поткопали капчузи.
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капшем, капсаја (3. л. мн. пр. капшев, аор. капса, 1. л. мн. капсамо) свр. премо

рим се, преоптеретим се (радећи, напрежући се). — Овој лето смо ја и татко ти кап

сали од работу, не можемо више.

карам, караја (3. л. мн. карав, аор. кара, 1. л. мн. карамо, импф. карашем, 3. л.

мн. карашев, пр. сад карајећи) несвр. грдим, ружим. — Немој да караждете, испад

нула му чаша из руке, па које, на чашу нека је!

карање с гл. им. од карам. — Ствоје карањеће помериштој дете отпамет!

караца ж црномањаста женска особа, уз то незграпна. — Глејгу овај караџа,

размандала се ко онеј вртенарке!

карлица жплитка дрвена посуда замешењехлеба. — Не ми се огањјош разго

реја, а тесто стигло, ће искочи искарлицу. у

карличе с мала карлица као мера за сточну храну. — Узни једно карличе па

чинке, па врљи пред онеј пашићне свиње! Давам ги на краве свbко јутро по едно кар

личе јарму.

карличка ж дем и хип, од карлица. — Ви сте малцина, за вас је доста да заме

сиш у овуј карличку.

карпатак м повећи комад нечега, комадина. — Оволик карпатак месо напе и

излете на сокак.

карча м тамнопут, црномањаст човек и надимак таквом човеку. — Татко му

карча, а овој дете се бело метнало све на мајку.

карчеc, -ста, -сто који је тамнопут, црномањаст. — Едно црномањесто, кар

често момче дооди свbки вечер у село, ал несем одирила по коју девојку дооди.

касарина ж просторија која сезбог велике површине тешко загрева. — Идити

на овој студено спи у онуј касарину, еве ти грејалица!

књсвет м здрав разум, памет. —Ти немашичкicвету туј чутуру, не моштакој

дете да бијеш!

кЊсветан, -тна,-тно (обично с глаголом у негацији) разуман, разборит, паме

тан. — Ти неси кћсветна, такој ли се удара дете, да га рашчовечиш!?

књсмет м судбински предодређен срећан живот. — Књсмет немам, деца ми се

не држив.

кастрење с гл. им. од кастрим. — Беше запеја за тој кастрење, смићав му моје

сливе, обаљав му црепја откућу књLд) дува. Ће слуша, копа неће слуша, ако не помага

кастрење ће помогне ћутек.

кастрим, кастрија (3. л. мн. пр. кастрив, аор. кастри, 1. л. мн. кастримо, импф.

кастрешем, 3. л. мн. кастрешев, пр. сад кастрејећи) несвр. 1. подсецам, крешем (гра

не, дрво и сл.). — Те га там у друк плац, кастри онеј сливе уз) Стојанову кућу.

2. експр. јако грдим, ружим, прекоревам. — Ја ћуте тебе кастрим књд улегнемо

у обор, сељани да се не смејев, куде ти луташ!?

катарушка ж (обично мн.) импровизована дечја колевка у пољу коју чине две

мотке које се побадајуу земљу под углом од б0 степени за које се привезује разапе

то платно, ћебе и сл. — Разнинем катарушке у њиву па те оставим уљуљку, а ја цел

дњн копам.

катерица жзоол. мали шумски сисар Sciurus vulgaris, веверица. — Енегу кате

pица уз дрво како се качиња.

катил м душманин, непријатељ, осветник. — Ти си бре, катил, твоји си деца

напудија, а не ли па другуга ће волиш и чуваш!
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каул му изразу: под — (узмем, купим грло стоке) на пробу, проверу. — Краву ћу

узнем пот каул па књко се покаже, ако ваља, моја је.

кација жметална лопатица са подужом дршком за преношење жара, жа

рач, ватраљ. — Узни жар у кацију па однеситам у собу куде деца што легав да зало

жиш!

качим, качија (3. л. мн. пр. качив, аор. качи, 1. л. мн. качимо) свр. П. дигнем

увис, попнем. — Качи дете у кола, ја ћу га држим!

П. — се попнем се. —Ћу се качимјаданђс на таван да видим не ли су там затика

не онеј твоје попке.

качување с гл. им. од качујем (се). — Несвмја овакој стара, кљекава закачува

ње, иди се качи на поткровље, узни у овој ћупче шићер донеси!

качујем, качуваја (3. л. мн. пр. качујев, аор. качува, 1. л. мн. качувамо, импф.

качујешем, 3. л. мн. качујешев, пр. сад качувајећи) несвр. П. дижем увис, пењем. —

Донеси слубу да качујемо овија ораси на таван да се сушив!

П. — се пењем се. — Викамти, дете, не се качујнатија басамци, ће се скотрљаш!

кашљам, кашљаја (3. л. мн. пр. кашљав, аор. кашља, 1. л. мн. кашљамо, импф.

кашљашем, 3. л. мн. кашљашев) несвр. кашљем. — Кашљам од дуван, не ми је ни

шта. Цел ноћ кашља, језик у главу не увукује.

кашљица ж кашаљ. — Ника кашљица га уватила, млого кашља.

кашљичав,-а,-о који има кашљицу, који кашље кашљав. —Ја сем кашљичава,

немој по мене да пијеш воду, узни другу чашу!

кашљичавка жона којаје оболела од кашља, која је кашљава. — Дође онај ка

шљичавка па се по њум деца разболеше.

кашљичавком онај који је оболео од кашља, који је кашљав. — Ти бре, ка

шљичавко, седи у врућу собу, куде ће искачаш, још мед да набереш!?

квац (обично поновљено више пута) узвик којим се ваби квочка. — Мајка књд

öће да рани квачку сbмо вика: квац, квац, квац.

квачетина ж аугм. и пеј, од квачка. — Овај квачетина нуме да води пилчики,

изведе ги чек на сокак ники да ги погази, мора гу врзујем.

квачкаж квочка. — Насади квачку на дваесјајца, она да изведе сšмдесет.

квита ж признаница, потврда. — Чувајтеј квите отпорез на едно место, да те

после па не глобив!

кезење с гл. им. од кезим се. — Не се кезете, деца, по кезење иде плакање

кезим се, кезија се (3. л. мн. пр. кезив се, аор. кези се, 1. л. мн. кезимо се, импф.

кезешем се, 3. л. мн. кезешев се, пр. сад, кезејећи се) несвр. церекам се, кревељим се.

— Кажи мајке на Ивану немој се кези, ћу гу тепам!

кéкам, кекаја (3. л. мн. пр. кекав, аор. кека, 1. л. мн. кекамо, импф. кекашем, 3.

л. мн. кекашев, пр. сад, кекајећи) несвр. експр. једем обилато и сласно, исп. кpкам. —

Ви целу зиму кекате месо, а сh[г) књ|д) треба да се работиће једете празан чорбуљак.

кекањац м експр. богата, обилата трпеза, исп. кpкањац — Свк свиње књд

искољемо, синко ће будне кекањац.

кекање с гл. им. од кекам. — Неје она научила да помpвкује, куде њум смо ке

кање, тера на широко, па докле има.

кекнем, кекнуја (3. л. мн. пр. кекнев, аор. кекну, 1. л. мн. кекнумо) свр. експр.

снажно ударим, млатнем, треснем. — Еј, гре да вубере на онуј жену, књд гује кек

нуја, она сирота паде у бразду.
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келикоптерм хеликоптер. — Одма га с келикоптер пребацили од туј зграђе

вину у друг град у болницу, ал остаде непокретан.

кивкам, кивкаја (3. л. мн. пр. кивкав, аор. кивка, 1. л. мн. кивкамо, импф. кив

кашем, 3. л. мн. кивкашев, пр. сад. кивкајећи) несвр. лаје танким, испрекиданим гла

сом, кевће (о штенету). — Тој куче гам у обор откĐт кивка, неће заврзано.

кивкање с гл. им. од кивкам. — Увика ми се углаву тој куче с кивкање, одвржи

га малко да се истрчи!

кидољакм искидани део конца, пређе и сл. — Расплетем ваши ванелчики, они

стари, износило се, кида се пређа, па одlтија кидољци настаљам ги, настаљам да ис

плетем другу ванелу.

килавка ж пеј. 1. она која је оболела од киле, која је килава, килавица; исп.

килка. — Испали ву црева од работу на туј килавку.

2. спора, недовољно вешта, неспретна женска особа; исп. килка. —Тај килав

ка откilдЈ цетртка око тај ручњк, још несмо ручали!

килавком пеј. 1. онај који је оболео од киле, који је килав. килавац, исп. кило

ња, килча. — Не мош тај килавко џаг да дигне, викај Благоју!

2. онај који је спор, недољно вешт, неспретан; исп. килоња. —Ти бре, килавко,

још неси готов

килајка ж боца која запрема један литар, литрењача. — Наточи, дедо на зета

једну килајку ракију, немој гу чуваш свм за тебе! Тај, докле не испразни килајку, не се

диза.

килка ж пеј. в. килавка. —Беше тај килка апериcувана, алву се па поврнуло. Ти

мори, килке, још се вртиш око тај лук

кило с 1. јединица за мерење тежине, килограм. — Остаја мишићер за едно

кило, нема више.

2. јединица за мерење запремине, литар. — Наточија сем синоћ кило ракију,

све да гу попије преко ноћ!

килоња м пеј. в. килавко. — Одмењујем га у тешку работу тога килоњу, ја, же

на! Тај килоња цело допладне поји две кравчики.

килце с дем, и хип, од кило. — Купи килце компири, које ће се наједев од тој?

Крава ми стелна, ал још музњујем по едно килце колко за деца.

килчампеј, в. килавко. — Иџ га не викајтога килчу, он ти не мождизатешко

Тај килча се још килави с тија снопчики.

кимам, кимаја (3. л. мн. пр. кимав, аор. кима, 1. л. мн. кимамо, импф. кимашем,

3. л. мн. кимашев, пр. сад кимајећи) несвр. покретом, покретима руке дајем некоме

знак да дође, машем уопште. — Енегу Бранка преткапију, кимај вуда дође куде наз

да пооратимо. Кима на автобузда стане, ал не теја. Убаво се поздравимо, она јадна

пође па се обрне накуде нас и кима с руку, па пође, такој докле замаче на окуку.

киман, -мна, -мно веома љут, киван. — Још одiмно свм ти ја на тебе кимна,

сb(г) ћу ти се за све развршим!

кимање с гл. им. од кимам. — Некимај, џабе ти кимање књ|д) те не види! Још

ми пред очи Радино кимање књT пооди дом да си иде.

киметм временска непогода, невреме, кијамет. —Дњл си полудеја да идеш свг

на овај кимет? Преконачи си па јутре.
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кимкажу изразу: имам кимку (на некога) осећам жељу, потребу да се некоме

осветим. —Одiмноја имам кимку на њега,још онуј годину књдми беше преораја ме

ђак, ће се намести он сам!

кимнем, кимнуја (3. л. мн. пр. кимнев, аор. кимну, 1. л. мн. кимнумо) свр. по

кретом, покретима руке дам некоме знак да дође, махнем уопште. — Кимни ву да

дође навам! Кимни, бабе на мајку, ене књко се оSpћа по тебе!

кисел, -a, -o 1. који је киселог укуса, кисео. — Млого ти кисел копус, тури га у

воду преко нођ да извуче туј киселину!

2. фиг. који је лоше, рђаво расположен, нерасположен. — Кисела ништо од)

ђутрос, не знам које ву је.

киселiи прид. непром, веома, врло кисео. — Колко сиву сирће турила на овуј

салату, киселец, не мош се једе?

киселица ж јело припремљено кувањем зрелих шљива ранки са мало шећера.

— Киселицу правимо такој преко лето од овеј сливе ранке, провирна онакој дође тај

киселица, човег да се озлачи на овој врућо.

киселишм оно штоје киселог укуса. —Туј трошију, пријо, иш гу не турај пред

мене, ја от киселиш ништа не смем да једем!

кисело сквасац, маја за кишељењемлека. — Оставила бекисело за млеко, деца

га нашли па га изели.

киселопеј м зоол. птица Оriоlus orio (galbula) из ф. Oscines, вуга. — Чујеш ли,

там од онуј крушку, киселопеј књко поје?

кисељак м бот врста неотровне траве киселкастог укуса коју деца радо једу.

— Испрати не мајкасњскожда собирамотреске таму прудину река што ги исврљила, а

ми не собирамо дрва, него трчимо по прудину да нађемо кисељак, па га једемо.

кисељка ж бот, агр. врста јабуке киселог укуса, јабука кисељача. — Благајке

ги викамо онеј јабуке око Петровдњн што стасујев, оне брго прођев, ал имамо си ке

сељке, књ.(д) цташев млого су убаве за преко зиму. 1

кисло с вишеузастопних кишних дана, кишовит временски период. — Увати

овој кисло, неће мош пооремо. Мука беше за кишу, сbгод овој кисло не мош се улегне

у њиву.

Китаж име крави. —Ене Кита куде се набутала у мумуруз, малову овде трава!

китка ж 1. свежањ (цвећа), букет. —Тури и босиљчњкутуј китку за на гробје!

2. кићанка, реса, кита. — Кудећу туримја на главу капу с китку, несвм дете?!

3. етн. заруке, прошевина. — Све угодили, у четвртак је китка, а свадба за две

недеље.

Кифла ж надимак.

кицеља ж кецеља, прегача. — Дала ми Бранка убаву, везену кицељу, што сем

била ашчика.

кицељка ж хип, од кицеља. — Запаши си кицељку да се не умажеш!

кицељче с дем, од кицеља, кецељица. —Те, односим сетуј, везем кицељче.

кишован, -вна, -вно кишовит. — Кишовно време беше па се млогороди и му

муруз и гра, а тикве па оволке. 1

кладанац м извор, врело, кладенац. — Има у шуму пуно кладанци, ал стока ги

огадила.

кладанче с дем, од кладанац. —У тој кладанче што ти пре казува, там да идеш

да врљиш нику пару за здравје!
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клај прил. (обично поновљено) лаганим кораком, ногу пред ногу. — Не се он

жури, иде си клај, клај.

клапушéc,-та, -то који има млитаво повијене, клемпаве уши, клемпав. — Пун

ђу ву не мож направиш, ће ву се видив тија клапушести уши.

клас м клип кукуруза. — Мумуруз је овуј годину млого убаво родија, испречка

ли се класја.

класурка жокласина, окомак. — Чувајтеј суве класурке да подложујемо огањ!

На класурке свм ви леб испекла, дрва не мога да натрупим.

класурче с дем, од класурка. — Врљи ми навам тија класурчики да наложим

огањ!

клашње с вунена тканина домаће израде (обично ваљана), сукно. — Откла

шње су се шили капарани, чешире.

клашњен, -а, -о који је израђен од клашње, клашња, сукнен. — Обучи, Мирко

онеј клашњене панталоне, за по топло!

клашњеник м краћи мушки капут сашивен од клашње, клашња. — Не носи

бре, човеку свbки дан тај нов клашњеник, кb(д) ћу ја па изаткајем клашње!?

клашче с дем и хип, од клас. —Тијашуљбави клашчики двојте на страну па ће

ги дамо на стоку

клевам, клеваја (3. л. мн. пр. клевав, аор. клева, 1. л. мн. клевамо, импф. клева

шем, 3. л. мн. клевашев, пр. сад клевајећи) несвр. a. одржавам се на једној нози, ска

кућем. —Ти бре, клеваж, дил се убоде? б. одржавајући се на једној нози прескачем

линију полинију (у дечијој игри школице). — Клевавдеца целден преткапију, игравсе

клеванке.

клевање с гл. им. од клевам. — Ај, не ми клевајтуј по собу, не ваља за стоку, ис

кочи напоље ако ти је до клевање!

клеванкаж (обично мн.) дечија игра школице. — Нема ништа од учење, по цел

ден се игра клеванке. Све си ицепила опћнци с твоје клеванке.

кленsам, кленsāja (3. л. мн. кленsав, аор. кленsa, 1. л. мн. кленsамо, импф. клен

Saшем, 3. л. мн. кленsашев, кенsâјећи) несвр. експр. идем поскакујући на једној нози.

— Глеј га како кленsа! Ако, што је ишја бос у реку па да се начнари!?

кленsање с гл. им. од кленsам. — Ајде, не се измотавајскленsање, не те толко

боли нога!

клечка ж 1. облица која се на подужем ужету везује око врата свиње да би

јој се отежало кретање. — Клечка ву се врже на свињу око гушу дугњчко, и она књд

öће да трчи, оној дрво ву се мота између ноге и сапира гу.

2. пеј. она која се услед изнемоглости, орунулости тешко креће. — Закаса с

овуј клечку од цганицу до дом, не може да иде, него гу по цел пут вучем.

клечкотинаж им аугм. и пеј, од клечка (2). — Качујте туј клечкотину у кола да

гу одвучем до насип. Ти бре, клечкотино, да ћутиш! Вучеш се стејштакље по обор, а

ја не знам од работу у коју страну ћу прво да ударим!

клисар м погрд. онај којиретко боравиу кући, који стално некуд иде, скитни

ца, луталица. — Тај клисар никњд неје дом!

клисарка ж погрд. она која ретко борави у кући, која стално некуд иде, скит

ница, луталица. — Тај клисарка се не заврћа дом, па нигде отишла!

клиска ж дечија игра клиса. — Краве врзали да горив на слунце, а они се играв

клиску.
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кломбурњц м мехур који се ствара на води, течности и сл., клобук. — Још ће

врне, глеј колки се кломбурци правив у барчуге!

клопетало с звоно које се овцама (чешће овновима) качи око вратаради огла

шавања. —Тај овњн је голем штетниг, затој смо му врзали клопетало да га чујемо, он

потрчи у штету и цел буљук по њега.

клопеталце с звонце које се качи око вратајагњета илијарета ради оглаша

ња и украшавања. — Мора да купим убаво, ново клопеталце за Бецка.

клубе с мало клупко конца за везење. — Еве, Миро, донела свмти овија клуби

ки да ми навезеш пешкир за на порту.

клупче с лоптасти смотак конца, пређе и сл., клупко. — Смотај туј пређу на

клупчики! Да видиш, синко, маче како се игра с клупче!

клупченце с дем, и хип, од клупче. — За мало ми нестаде да завршим ванелу, за

едно клупченце.

кљекав, -а, -о који је у дугогодишњем, напорном физичком раду истрошио

снагу, онемоћао, оронуо. — Моји сви у кућу стари, кљекави, закасала свм.

кљéкавка ж она која је услед дугогодишњег, напорног физичког рада истро

шила снагу, која је онемоћала, оронула. — КњIд) цњм работила по твоје пусте њиве,

арна свм била, а сbк сем кљекавка.

кљекавком онај који је услед дугогодишњег физичког рада истрошио снагу,

који је онемоћао, оронуо. —Видижга даје кљекавко, неје ни за у њиву, ни задом.

кљештав, -а, -о веома мршав. — Кљештава, ал работи ко тресак.

кљештавка ж веома мршава женска особа. — Жена му једна кљештавка, ви

сока, виђујем гу на пијац.

кљештавком веома мршав човек. —Тај кљештавкојош работи, не га ваћа ње

га болес.

кљока ж рана, краста (обично на лицу). — Искочиле ву кљоке по лице па ги

маже с мелем од онуј траву смљцаљку.

кљокав, -а, -о који има кљоке, ране, красте (обично полицу), рањав, крастав.

— Неје била такој кљокава, ал се мазала с нику помаду па се све искљокала.

кљокавка жона која има кљоке, ране, красте (обично полицу), која је рањава,

крастава. — Ти мори, кљокавке, сЊмо чечкаш лице с тија ноктетине!

кљокавком онај који има кљоке, ране, красте (обично полицу), који је рањав.

крастав. — Књко га мош цуне онога кљокавка?

кљокам се, кљокаја се (3. л. мн. пр. кљокав, аор. кљока, 1. л. мн. кљокамо,

импф. кљокашем, 3. л. мн. кљокашев, пр. сад кљокајећи) несвр. куцам се јајима за

Ускрс. — На Велигден се кљокамо с мћстени јајца.

кљокнем, кљокнуја (3. л. мн. кљокнев, аор. кљокну, 1. л. мн. кљокнумо) свр.

изгубим животну снагу, изнемогнем, клонем (од болести, старости). — Ја књT

кљокнем, за водицу ћу умрем, неће има кој да ме погледа.

кљујем, кљуваја (3. л. мн. пр. кљујев, аор. кљува, 1. л. мн. кљувамо, импф. кљу

јешем, 3. л. мн. кљујешев) несвр. 1. кљуном узимам храну, чепркајући кљуном тра

жимхрану, кљуцам. — Баба рани кокошке, а оне смо кљујев, мумурус, пченицу, које

ги баба врљи. Тај кокошка се уалила па кљује у корито које остане по свиње.

2. бодем кљуном. — Беж од) туј квачку, не ву дирај пилики, она кљује!

кљуницаж 1. кљун. —Пиле се удавило у помије, а стринка га бpго извади па му

дува у кљуницу да се поврне.
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2. дугачак, издужени нос. —Ти свуде мора да набуташ кљуницу, огади воду!

кључанка ж пљосната дрвена пречага за затварање врата. — Повучи сâмо

кључанку, врата ће се отворив!

кључе с дем, од кључ, кључић — Загубила свм оној кључе што с њега отварам

ковчак, а туј су ми и паре.

кључење с гл. им. од кључим се. — А, мори, које је тој, књкво је тој кључење, ку

де те боли?

кључим се, кључија се (3. л. мн. пр. кључив се, аор. кључи се, 1. л. мн. кључимо

се, импф. кључешем се, 3. л. мн. кључешев се, пр. сад кључејећи се) несвр. 1. преви

јам се, савијам се, кривим се од бола. — Ене гутаму кревет куде се кључи, викајте де

ду да гу терамо куде доктура

2. фиг. мучим се, злопатим се. — Викамти, води ред от паре, ће дође ден за ди

нар да се кључиш!

кноће прил. предвече, довече, исп. кноћи. —Немам свгвреме, сто работе мече

кав, кноће ћу дођем на поседак.

кноћи прил. в. кноће — ће искачаш ли кноћи на корзо?

књишка ждем ихит од књига. —Туриједну књишку подмишку и такој иде у

школу.

Кобац м надимак.

кобељам се, кобељаја се (3. л. мн. пр. кобељав се, аор. кобеља се, 1. л. мн. кобе

љамо се, импф. кобељашем се, 3. л. мн. кобељашев се, пр. сад кобељајећи се) несвр.

трудим се, мучим се, копрцам се. — Неје све добро, ал ете, кобељам се.

кобилиште с пеј, од кобила. — Имам једно бесно кобилиште, не ми се с њега

нигде пођује. у

кобилка ж хип, од кобила. — Убава ти, Вељо кобилка, немој гу продаваш!

кобилче с дем и хип, од кобила. — Кобилче не ми сејош преза, џенабет је, то

прв га треба учим.

Ковач м надимак.

ковиче с дем од кова, кофица. —Посипујти с овој ковиче, не дизајтолку канту!

ковчак м ковчег, шкриња. — Моја ми женадонела у мираз овај ковчак, азетови

свк тражив цел намишћај.

кодник м ходник. — Остаљајте обућу у кодник, немој обујени да ми улазате у

собу!

кодниче с дем од кодник — Малечак стан, кодниче и једно сопче.

кожљак маугм. и пеј. од кожа. — Врљи тај кожљактам у реку, не ти се испла

ти да га носиш у Лебане у кожару!

кожљинка ж комад сланине с кожицом. — Што неси и месо турила у вариво,

кој ће ти ги једе овеј кожљинке?

кожмурка ж кожица, опна зрелих плодова шљиве. — Собери овеј кожмурке

што си врљала па баци там свиње да једев.

кожукм крзнени прслук без рукава, кожух. — Обукјаванелу, па преко њум ко

жук, а преко кожук клашњеник.

кожуче с дем, и хип. од кожук. — Бог да поможе од моју знлву што ми купи

овој кожуче да згрејем моје коске!

Коза ж надимак.
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козим се, козија се (3. л. мн. пр. козив се, аор. кози се, 1. л. мн. козимо се, импф.

козешем се, 3. л. мн. козешев се) несвр. (поред обичног значења „доносим на свет

младунче (о кози)“) 1. експр. поплакујем болећивим гласом, кењкам. — Немој ми се

туј козиш сšмо, које ти је лошо!?

2. фиг. напорно, тешко радим. — Још се она има кози да заврши кућу.

козињав, -а, -о који је направљен од козје длаке, кострeти. — Пастир у кози

њаву торбу понесе сирење, леб и водицу и не докарује стоку до увечер.

козлеммлада коза. — Имамједно козле, остало само па по целден врека.

кој (o. п. куга) 1.упитна именичка заменица за лице. — Кој ми расипа врућу во

ду искорито? Куга виде на собор?

2. односна заменица. — Ће се нађе тај кој га еузеја!

кој, која, које (o. п. jд. куга, коју, које, мн. који, које, који, о. п. мн. једнак је но

минативу) упитно-односна заменица који, која, које — Кој чука на капију? Кој рабо

ти, има си. Носи којима, кој нема па ћути. Који умејаше, обогатише се. Који су тој де

ца с Ивану што дођоше? Које је најубаво, оставимо га. Које се прасе поболело? Натеј

које су породиљке, давав. Који тој деца наидоше?Тијадеца који су безродитеља.

које уп. зам: шта. — Које тој носиш у торбу? Које ће данђс работимо?

који (осим стандардног „односно-упитна заменица мушког рода множине“)

односно-упитна зам, ср. рода множине. — В. пр. под „кој, која, које“.

кокам, кокаја несвр. експр. једем много, обилато уживајући у храни. — Сћмо

ти, синко кокај, деда још ће ти донесе!

Коке с 1. хип, од Косара.

2. хип, од Никола.

кокица ж столица без наслона, хоклица. — Купили намишћај, туј ти осталче,

кокице, шифоњер, а шталу испразнија.

кокнем, кокнуја (3. л. мн. пр. кокнев, аор. кокну, 1. л. мн. кокнумо) свр. експр.

ударим, млатнем, треснем некога по глави. — Ја се безамајала, оно књд меје кокнуло

по главу!

кокодаћ (обично поновљено више пута) узвик којим се кокош оглашава по

што снесе. — Снела кокошка, те гу колко вика кокодаћ, кокодаћ.

кокорим се, кокорија се (3. л. мн. пр. кокорив се, аор. кокори се, 1. л. мн. коко

римо се, импф. кокорешем се, 3. л. мн. кокорешев се) несвр. експр. шепурим се, кочо

перим се. — Она се кокори ко да је газдашка ћерка, ако је голодупла.

кокошињи, -а, -о који потиче од кокоши, који је од кокоши, кокошији. — Неће

деца једев шачији јајца па идоу Мицу да ми даде кокошињи, аја однесошачији.

кокошче с 1. дем, и хип, од кокошка. — Немами га туј оној кокошче скус реп.

2. фиг, цело, неоштећено језгро ораха. —Коштиљави овија ораси, не мош се из

њи извуче кокошче.

кокошчетина жаугм. и пеј, од кокошка. — Изедоше душу овеј кокошчетине,

све да ишчапрљав расад.

Коландија ж Холандија. — Работила је у Коландију, свг дошла за деца.

колачајка жагр. јабука колачарка; исп. колчајка. — Од онеј јабуке колачајке,

да ми набереш!

колаче с колач, слаткиш. — Колачики смо правили за славу, за крсти, за заду

шницу, а сb(г) књд ни се приједе.

колаченце с дем, и хип, од колаче. —Дајму едно колаченце да не жељује!
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Коле с хип. од Никола.

Коледар м надимак.

коледујем, коледуваја (3. л. мн. пр. коледујев, аор. коледува, 1. л. мн. коледува

мо, импф. коледујешем, 3. л. мн. коледујешев) несвр. експр. грдим, карам, прекоре

вам. — Ја ћу га њега коледујем за њигово скитање, он књLд) дође!

коленце с дем, и хип, од колено, коленашце. — Чувам гујајоштуј слику из бол

ницу, черапка ти била ицепена, голо коленце.

колеc,-та,-то који је у облику кола, коласт. —Таму Колесто ливаче коси.

колесник м 1. запрежна кола саједним паром точкова, двоколица. — Натова

ри џакови на колесник па терају воденицу!

2. фиг. велика задњица, стражњица. — Вика болна, а глеј колки колесник на

правила, сто кучики гу не мож изедев.

Колесто ливаче с мит, ливада.

колипка ж дем, и хип, од колиба, килибица. — Направија колипку у лојзе и туј

спије преко ноћ, чувага. Да направи колипкутаму лојзе, човегда има куде откишу да

се склоне.

колипче с дем од колиба. — Ако почне да врне, ће се склонемо у Драгино ко

липче. у

колир м јака, овратник, оковратник. — Има кошуље с краглу и с колиp.

колирче с дем, од колиp. — Обукла му кошуљку с везено колирче.

колицак, -цка, -цко удем, значењу: колики, колишан. — Колицак је, нема га два

педа од) séмњу!

колицмина ж (у прилошкој служби) колико, колико на броју (обично о лици

ма). — Колицмина сте у кућу?

количко прил, у дем, значењу: колико, колишно. — Количко си ми дала, с овој

нема ништа да купим.

колишта с мн. аугм. и пеј. од кола. — Рачепија се с колишта насред цокак, не

мош се разминемо!

колко прил. колико. — Колко ти треба, казују!

коловртњакм витица, увојак, коврџа. —Ћу се ошишам одминивал, шће ми на

главу овија коловртњаци.

колца с мн. дем, од кола. — Ете, продаја е краве за тија колца, домаћин

колце с дем, од коло. — Дај му једно колце баничку!

колчајеc, -та, -то који је округластог, лоптастог облика; исп. колчес. — Кол

чајес у лице ко јабука.

колчајка ж в. колачајка. — Дај ми калем од онуј твоју јабуку колчајку!

колче с дем, од колац, кочић. — Понесем конопац и колче па побијем краву, а ја

овам берем мумуруз.

колчес,-та, -то в. колчајеc. —Тој колчесто ливаче до насипнејелошо за плац.

Комарњц м надимак.

Комарче с надимак.

комат м комад, парче (обично хлеба). — Напеја оволик комат лебда изнесе на

сокак, селски деца да рани.

коматишем, коматиcaja (3. л. мн. пр. коматишев, аор. коматиca, 1. л. мн. кома

тисамо) несвр. сечем, дробим у комаде, комадам (о хлебу). — Не коматиши лебда се

суши, сечи колко мислиж да ће изедеш!
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комаче с дем. од комат, комадић. — От које мислиш ти да живиш, књLд) цел

дњн тераш на једно комаче леб”

комаченце с дем, и хип, од комаче. — Открши ми од) тај врућ лебедно кома

ченце за дете!

комбилизон м женско доње рубље с брателама које се носи испод хаљине,

комбинезон. — Наше девојке не носив свLг) комбилизони, chм маичку одоздол,

комбилизонче с дем и хип, од комбилизон. — Купи ву комбилизонче, ал неће

га носи.

Комендија“ ж надимак.

комендија“ ж 1. шала, досетка. — Млого он зна да изводи комендије, с њега

chмо једно смејање.

2. оно што изазива подсмех, исмевање. — Немојти да направиш комендију, не

се стискај, трчи докле је време!

комендијаш м онај који збија шале, шаљивџија. — Голем комендијаж бија,

што смо се смејали поклони на свадбу књд беше приносија.

комендијашка ж женска особа комендијаш. — Баба Елена је била комендија

шка, има га нагоди и књLд) циљут) да се смејеш с њума.

коминм димњак, оџак. —Дува ветар па врћа чуpискомин, зачурила ми се соба.

компир м бот, агр. кромпир. — Преко зиму тој едемо, мењавамо компири, гра,

вариво, па се врнемо на компири.

компириште с земљиште на коме је био узгајан, или се узгаја компир /кром

пир, кромпириште. — Неће компири све на исто место, сbк смо у компириште поса

дили мумуруз.

компирче с дем, од компир, кромпирић. — Суша беше голема, ете књкви ком

пирчики смо докарали.

кoмсам се, комcaja ce (3. л. мн. пр. комсав се, аор. комса се, 1. л. мн. комсâмо

се) несвр. експр. свађам се, препирем се. — Немој се сbмо комсате, срмота сестре та

кој да работив!

кoмсање с гл. им. од комсам се. — Нећу више слушам вашо комсање, искочите

там на обор па се комсајте!

конђим (поред обичног значења „нит, жица“) у изразу: у конiuумало, за дла

ку. — У конћц што не испушти душу.

кондpкмуизразу: имам (имаш, има и сл.) кондрци немиран сам, несташан сам

(си, је и сл.). — Ич овој дете не мирује, ко да има кондрци.

конопљарка ж (поред стандардног значења „она која гаји и прерађује коно

пљу“) 1. сиромашна, бедна женска особа. —Не видиш књква си конопљарка, ни у ку

ћу, ни прет кућу!

2. агр. врста шљиве која дозрева у време брања конопље. — Овде уз међак је

била еднаконопљарка, аловијагу исекоше, да нема човегда обиђе докле работи.

конопче с дем, од конопац, коноп, конопчић. — Кратко ће будне овој конопче,

дибог бунар.

конопченце с дем, од конопче. —Треба миједно конопченце, теле да вржем.

контација ж аконтација. — Порез га плаћам на четири контације.

кончњк м дем, од конвц, кончић; исп. конче. — Све ми отиде пређа у ванелу,

кончњк ми неје остаја.

конче с в. кончњк. — Црно конче ти виси отпоруб на вvтарку.
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коње с в. коњче. — Не смем коње да презам, ћу га претеретим.

Коњинка и Коњинчанкаж становница Коњина, она која живиу Коњину.

Коњино с село.

коњински, -а, -о који се односи на Коњино.

Коњинчанин м становник Коњина, онај који живи у Коњину.

коњиште с аугм. и пеј, од коњ, кљусина, рага. —Чувашеви они једно старо ко

њиште, не беше Јосим даваја да га продадев.

коњче с 1. дем, и хип, од коњ, коњић. — Натоварија домаћин пуни кола камења

из реку, оној коњче све пене пуштило.

2. етн. накоњче. — На снашку, књ.(д) це скине искола, приведев вуједно дете да

га узне у руке и да га целива, и тој е коњче.

коњштиим зоол. врста инсекта Сrullotalpa vulgaris, ровац. — Код цкиђаж

џољке от премет, убаво ги истреси, има ги преко лето коњштипи

копаж купасто сложени снопићи конопље. — Књдвадешемо конопље изреку,

перемо, белимо ручице па ги денемо у копе да се сушив.

копан м 1. батак кокошке, ћурке и сл. — На деца копани, а на нас стари што не

стигне, грбњач, крилце, шија.

2. у хипокористичком значењу: дететова нога, ножица. — Копан ти баба изе

ла, млого си убаво, такој ти баба беше викала.

Копани пут ммпт, узани колски каменити пут који је долина која се из Рида

спушта према селу, реци, прокопала као и њиве, шума, ливаде крај њега.

копанче с дем, од копан. — Једну пилајку свм заклала, не кокошку, видиш ко

лички су копанчики, Копанчики убави направило, лично детенце.

копачка ж оруђе за прашење и окопавање кукуруза, копачица. — Прво ископа

чимо мумуруlзЈ с копачку између редови, после ни полњсно за копање.

копиларкаж пеј. женска особа која роди ванбрачно, незаконито дете, копи

лача. —Има две ћерке, обе копиларке, оне скитав, а она ги чува копилишта. Све су му

три сестре копилиле, големе домаћице теј копиларке!

копилиште с пеј. ванбрачно, незаконито дете, копиле. — За каквога па дома

ћина ће се одадеш, мајка му чува ћеркини копилишта! Да се собереш па дом да се

диш, да ми јутре не доносиш копилишта!

копиљакм ванбрачно, незаконито мушко дете, копилан. — СВЕг] ће онај се

стрин ти копиљак, што си га чуваја од малецко, дели с тебе имање.

копиљача ж ванбрачно, незаконито женско дете. — Мајка ву се на тој девој

че после одаде, ал тај неће њојну копиљачу, затој девојче збабу седи.

копина ж бот, жбунаста биљка из рода Rubus, купина; плод те биљке. — Лис

от копину да вариж за твој бол. Отишла у шуму да бере копине за слатко.

копињак м место под купином, купиниште. — Оградија он копињак с колци,

да му не берев копине.

копнем, копнaja (3. л. мн. пр. копнев, аор. копна, 1. л. мн. копнамо) свр. у дем.

значењу: копам. — Мало онуј попричицу да копнемо, неће се млого забавимо.

копњаж 1. окопавање кукуруза. —Прва копња је прашење, а друга загpћање.

2. време окопавања кукуруза. — Такој никако у копњу беше дођувала.

копњујем, копњуваја (3. л. мн. пр. копњујев, аор. копњува, 1. л. мн. копњува

мо, импф. копњујешем, 3. л. мн. копњујешев) несвр. у дем, значењу: копам. — Коп

њује и она по мало, ал не може виће, млого стара.
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копривник м пита од коприве; исп. копривњак. — Да набереш на чисто место

коприве, онеј младе, да ви направим копривник!

копривниче с дем и хип, од копривник. — Правим ги често на деца копривни

че, тој по волив од баницу свој сирење.

копривњакмв копривник – имашем сукане коре, и коприве чђс обавре па ги

направи за ручњк копривњак.

копривњаче с дем и хип, од копривњак. — Копривњаче млого убаво, алазди

сали па неће једев.

копус м бот, агр. двогодишња зељаста биљка Brassia oleracea capitata из ф.

Cruciferaе, купус. — Бурики ни протечели, немамо копус у које да киселимо.

копусњкм дем, и хип, од копус. —Да прекопамо оној место куде што је лугбија,

пада посадимо тај копусњк. Остаја у кацу мало копусbк, не ми се свиди да га расипем,

ћу сварим још овај пут вариво.

копусинамаугм. од копус. —Целу зимуједемо копусину, црева ми се укисели

ше од њега.

копусиште с место, земљиште на коме се сади, или је раније сађен купус, ку

пусиште. — Пази, немој свиње да те преварив да се набутав у копусиште!

копусник м пита од купуса, купусара. —Копусник се спраља от кисел копус, а

може и од овај што неје киселен.

копусниче с дем, и хип од копусник. — Мало ми корке, ћу направим сbМозаде

ца да има једно копусниче.

копушара ж помоћна зграда уз кућу са само једном великом просторијом,

оставом, исп. копушарник. — У копушару остаљамо канте сма(з), сврс) сирење, бу

рики трошију, овеј зимнице у тегле, свашта туј трпамо.

копушарка ж купасто сложени снопови кукурузне шаше. — Талу извржемо у

снопови на њиву да се осушив, после гу прекарамо дом изденемо снопја у копушарке.

копушарник мв. копушара. — Унеситетеј ванглес петлижани у копушарник,

там је студено! 1

копчалекм кожух на копчање. — А ће застудени, баба обукујеше копчалек.

корав, -а, -о који се у опхођењу држи круто, строго, неприступачно, крут,

некомуникативан. — Неје она баксуз, него такој корава, слабо се упушта да збори с

људи.

коравим се, коравија се (3. л. мн. пр. коравив се, аор. корави се, 1. л. мн. кора

вимо се, импф. коравешем се, 3. л. мн. коравешев се, пр. сад коравејећи се) несвр. пo

нашам се круто, строго, неприступачно, устежем се. — Немој се коравиш књдови

ја људи дођев, девојка си, треба се одаваш!

коравка ж женска особа која се у опхођењу држи круто, строго, непристу

пачно, која се устеже. — Онај стареја ћерка ги коравка, а онај малеја е такој приве

тљива, умилна, ко да је расла у нашу кућу.

коравко м онај који се у опхођењу држи круто, строго, неприступачно, који

се устеже. — Немој си такbв коравко, приђи до пријетељи, позбори с њи, ће мислив

да ги мрзиш, после ће ти сандиљав ћерку.

корба ж прекор, укор. — За корбу, ако, ал неси требаја да гу тепаш!

корбељкаж клип кукуруза који још није формирао зрневље. — КњT кршиш кла

сја за варење, води ред да не кршиш корбељке, него који имав леб
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корбетка ж пеј. зла, опака жена којаје склона свађи и сплеткарењу, свађали

ца, сплеткашица. — Тај ме корбетка мене једеше, докле беза њојнога сина, с њојан

голем език одвоји ме и од мужа и од деца.

кордељка ж недозрео, закржљали клип кукуруза саместимично формираним

ситним зрневљем, окомак младог, недозрелог кукурузног клипа. — Теј кордељке ту

pи у кошпа врљи ујасле, кравеће едев. Клас изедо, да врљим кордељку на свиње.

корењ м биљни орган који обично расте под земљом, корен. — Овај копус, ис

корењ га ништо једе. Ис корењ ветар да искрути оној јабуче.

корењче с дем, и хип, од корењ, коренчић. — Дел ће се привати овај попричица,

корењчики ву млого ситни?

корис м корист, добит. — Немам ники голем корис од туј ливаду, под

мочљива, ал не ми се продава.

корисан, -сна, -сно који користи, користан, који доноси добитак, приход. —

Корисна је тај жута трава за све бољке. Тија петлижани из бараке су корисни, силне

паре људи си узнев од њи, ал ми смо стари тој да работимо.

коричка ж дем, и хип, од кора, корица, исп. корка. — Немам зуби, а јела би ко

ричку од леб, она је најблага.

корка ж в. коричка. — Не врљајте такој корке од леб, мож за њиники плаче, а

ви сте аздисали!

коруба ж комад, парче лубенице, диње, бундеве и сл. са којег је подсецањем,

стругањем и сл. скинут хранљиви садржај. — Струга тикву за тиквењик па свг овеј

корубе да исечем ситно да направим помије за свиње. Не остаљајте корубе у бостан

књд једете, него ги доносите дом свиње да ранимо!

корубина ж аугм. од коруба. — Врљи теј корубине там у обор на свиње.

корупка ждем од коруба. — Лубенче бевизели, а корупке оставили, место да

су врљили там на стоку.

Косана ж име.

косачм онај који коси, косац. — Наш Влајко беше добар косац, до пладне оба

ли целу онуј ливаду до насип. Дизај се на косачи да носиш леб и водицу!

косило с дрвени држач на комеје причвршћено сечиво косе. —Дршкосилота

кој на средину, немој си га ватија при крај

коска ж кост. —Ја ћу глођем коске, а ви месо ће едете. Врљитеј коске на куче!

Изр, врзаја коске каже се кад је неко довољно телесно ојачао. — Врзаја је ко

ске, мож виће да помага у работу.

Коста м 1. име.

2. надимак по презимену Костић.

костобољм костобоља, реуматизам. — Све ми се руке, прсти у зглобови бев

згрчили от костобољ.

Костреж м надимак.

костреж“ м лако раздражљива, пргава особа. — Какbвси костреж, не даваш

човек ништа да ти каже!

кострежим се, кострежија се (3. л. мн. пр. кострежив се, аор. кострежи се, 1. л.

мн. кострежимо се) несвр. понашам сераздражљиво, пргаво. — Којтије ђаволте се

chмо кострежиш?
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костурм мањи нож са сечивом између корица израђених од волујског или ов

нујског рога. —Тој ношче костур носим га на врчичку пободњет у појес, и дом књLд)

цњм, и у њиву књд идем, свуде га носим, књд ми заваља, туј ми је.

кот (обично поновљено више пута) узвик којим се свиње и прасад утерују у

свињац, исп. котвр. — Кот, кот, болесве у свиње, не мог веукарам!

котњлм котао, бакрач. — Нека га котел на шпорет, ће ми ваља врућа вода!

котip (обично поновљено више пута, самостално или у комбинацији са кот) в.

кот. — Котор, котБр, кот котБр, ране ве изеле, ћу везатворим ја у котарину паве нећу

пуштим цел двн!

котарина ж стаја за свиње, свињац, исп. кочина. — Помого на бабу те укарамо

прасци у котарину.

кoтeљак м 1. округли свитак који се ставља на главу као заштитник када се

на глави носи неки терет. — Мора да турим котељак на главу, не могданосим сепет

ку бескотељак.

2.гужва, неред, хаос. — Никикотељакуњин обор, дњлники припадна болан!?

кoтeљам, котељаја (3. л. мн. пр. котељав, аор. котеља, 1. л. мн. котељамо,

импф. котељашем, 3. л. мн. котељашемо, пр. сад котељајећи) несвр. 1. претурам

храну по устима, муљам. — Ако нема зуби, стално ништо котеља по уста.

2. довијам се, сналазим се. — Несмо имали завише, ал котељашемо никако до

кле онај човек работеше.

котлајка жземљана посуда са дршком у којој се држи млеко или се у њој до

према чорбастојелорадницимау њиви. — Сипитујчорбу у котлајку да могданосим,

да ми се не расипује по пут! 1

котлајче с дем. од котлајка. — Имашемједно згодно котлајчеза кисело млеко,

ал ми га деца искршише. Које ће стане јело у оној котлајче за онолки радници?

котле с мали котао, котлић. — На шпорет) домаћица стално мора да има ко

тле с врућу воду.

котленик мразмак између свака два конца на нитима, делу ткачког разбоја.

—За ткањејожби ткала, тој могу, ал не видим да уведем основу у котленци. КњTпад

не стапка, прекине се котленик и идев близне жице.

котленце с дем и хип, од котле. — Оној котленцеза музење ми се проваљило.

котличе с дем и хип, од котел. — Тој котличе се све раскљоцало, ал ћу поса

дим муштакле у њега. 1

котрав,-а,-о који је чупаве, непочешљане, неуредне, запуштене косе. — Ако не

даваж да те чешљам, ћу те ошишам, такој котрава не можда идеш у школу!

котравка ж женска особа чупаве, непочешљане, неуредне, запуштене косе,

чупавица. — Исплети шивке на туј котравку, с тај бућ ли ће иде у собор!?

котравком онај којије чупаве, непочешљане, неуредне, запуштене косе, чупа

вац. — Котравко, ко си спаја коса ти се укотравила, очешљај гу!

котравче с дете чупаве, непочешљане, неуредне, запуштене косе. — И тој ко

травче ли ће водиш с тебе? .

котруљ м пеј, а коса. — Ако те уватим за тај котруљ, све ћу те искубем! Не

мош се она свађа статка, за котруљ па напоље б, запуштена, непотшишана, неуред

на коса. — Шће ти тај котруљ, ошишај се да личиш на човека?!

котруљан м пеј. онај који је са запуштеном, непотинишаном, дугачком, неу

редном косом. — Направија се котруљан, вика, тој бабо свг модерно.
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котруљача ж пеј, женска особа запуштене, неуредне, дуге косе. — Води се туј

по сокаци с онуј котруљачу, викав ће се жени с њум.

кочанма, надземни део корена главице купуса, кочањ. —Врљиники кочани на

свиње да једев. б. дршка младог кукурузног клипа. — Собери тија кочани па врљи на

ђубре! Крава се беше задавила с кочан.

кочина жв. котарина. —Свиње вијеву кочину непојене, а ти се излегујеш!

кочинка ж хип, од кочина. — Моја кочинка никод неје била празна, сbк сем се

докараја до едно прасе да чувам.

кочка прил. у приличној мери, количини и сл., довољно. — Неје родило гројзе ко

лани, ал па има кочка. Кочка људи имаше на славу, спрема овој једило.

кочоперка ж пеј, женска особа која се кочопери, охоли, шепури, размеће, раз

метљивица. — Нећу идем с туј кочоперку у собор, не мог гу подносим!

кочоперко мпеј. онај који се кочопери, охоли, шепури, размеће, разметљивац.

— Џабе му на тога кочоперка, које он има па да се кочопери?

коџа прил. много, доста, прилично. — Коџали се, дете утепа? Коџа смо компи

ри извадили овуј годину, по коџа од лани.

кош (обично поновљено више пута) узвик којим се говече нагони да стави гла

ву у јарам. — Књд оћу краву у јерђм да прегнем, викам ву кош, кош.

кошкам се, кошкаја се (3. л. мн. пр. кошкав се, аор, кошка се, 1. л. мн. кошкамо

се) несвр. експр. свађам се, препирем се. — Снаиње се кошкав од време на време, а

браћа убаво слогујев.

кошкање с гл. им. од кошкам се. — У моју кућу не сме да буде кошкање, докле

сњм ја жив.

коштан м в. кочан (а). — Очисти ми тија коштани, ја тој млого волим!

коштељка ж 1. коштица. —Теј коштељке отпраске тури ги да се сушив, деца

вöлив теј јатке да едев

2. фиг. пеј. изразито мршава, жгољава женска особа. — Млого пропала, chмо

коске од њум, направила се коштељка.

коштиљав, -a, -o 1. који је са тврдом љуском, из кога се тешко вади језгра, ко

штуњав (о ораху). — Онај старора што се осуши беше убав, мек, а свг имамо ники ко

штиљави, одвај јатку да извадиш.

2. фиг. коме се од претеране мршавости назиру кости, веома мршав, жго

љав. — Она књква је друслача, а деца ву коштиљави, ко глогињке да едев.

коштиљавка ж пеј. в. коштељка(2). — Тај коштиљавка не види њум књко се

спекла, а нађује ману на други.

коштиљавком пеј. изразито мршав, жгољав човек. — Он једин коштиљавко,

коске му се прозирав, а брат му убав. 1

коштиљавче с веомамршаво, потхрањено, жгољаво дете. — Изеде метој ко

штиљавче, да неће јело да еде, сbмо на благо да живи.

кошуљина жаугм. и пеј, од кошуља, кошуљетина. — Пустети остале кошуљи

не, свbки двн се преобукујеш, ко младожења!

кошуљица жмушка кошуља фабричке израде. — На свекра и на свекрву шије

не кошуље, а на девери куповне кошуљице.

кошуљка ж дем, и хип, од кошуља. — Обукла му кошуљку с везено колирче.

кошуљче с дем, од кошуља. — Детињи кошуљчики немој да переж заједно

свlс) старске кошуље!
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кравиште смршава, слаба крава. — Све испродаја, нема с које стоку да рани,

остало му едно кравиште. |

кравче с хип, од крава. — Убави кравчики он чува.

1 кравченце с дем, и хип, од кравче. — Лично кравченце купија, сем убаво да га

рани млеко да има.

крагла ж крагна, овратник оковратник — Обузала ми се крагла на кошуљу,

остарела, от прање.

крагличе с дем, од крагла. — Навези тој кошуљче напред, на рукавчики доле и

на крагличе! у

крадивукм крадљивац, лопов. — Е, тајли крадивук што је, дете исповивку има

ти украде!

крај м (поред стандардног значења „крајњи део нечега“) у изразу: крај на крај

на крају крајева, напослетку. — Крај на крај, ће ме накара да га утепам па ће се отка

чимо и ја и деца од њега, од крај до крај од почетка до краја. — Открај до крај њиву,

ники све тикве да ми обере. От крај до крај се мучим, и с муку ћу умрем.

крајчњк му деминутивном значењу; а крајичак. — Ви сте се раширили, аја се

дим на крајчик клупу, б. окрајак (охлебу). —Дај ми намене крајчек, ја тој волим!

крак му пејоративном значењу: нога. — Исврљи се с мотку по њега, ал долеко

беше, да му ја на њега краци искршим да се не сети више.

кракла м дугонога, краката женска особа. — Побеже ми тај кракла, да гу мо

га стигнем, све би гу искубала.

крам, краја несвр. кашљем, исп. крљам. —Ти си памед набрала, цел ноћ краш!

крана жоно што служи заљудску исхрану, храна. —Добива у школу крану, ал

па дом мора да доглави.

краним се, кранија се (3. л. мн. пр. кранив се, аор. крани се, 1. л. мн. кранимо

се, импф. крaнeшем се, 3. л. мн. крaнeшев се) несвр. храним се. — Ако се не краниш,

ће ти оболив живци!

красотиња ж лепота, красота. — У какву се красотињу загледаја?

краставица ж бот, агр. повртарска биљка Сucumissativus из ф. Сucurbitaceae,

краставац. — Краставице посади до бунар близо, да мок често да ги посипујем.

краставче с дем, од краставица, краставчић. — Краставчики се топpв задали,

а оно да узне па све да ги обере.

кратацик, -цка, -цко у дем. значењу: кратак, краташан, ократак. — Кратацко

ти тој вистанче, ти си голема, неси дете.

краче су дем, значењу: крак. — Помодрели му бев крачики одјцтудено на де

те, узедо па га обу.

крвај метн. a. гозба и славље у кући породиље (обично на дан крштења или о

првом празнику након рођења детета) — На крвај идев и мужи и жене, једев, пијев,

веселив се и тој сејош вика и голем крвај, б. поклон породиљи (обично погача, пита и

сл. и дарови новорођенчету) које рођаке и комшинице доносе првих дана након поро

ђаја, бабине. — Измину доста време, а ја још не отидо да однесем крвај на Биљу, а

комшије смо.

Изр. голем -. — В. деф. и пр. под крвај (а) забравен-расејана, заборавна особа.

—Ти си бkжбија забравен крвај, сто путти реко свиње да нараниш, а ти врљаш траву

на овце мали - в. крвај (б). — На мали крвај идев сâмо жене: омесив погачу, баницу и
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тој такој за мајкану да има млеко да доји дете, и на дете однесев пеленку, бенкиче, кој

КЊКО МОЖе.

крвајарка жетн. жена која носи крвај (б). — Ене, искачав крвајарке из Бран

кини, заваљав се, бајагим се напиле.

крвајчеc 1.мали округлихлебумешен од остатка теста. —Да згрваљамјед

нокрвајче од овој тесто штоми прескочи одлеб, чесће буде, нећу га чекам да стасује.

2. таблета, лек. — Имаш ли једно крвајче од главу, млого ме боли глава?

3. етн. в. крвај (б) имали крвај (подкрвај, изр.).— Носи крвајче на комшику.

у Крвацко сХрватска. — Taj ћерка што ву је у Крвацко, не се још јавља, дњл је

жива, дњл су гу па утепали, ништа не знам.

крвило с веома хладно време. — Куде ће идеш сšг на овој крвило?

крвљошем, крвљосаjа (3. л. мн. пр. крвљошев, аор. крвљоса, 1. л. мн. крвљоса

мо) свр. ветразболим се од крвљења (о овцама). — Овца књг крвљоше иде ко шумо

главеста и вртизглаву. Трг ву се расече уво, крв мало да истечи и такој се спаси да не

липче.

крвљошем се, крвљосаjа се свр. експр. обавим велику нужду. — Тујли се при

бунар крвљоса, ране те изеле, дњл нема куде на друго место?

крвомочљив, -а, -о који мокри, измокрава крв. — Беше чуваја едну крво

мочљиву краву, надокрајке и њум продаде.

крвосер м пеј. шкртица, тврдица, циција. — Од вашога татка, крвосера, несем

добила ни марамче, а не ли па ништо повише.

крвчњк му изразу: од тај смо (су, сте и сл.) — у крвном смо (су, сте и сл.) срод

ству, исте смо (су, сте и сл.) крви. — А, бре, одјтај су крвчњк, морагу буде жал.

крезублаж крезуба женска особа, крезубача. — Такој, Ивану још књLд) цњм

била носила, зубими се све испокварише, и једин поједин почев испадав. Паре да ги

намисћам, трг небе имала, и таква крезубла ћу си идем.

крезубља м крезуб човек, крезубац. — Дозволија си, Игоре с твоје неajcто да

останежбестија пређњи зуби, а момакси, која девојка ћете оћетњквога крезубљу!?

крекам, крекаја (3. л. мн. пр. крекав, аор. крека, 1. л. мн. крекамо, импф. крека

шем, 3. л. мн. крекашев, пр. сад крекајећи) несвр. оном. 1. крештим (о кокошима). —

Иди, Мирко види што кокошке крекав, да ги неје кучиште налајало!

2. крекећем (о жаби). — Ноћ, људи бев исполегали, ништа се не чује, а ја немок

се успијем па семо слушам жабе књко крекав у реку.

3. фиг. вичем, галамим, крештим. —Тајженатамо смо крека, незнам којевује.

крекање с гл. им. од крекам. — Надалекокошке крекање, мора га утепамтој ку

че. Од твоје крекање, глава човека да га заболи.

крекетаљкажбрбљива женска особа, брбљивица. — Одонуј крекетаљку Пер

чину одвај сем се откачила, улего на крају кујну, а оно, вариво ми кипи на шпорет,

леб ми беше изгореја, ране гу и њум и њојно причање.

крекало с експр. особа која говори којешта, која блебеће, блебетало. — Тој

крекало не затвара уста, не мож га човек слуша.

крз предл, кроз — Не смете више да ми проодите крзмој обор! Крзиглени уши

ће се муне.

крив, -а, -о (поред стандардног значења „савијен, савинут“) хром. — Ћерка ву

крива с једну ногу, такој родена.
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кривак м пастирска тојага. —Дајми, Ивано тај кривак, ћу да идем да сипујем

на свиње, ће ме растргнев, мора се браним!

кривача ж мн. количина нечега што може стати захватањем обема, по

спољним ивицама састављеним шакама, прегршт —Дај ми за пиликиједне криваче

пченицу па ћу ти врнем књд овршимо.

Кривача ж. село.

Кривачанин м становник села Криваче, онај који живи у Кривачи.

Кривачанка ж становница села Криваче, она која живи у Кривачи.

кривачки, -а, -о који се односи на Кривачу.

кривдина ж кривда, неправда. — Ја ти право казујем, не волим кривдину.

кривим, кривија (3. л. мн. пр. кривив, аор. криви, 1. л. мн. кривимо, импф. кри

вешем, 3. л. мн. кривешев, пр. сад, кривејећи) несвр. храмљем, гегам, ћопам. — Забо

ле ме нога у кук па кривим. Криви с једну ногу, беше паднуја от племњу.

кривим се, кривија се (3. л. мн. пр. кривив се, аор. криви се, 1. л. мн. кривимо

се, импф. кривешем се, 3. л. мн. кривешев се) несвр. говорим извештачено, непри

родно, кревељим се, пренемажем се. — Моја ћерка столке школе па кbГдј ће дође ов

де убаво си збори ко ми, а она поседела месеšдњна куде чичу у Београд па се криви, да

гу не мош слушаш.

кривлаж пеј. она која храмље, хрома женска особа. — Кој ће гу онакву кри

влу узне, ће остане неодадена?!

кривоносоњам пеј. човек кривог, повијеног носа. — Викав га кривоносоња

што има крив нос.

кривошијам пеј. човек кривог, накривљеног врата, кривоврат човек. — Викав

га кривошија што је кривошијас.

кривошијас, -ста, -сто којије кривог, накривљеног врата, кривоврат. — В. пр.

под кривошија.

кривуљка ж штап са савијеном и кривом дршком. —Дај ми онуј кривуљку да

се потпирам!

кривчам пеј. онај који храмље, хром човек. — Не ми право што отиде за онога

кривчу, ал толко беше запела.

крижам, крижаја (3. л. мн. пр. крижав, аор. крижа, 1. л. мн. крижамо) несвр.

ситно режем у калуп сложене осушене листове дувана. — Еве, комшијо, крижам

дуван, скупе цигаре, фиг. — Ја паре не ги крижам, свћки двн тражиш

крижање с гл. им. од крижам. —Угорчале ми себевруке открижање дуван, а

он запеја одма да руча, истепа га, гре не гре.

криз м гриз. — Рани га с млеко и криз, оно дете големко.

крилим се, крилија се (3. л. мн. пр. крилив се, аор. крили се, 1. л. мн. крилимо

се, импф. крилешем се, 3. л. мн. крилешев се) несвр. експр. понашам се заштит

нички према некоме, држим некога под заштитом. — Сви се кућом крилимо на(д)

тој дете, дњк мушкарче.

крилце с дем и хип од крило, криоце. — На деца копанчики, а на нас стари

крилце, грбњач, за деца да има.

кришећ(к)им прил. кришом, крадом, потајно, исп. кришком. — Неће она

остане гладна, једе кришећим. Кришећим носи наћерку у Лескова, да гурани, а ја це

ло летогорим у њиве, докле њојна ћеркаладује. Кришећким узима месо испушницу.
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кришком прил. в. крише(ћ)ким. — Кришком отиднешем у мајку, не ми је бак

суз даваја да идем!

кришче с дем, од кришка.—Једно кришче ми свмо дај, немам зуби зајабуку!

кришченце с дем и хип, од кришче. — Оволицно кришченце лебузеде, и отиде

такој на работу.

кркањац мобилато, сласно узимање хране, ждерање. — Ал ће буде кркањац

сњг на свадбу!

крљам, крљаја (3. л. мн. пр. крљав, аор. крља, 1. л. мн. крљамо, импф. крља

шем, 3. л. мн. крљашев, пр. сад крљајећи) несвр. в. крам. — Крљам целу зиму, а он ме

неће води куде доктура.

крљеж м зоол. паразитски зглавкар Ihodes ricinus, крпељ. — Не се мувајтам

куде овце легав, крљежи ће те налазив

крљешче с дем, од крљеж, —Забило му се беше на грбину нико крљешче, му

ке видомо докле га извадимо.

крљка ж крља, пањ. — Неси бија у шуму крљке да вадиш па не мож вечеру да

сачекаш!

крм м крмило, крма. — Крм ће дадеш на онуј музну краву!

крмецм пеј. онај који испољава осорност, немилосрдност, немилосрдан, без

осећајан човек. — Татко ву једен крмћs бија, а она златна здушу.

крнем, крнуја (3. л. мн. пр. крнев, аор. крну, 1. л. мн. крнумо) свр. експр. сна

жно ударим, млатнем, треснем. — Ако те крнем, њушку ћу ти разбијем!

крнер мволан, карнер. — Белина аљинка млого убава, све на крнери.

крнерче с дем, и хип, од крнер, воланчић, карнерић. — Носила би гутуј аљину,

chмо да неје на крнерчики.

крњезм онај који има мали, омалени нос, исп. крњча“. — На онога му ноз го

лем ко класурка, онај имамалецак нос па га викате крњез, на свакуга сте нашле ману.

крњеc,-ста, -сто који имамали нос. — Мајка вугу ене, бре, онај што стоји с онуј

крњесту жену.

крњка ж женска особа омаленог носа. — Крњка и она на мајку си, колицњкву

је нос.

Крњча“ м надимак.

крњча?м в. крњез. — Ти па какbв си, ако сем ја крњча, поглеј твој нос, ко кла

сурка!

крозира се, крозираја се несвр. провиди се. — Обукла свмтинку аљину беском

билизон, све ми се крозира.

кромидм бот, агр. црни лук. — Кромид) целани беше убаво родија, сег ништо

слабо.

кропим, кропија (3. л. мн. пр. кропив, аор. кропи, 1. л. мн. кропимо, импф. кро

пешем, 3. л. мн. кропешев, пр. сад кропејећи, трп. кpóпен) свр. цркв. прскам освеће

ном водом и стручком босиљка. —Предјцлаву поп иде откућу на кућу икропи свlс)

светену водицу и босиљак по кућу, деца, домаћини, кој се туј затекне.

кропење с гл. им. од кропим. — Не помага, попе кропење у празну кућу.

кротак, -тка, тко миран, тих. — Кротко јагње две мајке сиса.

кротачко прил. у дем, значењу: кротко. — Кротачко иди, бабо, ја ћу те придр

жујем! Ја не журим, идем си кротачко, па књLд) цтигнем да стигнем.

кротко прил. споро, полако. — Кротко иди, не те никој мава



172 Радмила Жугић

крошња ж корпа, котарица. — Препокри крошњу с чис пешкир!

крошњиче с дем, и хип, од крошња, корпица. — Не се, дете играј с крошњу, ба

ба ће да ти купи у петак на пијац крошњиче за тебе!

крпараж простирка изаткана од крпа. —Тија теписи што ги викате, несмо

имали, кpпаре смо простирали.

крпарим, крпарија (3. л. мн. пр. кpпарив, аор. кpпари, 1. л. мн. кpпаримо,

импф. кpпарешем, 3. л. мн. кpпарешев, пр. сад крпарејећи) несвр. живим саставља

јући крај с крајем, излазим на крај натежући, развлачећи оно чиме располажем. —

Нема бБш колко би требало, ал ете, деда и ја крпаримо никако.

крпатак м овећи комад дрвета. — КњLдјце исврљим с овај крпата(к), главу ћу

ти ицепим!

крпенија жзакрпљени, окрпљени одевни предмети, крпарија, крпеж. — Скр

пенију ве је ваша мајка очувала, а сљк се сЊмо исићате, не ви убaвo.

крпљак м крпеж, дроњак, исп. кpпољак. — Пун таван с крпљаци, немам ни

што залично ко моје другачке.

крпољак м в. крпљак. — Собери тија крпољци па врљи там у реку!

крс м 1. предмет чија се два крака пресецају под правим углом, крст. — Бија

сњм крстонош, носија сем крс на литије, свк се тој загубило.

2. анат. крста. — Крс ме боли, не мок се померим ич.

Изр. — ми (ти, му и сл.) изеде многоме (те, га и сл.) мучи. — Крсми изеде тај чо

век с њигову пијанку.

Крстат брес м мит, њива.

крсте с дем, и хип, од крс, крстић. — На гушу турила ланче с крсте.

крстим сеоска слава, светковина, литије. — У моје време на крсти бро на Рас

крсја, свирачи идешев от кућу на кућу да свирив, а свк се тој забравило.

крстење с гл. им. од крстим се. — Ја свbки вечер целивам икону и крстим се,

ал не ми помага крстење.

крстење“ с рлг. крштење. — Пођомо на крстење, унука ће крстимо данic.

крстим, крстија (3. л. мн. пр. крстив, аор. крсти, 1. л. мн. крстимо, импф. крсте

шем, 3. л. мн. крстешев, пр. сад крстејећи, трп. кpстен) несвр. (поред стандардног зна

чења „(из)вршити црквени обредкрштења, крштавати“)у изразу:-земњу тешко, сму

комходам, вучем се. —Не могу, дете више да идем, остарело се, ете, крстим земњу.

крстина ж1. гомила унакрсно сложених снопова (обично пшенице, ражи). —

Бе дизала онија тешки снопја пченицу да ги денемо у крстине, од) тој тешко бе поба

цила!

2. анат. крста. —Да пренесем пус котл, а оно ме укочи у крстину, еве књко сем

се искривила.

крстонош м (обично у мн.) етн. учеснику литији који носи крстове, иконе или

какво друго црквено обележје. — Крстоноши с крстови, с иконе, збарјаци идешев по

поље и појешев: крсти носим, бога молим, господи помилуј, алелуј!

кртинка ж хип, од кртина. — Месо све кртинку свм ги пробрала, и они деца

аздисали, неће га едев.

кртињакмзоол. кртица Таlpaeuropaea.—Пустикpтињцими све башчу изрили!

Кртица ж надимак.

круњим, круњија (3. л. мн. пр. круњив, аор. круњи, 1. л. мн. круњимо, импф.

круњешем, 3. л. мн. круњешев) несвр. круњачом круним, скидам зрневље са кукуру
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зног клипа. —Трошимо мумуруз) сруке књдје за мало, а књдима млого, књдоће дате

рамо да мељамо у воденицу, круњимо на круњачу.

крупавица ж падавина од кише и снега. — Врне киша па почне и онај мокар,

крупан снек с кишу, и тој викамо крупавица. 1

крушкарник м воћњак под крушком, крушик. — Има гу у наш крушкарник

онај жута трава от поцечотине.

крушче с дем. од крушка. — Теј крупне су скупе, купи овија овде крушчики,

деца да обиђев!

кршим, кршија (3. л. мн. пр. кршив, аор. крши, 1. л. мн. кршимо, импф. крше

шем, 3. л. мн. кршешев, пр. сад кршејећи) несвр. 1. ломим, разбијам. — Не крши ми

сњктеј цвећке, тој ли ти је за работу!? Напија се, све по кућу крши!

П. — се 1. увијам се, извијам се приходу. — Да видиш ко се она крши књT прође

поред њега!

2. (само у императиву) губи се, одлази, торњајсе. — Крши се куде се пошjа, не

ме више замајуј!

кршкам се, кршкаја се (3. л. мн. пр. кршкав се, аор. кршка се, 1. л. мн. кршкамо

се) несвр. у дем значењу: кршим (II, 1). — Убава у снагу, књT почне да се кршка, одме

раг да гу гледаш.

кршољак м оно што је поломљено, разбијено. — Тија кршољци врљи на ђу

бре!

кршотинажостаци, парчад нечега штоје поломљено, разбијено. — Не дооди

ред да рашчистимо по обор од овуј кршотину.

кршум м пушчано зрно, куршум. — Кршум те у срце потревија, изелицо!

кубењакм комад огревног дрвета којим селожи кубе. — Натрупија си ми ови

ја кубењаци, не мог вратњнца на шпорет) да затворим.

кувет м физичка снага, издржљивост. — Изработила свм се, немам више ку

вет, кућа ми запустела.

куде предл: код. — Да седиш куде Десу,ја ћу там дођем! Види там у собу куде

деца што спијев, да га несу они узели!

кудеупитни, упитно узвични прилог за правац, пут, место: куда, камо, где. —

Куде ће идеш? Кудели отидоше деца да се не кажев” Куде се набутасте у мумуруз)

штету да направите?!

кудељка жхип, од кудеља, пресличица. — Бес кудељку да не останем, ја нумем

да писујем, тој да предем, да врткам, да плетем.

кудељче с дем, ихип, од кудеља. — Направијавуједно кудељче, бежњм и она ће

преде.

кује (обично поновљено више пута) узвик за вабљење коза. — Кујс, кујс, куде

сте се набутале ви да чупите тија млади дрвца?!

кукаља ж1. штап са савијеном, кукастом, кривом дршком; исп. кукаљка. —

Немојте ја поткачим с овуј моју кукаљу!

2. подужи штап са металном куком на крају за извлачење сена из стога или

сламе из камаре. — Немој с руке да скубеш сламу искамару, узни кукаљу!

кукаљка ж в. кукаља (1). — С овуј кукаљку ћу те извучем на обор!

кукам“, кукаја (3. л. мн. пр. кукав, аор. кука, 1. л. мн. кукамо, импф. кукашем,

3. л. мн. кукашев, пр. сад кукајећи) несвр. (поред стандардних значења „јаукати, цви
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лети“, „нарицати, запевати“) запушавам, затварам, зачепљујем. — Еве, кукам овеј

рупе спорет прозори да не улаза студ.

кукам“, кукаја несвр. кастрирам, шкопим (о бику, овну). — Треба да кукате

овога бика, шће ни два

кукање с гл. им. од кукам”. — Доста је, Мирко тој кукање, штала врућа, неје

мраз!

кукла ж лутка. — Откpпчики правесте кукле, несмо ви купували.

куклан м 1. пољско плашило уљудском лику. — Побијемо куклана у бостан, ил

у лојзе пилики да не чапрљав бостан, ил да не једев гројзе.

2. фиг. човек који упорно стоји наједном месту нетремице гледајућиу некога

или нешто. — Које си се туј упрчија, куклане један, ел се помери?!

кукличе с дем, и хип, од кукла. — Ћенађеш кукличетам куде што си се играла,

не плачи!

кукљевка ж пеј. повијена, погурена женска особа услед изнемоглости, мрша

вости. —Једно одјтерет, друго од болево, савила се доземњу, направила се кукљевка.

кукуловдњим (у прилошкој функцији) у изразу: на - никад. — ће се оженишти

на кукуловдин, твоји другари деца у школу водив!

кукумевка жзоол. шумска птица селица Сuculus canorus из пор, Сuculidae, ку

кавица. — Вика кукумевка на Стојанов дуд, ће умре ники у село.

кукумишм дечија игра у којој дете повезаних очију треба да ухвати једно од

деце која се сакривају. —Кукумиш се игра прекозиму у собу, књдје наулице студено.

кукуњеж м врста народног кола. — Играј кукуњеш, књко умеш!

кукурушка ж већи број истосмерних намотаја на клупку. — Остале ми јож

две кукурушке од овој клупче, нећу имам да довршим ванелу.

Кула ж надимак.

кулизица м превртљив, рђав човек, улизица. —Тајли што је кулизица, приме

не гу љага, а свк се па слизали!

кумсто с кумство, кумовство. — Неће се ич препирамо! Тоје старо кумсто, и

има да викамо кум Јоску да ве венча.

курвалisкм вулг. курварлук, курварство. — Он смешићерке с њигов курвалik,

ћерке ће му останев неодате.

курварина ж вулг. аугм. и пеј. од курвар. — Тај курварина обелеја и па не за

браља тој што си знаје, још прерипа плотевја.

Куса падина жмпт, њива, шума. 1

кусаљка ж кашика којом се куса, захвата јело. — Има ложица бркаљка за ме

шање јело, и ложица кусаљка за кусање.

кусодуплаж 1. пеј. она која носи сувише кратку сукњу или хаљину. — Овај

свет) це свcвем искварија, глеј гу онај кусодупла, ич срам нема!

2. кокош поткресаних крила и репа. —Тик, тик, тик! Дође и ти куcодупло, е, не

мож више да прелићаш у Бранкин обор, баба ти и крила и реп исекла!

кутиче с дем и хип, од кутија, кутијица. — Дај ми тој кутиче с лекови!

кутиченце с дем, и хип, од кутиче. — Куде ти је оној кутиченце од менђушке,

не ли си га врљила?

куткам, куткаја (3. л. мн. пр. куткав, аор. кутка, 1. л. мн. куткамо, импф. кутка

шем, 3. л. мн. куткашев, пр. сад, куткајећи) несвр. добро са сваке стране покривам

некога, ушушкавам. — Не га толко куткај, неје студено!
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кутpáкм а младо псето, псетанце, псић, исп. кутре. — Имавједнога кутрака,

слободно иди у обор, немој да викаш от капију б. мушко дете у хипокористичком

обраћању. — Куде је дедин кутрак, дођи куде деду?

кутре св. кутрак. — Не апетој кутpe, chмо лаје. Тоје дедино кутре, деда да до

чека њега да га жени.

кутренце с 1. дем и хип, од кутре. — Ће оставимо смо једно кутренце, ресто

ће подавамо на комшије.
{

2. ухипокористичном значењу: мушко дете, мушки потомак. — Имам и ја дом

такво кутренце, даде бог да ни се не затре фамилија.

кућарка жа, мала, трошна, сиротињска кућа. — У туј кућарку сви седив, туј

спијев, туједев, ствари расврљани, б, мала помоћна зградица са једним одељењем за

спавање или одлагање ствари. — У кућарку спијев младенци, или се у кућарку оста

љав стари ствари.

кућован, -вна, -вно који се односи на припадника једне куће, домаћинства, ко

ји је члан породичне задруге. — Тој ми кућовни има да расправимо, неје селска брига

које ће работимо.

кућодовник м (често с глаголом у негацији) добар, вредан домаћин, кућаник.

— Неје он кућодовник, све прекара на пијење. Ма какbв ми је он кућодовник, које је

приновија?

кућодовница ж (често с глаголом у негацији) добра, вредна домаћица, кућани

ца. — Жена му кућодовница, она кућу држи, а он ништа не ваља. Она сšмо да се наме

сти, неје ника кућодовница.

куферм кофер. — Сјединкуфер свм пошла у свет, све свTг колко свм стекла.

куферче с дем, од куфер, коферчић. —Има он једно куферче с кључ што у њега

чува паре.
-

кучетина жу аугм. и пеј. значењу лоша, рђава, непожртвована мајка. — Тај

кучетина остави две деца, ја муке да мукујем!

кучиште с аугм. и пеј. од куче. —Ћу утепам овој кучиште, све ми пилики изеде!

кучњак м псећи измет. — Пази да не ступнеш на кучњак

Л

лад м хлад, хладовина. — Чим се заврући, бегајте у лад:

ладњк м дем, и хип одлад, хладак. — Убаво би и ја седела у ладњк, ал ме чекав

сто работе.

ладан, -дна, -дно хладан, студен. — Ладна тај соба, куде ће спијеш там!?

ладим се, ладија се (3. л. мн. пр. ладив се, аор. лади се, 1. л. мн. ладимо се,

импф. ладешем се, 3. л. мн. ладешев се) несвр. хладим се, расхлађујем се. — Тајлеб

нека се лади, добро да се истишти, немој га сечете докле је врућ!

ладно прил, хладно. — Млого ладно бре, деца, ко да је зима!

ладовина ж хладовина. — Вржи краве у ладовину да не горив на слунце!

ладовинка ж дем, од ладовина, хладовина, хладовинка. — И ја би седела у ла

дoвинку, ал мора се работи.
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ладолеж м пеј, лењивац, ленштина, нерадник. — Неће за никакву работу да се

уватив тија ладолежи, све чекав од мене!

ладујем, ладуваја (3. л. мн. пр. ладујев, аор. ладува, 1. л. мн. ладувамо, импф.

ладујешем, 3. л. мн. ладујешев) несвр. 1. одмарамухладовини, хладујем. — Еве мало

ладујемо по обед, испече не све слунце.

2. ленствујем, беспосличим. — Млади данђс неће работив, ладујев, а ми стари

трчимо и у њиву, и у башчу, стоку гледамо, такоје тој.

лњжа жлаж, неистина. — Нејелвжа, такој је било, још мој татко тој беше казу

ваја.

лiокем, легаја (3. л. мн. пр. лежев, аор. лега, 1. л. мн. легамо, импф. инжешем,3.

л. мн. лšжешев) несвр. говорим неистину, лажем. — Лkже за три Циганке.

лiЖем се, легаја се несвр. забављам се (о младићу и девојци). — Одiмно се она

леже с њега, ће се узимав сигорно.

лазарица ж бот, зељастаукрасна баштенска биљкаNarcissus pseudonarcissus

из ф. Amarullidaceae, зеленкада. — Има она пуну башчу с лазарице, потраживу ће ти

даде!

лазење с гл. им. одлазим. — По траг одлазење, рекла би да је ника змијетина

прошла пут. Беше се навикја налазење, а проодија би одiмначке.

лазим, лазија (3. л. мн. пр. лазив, аор. лази, 1. л. мн. лазимо, импф. лазешем, 3.

л. мн. лазешев, пр. сад, лазејећи) несвр. 1. гмижем, милим (о инсектима). — Ништо

ми лази по ноге, књLд) да погледнем, а ја сем седнула на бробињштак.

2. пузим, бауљам (обично омалом детету којејош није проходало). — Научило

беше дете далази, чђс напред, чђз гузачки, одваје проодило.

лајно с измет крупне стоке (краве, бивола, коња). — Ако шталу не изринеш,

краве легнев на лајна па се све залужив, одвај ги после очистиш.

лакардија ж1. реч. — Ако је умрела, бњpје убаву лакардију оставила да гуспо

мињате. 1

2. шаљиво причање, шала. — Иди у ђавола ствоје лакардије, умремо од цме.

лакардијаш м онај који збија шале, шаљивчина, лакрдијаш. — Он је лакарди

јаш, ти му збориш једно, он га обрне на шалење.

лакардијашка ж женска особа лакрдијаш. — Тој, боба Елена беше голема ла

кардијашка, знаеше млого ђаволи.

лакмаш м погрд, онај који воли да једе и пије о туђем трошку, мукташ. —Тај

ли што је лакмаш, сирће би пија сbМо џабе да је!

лакопамеc, -ста, -сто брзоплет, лакомислен, непромишљен, исп. аламуњеc. —

Ма, ти си, човеку лакопамес! Кsко ће му дадеш толке паре књ|д) ти и пређњшањ дуг

још неје врнуја?

лалана ж (обично у мн.) нанула. — Књ|д цмо ишле у собор пешке, ми скинемо

лалане да гине упрашњивимо, па у прве куће сминемо да оперемо ноге на бунар, и

тЊг обујемо лалане. Такоје било!

лаланкаж (обично у мн.) дем, и хип одлалана, нанулица. — Обујлаланке да се

не избоцкаш на камењчики!

лаланче с (обично у мн.) дем одлалана. — Купи на дете једни лаланчики да се

радује!

лале сухипокористичком обраћању детету: душо, злато и сл. — Алале, се

стра немари ли ти?
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лале“ с бот, биљка луковача из рода Тulipa, ф. Liliaceae, лала, тулипан. — Сан

дина башча рушти од лалики.

лаленце с дем и хип, одлале“. — Дами дадеш мома Сандо од овија жутилален

цики, ја сем садила од црвени и бели.

Лалиновац м село.

лалиновачки, -а, -о који се односи на Лалиновац.

Лалиновчанинм становник села Лалиновца, онај који живиуЛалиновцу.

Лалиновчанка и Лалиновка ж становница села Лалиновца, она која живи у

Лалиновцу.

ламам, ламаја (3. л. мн. пр. ламав, аор. лама, 1. л. мн. ламамо, импф. ламашем,

3. л. мн. ламашев) несвр. експр. једем брзо, халапљиво. — КњT почне онакој да лама,

ће мисли човек неје леб видеја сто године.

ламање с гл. им. од ламам. — Мука човека да увати од твоје ламање, нумеш

полšг да једеш!

ламкам, ламкаја несвр. етн. устима обухватам кувано јаје обешено о концу на

дан Белих поклада. —Варенојајце се уврже с конвциједен клати јајце с конћц, а друг

га ваћа с уста, ламка га.

ламкање с гл. им. од ламкам. — Књд је ламкање јајца, руке туриш на грбину и

chмо с уста га ваћаш.

ламотење с гл. им. од ламотим. — Које сипа ти запеја с твоје ламотење, chмо

тебе ће слушамо?!

ламотим, ламотија (3. л. мн. пр. ламотив, аор. ламоти, 1. л. мн. ламотимо,

импф. ламотешем, 3. л. мн. ламотешев, пр. сад, ламотејећи) несвр. експр. говорим ко

јешта, наклапам. —Млого он туј ништо ламоти, алjа се у другу работу безамајала и

не га слуша до крај.

ландрам, ландраја (3. л. мн. пр. ландрав, аор. ландра, 1. л. мн. ландрамо, импф.

ландрашем, 3. л. мн. ландрашев, пр. сад ландрајећи) несвр. експр. лутам, луњам, ту

марам. — По цел двнландра по сокаци, не се сврћа дом, ич.

ландрање с гл. им. одландрам. —Нема више ландрање, дом да се свртиждара

ботиш!

лани прил. прошле године, лане. — Још лани што бе ишла куде њум, више

несвм.

ланче с дем и хип, одланац, ланчић. —Купила на обе унуке златни ланчики.

ланченце с дем, и хип, од ланче. — Викати да га скинеш ланченце од гушу, ти

не ме послуша, свк плачи! н

лапавина жлапавица, суснежица. — Увати не лапавина крз) шуму, пут) це

раскашкаја, а ноћ, одвај се бемо извукле истињак.

лапам, лапаја (3. л. мн. пр. лапав, аор. лапа, 1. л. мн. лапамо, импф. лапашем, 3.

л. мн. лапашев, пр. сад, лапајећи) несвр. експр. шумно, халапљиво једем житкухра

ну. — Лапаш ко свиња, никој не те јури, једи ко што се једе!

лапање с гл. им. од латам. — Навикја си такој на лапање, там на корито св[c}

свиње да те пуштимо да лапаш.

лапнем, лапнуја (3. л. мн. пр. лапнев, аор. лапну, 1. л. мн. лапнумо) свр. хала

пљиво, брзо поједем. —Зачђсће онатој далапне, а ти немој да једеш, њум гугледај!

лапорење с гл. им. од лапорим. — Ај доста више с тој лапорење!
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лапорим, лапорија (3. л. мн. пр. лапорив, аор. лапори, 1. л. мн. лапоримо,

импф. лапорешем, 3. л. мн. лапорешев) несвр. експр. говорим будалаштине, бесми

слице, блебећем, торочем. — Овај човек књдвикне да лапори, одмаме глава заболи.

лicaн, сна, -сно ненапоран, једноставан, лак. — Лbсан овај плет), две налице,

ДВе ПеKЉe HaОПОКО.

лicKa жукрас, шљокица; исп. пуцка. — Донела беше Лепка књ|д) дође за Мирка

једну вутарку с леске, која гу девојка неје потражила за у собор.

лickaм се, лвскаја се (3. л. мн. пр. лicKaв се) несвр. сија, пресијава се, блиста,

исп. лештим се. — Млого она чисти по кућу, лhскав се онија њојни ствари.

лњсначко прил. у дем, значењу: лесно. — Викаш лесначко ће га уработиш, ај

работи га свг

лњсно прил, с мало напора, с лакоћом, лако. — Лћсно ће гу навадимо башчу,

сљм вода ако има у бунар.

1 ластавичка ж зоол. хип. од ластавица. — Ластавичка књд направи гњездо у

шталу, иде напредица у стоку.

ластавче с птић ластавице, ластавчић. — Немој да сте дирали оној гњездо с

ластавчики, тој не ваља ни за људи, ни за стоку

ластрен,-а,-олимен, плехан. —КњIд) цмо сами,једемо из овијаластренитањири.

латинче с бот, украсна биљка жутих и црвенкастих цветова Тropaeolum ma

juss из ф. Tropaetaceae, драгољуб. — Латинче има жуте и црвењушкаве цвећке.

лаут м бот, наут Сiceparietinum. — Лаутирженицу испечемо и смељамо и од

тој правимо кафу.

лаћкам, лаћкаја (3. л. мн. пр. лаћкав, аор. лаћка, 1. л. мн. лаћкамо, импф.лаћка

шем, 3. л. мн. лаћкашев) несвр. вијори се, лепрша. — Лаћкав џољке на преме(т), дува

ветар, брго ће се осушив.

лЊцкам, лецкаја (3. л. мн. пр. лšцкав, аор. лецка, 1. л. мн. лецкамо, импф.

лblцкашем, 3. л. мн. лицкашев, пр. сад, лецкајећи) несвр. штуцам. —Лhцкам, спомиња

мс ники.

лњцкање с гл. им. од лоцкам. — Од лецкање ме мешина заболе.

лblцнем, лецнуја (3. л. мн. пр. лицнев, аор. лецну, 1. л. мн. лецнумо) свр.

штуцнем. — Лњцну и ја николко пут, ал се напи водицу и престана.

лљштим се, лиштеја се (3. л. мн. пр. лвштив се) несвр. в. лескам се. — ЛБштив

му се ципеле од) чисто. С које чисти шпорет па се овакој лешти?

леб м хлеб. — За ваздвојичка доста један леб за два дина.

Лебане с град.

Лебанка и Лебанчанка ж становница Лебана, она која живи у Лебану.

лебански, -а, -о који се односи на Лебане.

Лебанчанин м становник Лебана, онај који живи у Лебану.

лебарник м шкриња у којој се држи хлеб. — Поглеј у лебарнигда видиш ће

има ли леб за данic, ел да замесим!

лебацм хип одлеб. —Числебаs били смо јели сšмо на празник, овакој гулеше

мо мумурузницу, а свк сте сви аздисали.

лебовача ж врста лоше ракије. — Митујлебовачуне печемо, незнамо никњко

се прави, а чуја скм зборив људи да се прави от комине и тесто.
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левина ж свака друга зграда, грађевина осим оне која служи за становање. —

Уједин му обор сЊмо куће, стара и нова, а у друг обор све левина до левину: племња,

штала, кочине, подрум.

левинка ж дем, и хип, од левина. — Приправи и он нике левинке, неје ко што е

бија без ништа.

левинче с дем од левина. — Све живо натрпаја у оној левинче до пут.

леворвер м револвер, пиштољ. — Не имаја дозволу, узели му леворвер.

леворверашм онај који пуца из револвера, револвераш. — Гледавдеца на теле

визор овија леворвераши па и они бkжњм пуцав из онеј играчке њине.

леворукес, -ста, -сто леворук. — Мирко леворукес, па књLд цеднемо устанур

једин до другуга, chмо расипујемо ложице.

леворукоња монај који је леворук, левак. — Идевери мужми леворукоње.

легам, легаја (3. л. мн. пр. легав, аор. лега, 1. л. мн. легамо, импф. легашем, 3. л.

мн. легашев, пр. сад легајећи) несвр. лежим. — Ја болна едно лето белегала, па се

сЊмо оSpћашем дел ће ники да наидеу моју собу, водицу да му потражим, ал не.

легање с гл. им. од легам. — Од легање ме све коске болив.

леденица ж веома хладна, ледена просторија. —Ти иди спи у онуј леденицу,

што ме мене тераш!?

Ледина жмпт, њива.

лежајник м пеј. онај који не воли да ради, који се излежава, ленствује, нерад

ник, лењивац. — Од) такви је лежајници мука што сâмо гледав и нариђав.

лежајница ж пеј. она која не воли да ради, која се излежава, ленствује, нерад

ница, лењивица. — Зет и такој и овакој, обрћа се, ал ћерка ми је голема лежајница, за

работу се не ваћа.

лежећим прилулежећем положају, лежећи, исп. лежећким. — Рекоти да не

једеш лежећим, неси толко болан, ете, књко расипа у кревет! -

лежећким прил. в. лежећим. — Убаво ти збориш такој лежећким, него дигни

се да работиш!

лезење с гл. им. од лезим се. — Ћутек ће изедеж за тој лезење, смируј се!

лезим се, лезија се (3. л. мн. пр. лезив се, аор. лези се, 1. л. мн. лезимо се, импф.

лезешем се, 3. л. мн. лезешев се) несвр. експр. непристојно се смејем, церекам се. —

Ја се сњПлето па падо, а она се лези, тај кучка!

лејка ж бот, 1. врста тикве Lagenaria vulgaris ca нарочито издуженом др

шком, плод те тикве. — Лејке не се једев, ал садимо ги па књLдјце осушив од њи се

направи суде за воду, воду из њи пијемо, можи за посипувањејезгодна збогдршку.

2. посуда од осушеног плода лејке. — В. пр. под лејка (1).

3. фиг. пеј. глава, лобања. — Удари гу по лејку, књд неће слуша!

лејче с дем, и хип, од лејка (2). — Шће ти, бре човеку теј толке лејке? Овде за

кујну ми треба едно лејче, згодно за услугу по кућу.

лекован, -вна, -вно који има лековита својства, који се користи у лековите

сврхе, лековит. — У Сјарину ги има млого теј лековне воде, од разни болеси.

лекување с гл. им. од лекујем. — Не помагалекување, ако си нема дин.

лекујем, лекуваја (3. л. мн. пр. лекујев, аор. лекува, 1. л. мн. лекувамо) несвр. 1.

помажем некоме да оздрави, лечим некога. —Пед године свм гуја њума лекуваја, од

једнога доктура до другуга, ал не мога да се спаси.
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П. -селечим се. — У моје време несмо такој ишли по лекари, сами смо се леку

ВаЛИ.

леле узвик 1. за изражавање туге, жалости: јао, куку. — Леле, мајке, што не

остави сами!

2. у изненађењу, чуђењу. — Леле, које овој направи!

3. као претња, упозорење. — Леле, дете, ћуте утепам, мируј!

лелејем се, лелејаја се несвр. лелуја се, њише се. — Лелеје се жито по поље, све

живо живнуло, сbмо моја ћерка болна лега.

лемезница ж облица, гредица којом се причвршћује стог сена, сламе и сл. —

Дуваники ветрина, а ја несвм туријана стогови лемезнице, свеће разнесе оној сенце.

ленsање с гл. им. од ленsам. — Твоје ленsање га нигде неће има, сам књд оста

неш!

ленsам, ленsāja (3. л. мн. пр. ленsав, аор. ленsa, 1. л. мн. ленsамо, импф. ленsа

шем, 3. л. мн. ленsашев) несвр. експр. злостављам, мучим. — Ће умре Лепка па ће

останеш на њине руке да те ленsав!

лењав, -а, -о нерадан, лењ. — Лењав, ич му се не работи, а оће да се убаво обу

че, убаво да поједе, па не мош тој такој!

лењавка ж пеј, лењивица. —Тујлењавку с кукаљу искревет ћу гу извучем!

лењавком пеј, лењивац. — Докле ћу ја стар вас лењавци да раним?

лењошем се, лењосаjа се (3. л. мн. пр. лењошев се, аор. лењоса се, 1. л. мн. ле

њосамо се) свр. постанем лењ, олењим се. — Она се млого лењосала, неће работи ни

у кућу, ни у њиву.

лепњкм бот, ливадска биљка из ф. Loranthaceae, caЛепљивим листовима и цве

товима, имела. — Лепек по ливаде расте и има високу, тiнку стабљинку и розне

цвећке.

Лепе с хип, од Лепосава.

Лепка с хип, од Лепосава.

лепнем, лепнуја (3. л. мн. пр. лепнев, аор. лепну, 1. л. мн. лепнумо) свр. експр.

ударим, млатнем (обично преколица). —Лепни гу преко њушку, па она млого заорује!

лепче с дем и хип, одлеб, хлепчић. — По три леба сем месила, голема задруга,

свг омесим за наздвојичка једно лепче, и њега га не изедемо.

лепченце с дем, и хип од лепче. — Прескочи ми тесто такој заједно лепченце,

јутре дете да понесе за на работу.

леса ж врата од испреплетаног прућа или узаних летвица на тору, дворишту

и сл. — Работимо преко цел ден у њиве па код издођемо од работу, соберемо се туј

комшије пред лесу, мало да пооратимо. -

Лесковац м град.

лесковачки, -а, -о који се односи на Лесковац.

Лесковка и Лесковчанка ж становница Лесковца, она која живи уЛесковцу.

Лесковчанин м становник Лесковца, онај који живи у Лесковцу.

лете прил. преко лета, у токулета, лети. — Преко зиму немамо толкоработу,

туј стоку што гледамо, а лете се расипемо од работу.

летоске прил. летос. — Летоске се наидомо по собори.

лешинка ждем ихии. oдлеја. — Несмо свгмлого башчу садили, пешеслешин

ке колко за једење, а за трошију ће купимо, нема кој да работи.

лешинче с дем, одлешинка. —Имам еднолешинче срасад)там поза кућу.
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лешњакмбот, плод леске, лешник. —Чува краветам у шуму па набра малоле

шњаци за деца.

ливатка ждем ихип, одливада, ливадица. —Туједну ливатку што има, све ку

пује сено за стоку.

ливаче с дем, од ливада. — Нема убаво сено од оној ливаче до бошњачко, мло

го бел трн има.

ливгам, ливгаја (3. л. мн. пр. ливгав, аор. ливга, 1. л. мн. ливгамо, импф. ливга

шем, 3. л. мн. ливгашев) несвр. експр. скитам, луњам, тумарам. — Неће ливгаш та

кој моја ћерацо, књLд) це одадеш!

ливгање с гл. им. од ливаам. — КњLд) це уродиш у деца, ће забравиж глава куде

ти је, а не ли па ливгање, моја ћерацо!

ливгар м пеј. онај који скита, луња, тумара. — Кудесити ливгаре, целдњн се

не сврћаж дома?

ливгарка ж пеј. она која скита, луња, тумара, скитара. —Ти мори, ливгарке,

постиже ли по село свуде да окадиш?

лизаљка жлиза, лизалица. — Шће ти тебе лизаљка, малецка ли си?

лизаљче с дем, и хип, од лизаљка. — Еве, купила ви баба лизаљчики!

лијав, -а, -о који није при чистој памети, који је умно ограничен. — Онај човек

неје бњш при свв памет, ко да је лијав, у свакуга се заглиђа. 1

лијавка ж она која није при чистој памети, која је умно ограничена. —Утресе

ми се у кућу онај лијавка, ни ми је да гу искарам, грота, ни ми је да гу слушам.

лијавком онај који није при чистој памети, који је умно ограничен. — Тај ли

јавко ме изеде, сви га варав, толке паре да му извучеву кафану.

лијаво прил, на начин који не одражава здраво, трезвено расуђивање, инте

лектуално ограничено, глупо. — Онај жена све ништо лијаво збори, не гу познâвам

одокле је.

Лила ж хип, од Љиљана.

Лиле с хип. од Љиљана.

лимон м бот, зимзелена воћка Сitrus limonia, лимун; плод те воћке. — Бе поса

дила уједин грнћцлимон, да викне пада га искубе, бkжњм не знала које етој. Несите

ја један лимон да ми купиш књ|д) цебе аперисувала, уста да расквасим.

Лингур м припадник циганске черге. — Отпре, добдешев Лингури паразепнев

шатори доле у реку, туј седив, спијев, варив, попраљав бакрачи.

Лингурка ж припадница циганске черге. —Лингурке идешев по село да вражу

кав, да просив, оћешев и да крадев.

липовачки, -а, -о који се односи на Липовицу.

Липовица ж село.

Липовчанин м становник села Липовице, онај који живи у Липовици.

Липовчанка и Липовка ж становница села Липовице, она која живи у Липо

вици.

липтим, липтеја несвр. лије, кипи (о зноју). — Собирашемо сено, а оно горе

шњак, нема од нигде да дуне, chмо зној од мене липти.

Липцан Коњ м надимак.

липцанка ж пеј. болешљива женска особа слабог, нежног здравља. — Ма не

ма работа од) туј липцанку, цел њојан век прође у легање, ја кукавац



182 Радмила Жугић

липцанком пеј. онај који је слабог, нежногздравља, који често побољева, бо

лешљив човек. —Тајлипцанко еветрећу годину ништа не работи, а ми се расипамо.

липцосан,-а,-о који је слабог, нежног здравља, који често побољева. — Она је

од) детињсто липцосана, моје муке с њум сЊмо по доктури.

липцосанка ж пеј. она која је слабог, нежног здравља, која често побољева.

— Липцосанка, ни је за у кућу, ни за у њиве.

липцосанком пеј. онај који је слабог, нежног здравља, који често побољева.

— Ти, липцосанко да ћутиш, књд неси за работу!

липцотина жим пеј, особа слабог, нежног здравља, болешљива особа. —Туј

липцотину свм ја вукја по доктури књкоје дошла за мене. Ти, мори, липцотино, ни си

за у кућу да работиш, ни можу поље да искочиш! Од тога липцотину нема работа,

одвај се вуче

липцотинче с дете слабог, нежног здравља, болешљиво дете. — Липцотин

че, липцано! Искида руке носеећи те по доктури!

липцување с гл. им. одлипцујем. — Кокошке су шприцане, свгнећезборимо од

липцување, бог јак па ће ги чува!

липцујем, липцуваја (3. л. мн. пр. липцујев, аор. липцува, 1. л. мн. липцувамо,

импф. липцујешем, 3. л. мн. липцујешев) несвр. 1. цркавам, крепавам, липсавам (о

животињама). — Св.(г) књIдјцу почеле да липцујев, џабе ће гишприцашкокошке

2. (у експресивном изражавању): умирем. — Сви смо остарели, ће липцујемо

један по један.

липчем, липцаја (3. л. мн. пр. липчев, аор. липца, 1. л. мн. липцамо) свр. 1. лип

шем, угинем. — Старти коњ, бољега продајна кланицу, него датилипчеу шталу.

2. (у експресивном изражавању): умрем. — Не ударајбабу, ће липче, после кој

ће те чува!?

лис м лист. — Поприка убaвa на лис, а не знам на род књква ће будне.

лиcec, -ста, -сто који има белу шару, пругу на глави (о овци). — Лисесту овцу ви

камо гу Лиска.

Лисица ж надимак.

Лисичје рупе жмпт, њиве, шуме и сеоски пашњак на неравном терену на коме

имаувалица „рупа“,укојима су се, показивањумештана, некада сакривале лисице.

лиска“ ж црна овца са белом шаром на глави. — В. пр. под лисеc.

лиска“ ж лист купуса. — Тејлиске откопус, врљи на свиње.

лиска“ ж довитљива, сналажљива женска особа. — И тој лити дадоше? Е, го

лема си лиска била!

лисковинаж посечена грана са сувим лишћем као сточна зимска храна. —Вр

љи мало лисковину пред овце и козе, а на краве тури сламу!

лисник м стог лисковине, грања са сувим лишћем. — Лисковину зденемо у ли

сник, сњумранимо стоку преко зиму, акљдобрстив грањке, тој паложимода сегрејемо.

листе с дем, и хип одлиc(т), листић. — Донеси нико листе од дуњу да зажу

тим ракију! Покидајтија суви листики од расад

Литар м надимак.

литим, литија (3. л. мн. пр. литив, аор. лити, 1. л. мн. литимо, импф. литешем,

3. л. мн. литешев, пр. сад. литејећи) несвр. вукући ноге приходу тарем опанке, чиним

подлогу опанака глатком. — Убаво оди, не вучи ноге, не лити нови опћнци!
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литнем, литнуја (3. л. мн. пр. литнев, аор. литну, 1. л. мн. литнумо) свр. 1. поле

тим. — За мало да га уватим, оно прну и литну.

2. на брзину одем, збришем, отперјам. — Ја губе карала што скита преко ноћ,

књд она јутредњн да литне па да побегне.

лито прил. равно, глатко, без шара (о врсти плетења). —Ја ћу моју ванелу ли

то да плетем, нумем друк плет свlс) шарке.

Личан“ м надимак.

личан“, -чна, -чно леп, наочит. —Лична се мори девојка направила, да ву се не

мож нагледаш!

лично прил. лепо, ваљано. —Лично си башчу оплевила, мора помагаш на мајку!

личнотија жлепота, наочитост. — Ма књква личнотија од њума, издиза се

cђмо!

личим, личија несвр. у изразу: личи ми (ти, ву и сл.) стојими (ти, ву и сл.), при

стајеми (ти, му и сл.). — Убаво ти личитајванела. Личи ву на убаву девојку све које

обуче. Не јаша коња на куга личи, него кој га има (НПосл.).

лиша ж гљивичасто обољење коже, лишај. — Искочила ми лиша по лице, не

знам с које да гу мажем.

лишав,-а,-очији су поједини делови тела прекривенилишајем, лишајив. —За

тешкела па све лишава по лице.

лишавка ж она чији су поједини делови тела прекривени лишајем, лишајива

женска особа. — Она беше ишла куде кожнога доктура, ал неће каже тај лишавка кој

ву је маздаја да се маже.

лишавком онај чији су поједини делови тела прекривени лишајем, лишајив

човек. — Лишав и по лице и по руке, за тога лишавка моја сестра ће отидне.

лишком црнокос човек са пигментисаним белим праменом косе. —Ти бре,ли

шко, које ти смића моје дете на тебе? .

ловцијам ловац. — Ми идемо рано у њиву, а ловције се врћав из шуму.

ловцика жона која спретнолови мишеве (о мачки). — Овај мачка мије ловци

ка, не дам да ми гу отуђите! Да ни неје овај ловцика, поганци би ни уши изели!

ложица ж кашика. —Давали бемо наше ложице за свадбу па ни ги све бев про

менили. Дај ми, жено ложицу, с виљушку ли ћу кусам!?

ложиче с 1. дем од ложица, кашичица. — Детињо ложиче да оставиш!

2. количина нечега што стане у кашичицу. — Ложиче шићер тури, не волим

благу кафу.

ложиченце с дем, и хип, одложица, ложиче. —Детињоложиченце, немој ни

кој да узима! -

ложичкажухип значењу: ложица. —Сложичку докле не куснеш, нема наиђа.

лозан м бот. агр. врста пасуља чије се вреже пењууз притку, пасуљ приткаш.

— Лозан докле је млад варимо га с меунке ко боранију.

лозанка ж бот, врста траве Сlematisvitalba, лозар, павит. — Свиње највише

волив лозанку и пепељугу.

лозинка ж суви, посечени прут винове лозе. —Лозинке дом докарамо, с њи ло

жимо казан, ракију књг печемо.

лојзарка жонакоја пази, чува виноград. —Сви су имали лојза, којне краде, не

го лојзарке га чував од врапци па семо викав: ућа, ућа!
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лојзе с виноград. — Градушка ни лањску годину све беше очукала лојзе. Турим

пумпу на грбину па сама испрскам лојзе.

лојзиште сместо на коме је некада било лојзе. — Свгје тој сливар, а викамо га

лојзиште што је пре туј било лојзе.

лојтраж (обично у мн.) лотре. — Скини канате патурилојтре на кола да дока

рамо сено иlзЈ Шуму.

локам, локаја (3. л. мн. пр. локав, аор. лока, 1. л. мн. локамо, импф. локашем, 3. л.

мн. локашев, пр. сад локајећи) несвр. 1. лочем. —Неси покрија млеко, енемачка лока.

2. експр. пијем воду шумно, у великим гутљајима. — Не локај толко воду на ште

срце, мешина ће те боли!

3. експр. прекомерно пијем, напијам се, опијам се. — Млого лока, никњд неје

трезан.

локач м пеј. пијандура, испичутура; исп. лонџа. — Тај локач је за пијење про

даја и циглу што бемо купили за кућу. 1

лом м ситне, поломљене стабљике конопље. — Идешем по конопљишта пасо

бирашем лом да ткајем пртене черге, сиротињке смо, ћерко били.

лонџа м пеј. в. локач. — Одала се за једнога лонџу, не се трезни.

лопатам, лопатаја (3. л. мн. пр. лопатав, аор. лопата, 1. л. мн. лопатамо) несвр.

лопатом мешам, преврћем жито како би се равномерно сушило. — Треба се жито

свћки дан лопата по мало да се осуши, ваћала га је киша у вршу.

лошотијаж оно штоје лоше, зло, рђаво; исп. лошотиња. —Ти симо мислиш од

лошотију, мисли од ништо убаво, књко ће одадеш ћерку, па сина ће жениш!

лошотиња жв. лошотија. —Нека иде лошотиња у гору и у воду (у благослову).

лудајка ж пеј. неурачунљива, блесуњава женска особа. — Ти мори, лудајке,

које ти је криво дете па си се рашчапатила на њега!?

лубеничка ж дем, и хип, од лубеница. — Донесо из бостан једну лубеничку, те

сви да обиђемо.

лубенче с дем, ихип. одлубеница. — Што си кидајатија зелени лубенчики?

лубенченце с дем, и хип, од лубенче. — Бостан ће има овуј годину, лубенченци

ки ко моја песница.

лувтирам, лувтираја (3. л. мн. пр. лувтирав, аор. лувтира, 1. л. мн. лувтирамо,

импф. Лувтирашем, 3. л. мн. лувтирашев, пр. сад, лувтирајећи) несвр. проветравам,

луфтирам. — Отвори сви прозори да лувтирам там собе, цел ноћ пушили.

Лугаре с село.

Лугарка и Лугарчанка ж становница Лугара, она која живи у Лугару.

лугарски, -а, -о који се односи на Лугаре.

Лугарчанин м становник Лугара, онај који живи у Лугару.

лудајка ж она којаје луда, умоболна, лудакиња. — Тепа онај лудајка дете па га

расипује, мора да кажем на онога да не остаља деца при њум.

Луне са хип, од Милунка. б. хип, од Милутин.

лунsам, лунsаја (3. л. мн. пр. лунsав, аор. лунsa, 1. л. мн. лунsамо, импф. лунsа

шем, 3. л. мн. лунsашев, пр. сад, лунsâјећи) несвр. експр. скитам, лутам, тумарам.

— Куде ти лунsаш цел ноћ? Преко ноћ лунsав, а преко дан спијев.

лунsањеcгл. им. одлунsам. —Chмоодлунsањетимислиш,немаждругу работу!

лутач м пеј. луталица, скиталица. — Тај лутач ће наџбара на невољу.
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Љ

љага ж брука, срамота. —Доста свмја твоје љаге подносила, љагала си ме ку

де год) ци могла!

љагам, љагаја (3. л. мн. пр. Љагав, аор, љага, 1. л. мн. Љагамо, импф. Љагашем,

3. л. мн. Љагашев) несвр. експр. брукам, срамотим. —Млогоме је твоја мајкаљагала,

нећу за живот) да презборим с њума.
-

љагање с гл. им. од љагам. — С твоје љагање, комшије си отуђила!

Љаница жмпт, њива, шума.

љапам пеј. онај који је неуредан, аљкав, исп. Љапча. —Ти бре, љапо! Не лите

срам такbв да идеш у људи?

љанес, -ста, -сто неуредан, аљкав — Немој ситaкојљапес, оми се, преобучи се!

љапчам пеј. в. Љапа. — Кој које работи, ја перем онога љапчу.

1 љига ж (обично у мн.) бала. —Зуби му на дете искачав па му све љиге из уста

TeЧИВ,

љигав, -а, -о коме иду, теку бале из уста, балав. — Помери тој дете од остал,

људи не можлеб да једев

љигавим се, љигавија се (3. л. мн. пр. Љигавив се, аор. Љигави се, 1. л. мн. Љи

гавимо се, импф. Љигавешем се, 3. л. мн. Љигавешев се, пр. сад, љигавејећи се) несвр.

експр. поплакујем, цмиздрим. — Не љигави се туј, кој те које увредија тебе!?

љигавчесмало дете, дериште. —Дајтој љигавчеда га мало подржим паћу си

идем!
-

-

љиган м пеј. 1. онај који је љигав, балав, коме иду љиге, бале из уста. — Нека

узне чашу, мајке, немој да пије из бакал, ја нећу пијем по тога љигана!

2. фиг. онај који је неозбиљан, балав, балавац. — Ја с такви љигани нећу имам

послу, ако ће се погађамо, татко нека ти дође!
-

љигла ж пеј. она која је љигавих, балавих уста. —Ти мори, љигло, ти ли ће на

одиш ману на никyга?

љизгав, -а, -о који је клизав, склизакуслед расквашености, који је поледио, по

комеје поледица (о путу, стази и сл.). — Снек се отопија па се земња раскашкала, од

вај смо слегле низ онуј љизгаву путину крз) шумак. Боље иди по цел снег, него по

путину, љизгава је!

љизгавица жљизгаво, клизаво место, клизавица. — Направили децаљизгави

цу претпорту па се не мош прође.

љизгам се, љизгаја се (3. л. мн. Љизгав се, аор, љизга се, 1. л. мн. Љизгамо се,

импф. Љизгашем се, 3. л. мн. Љизгашев се, пр. сад љизгајећи се) несвр. клизам се. —

Ајде, доста сте се љизгали, ће оšебнете!
-

љизгање с гл. им. од љизгам се. —Ти с твоје љизгање на овој студенило, ће за

радиш мед.

љизнем се, љизнуја се (3. л. мн. пр. Љизнев се, аор. Љизну се, 1. л. мн. Љизнумо

се) свр. клизнем се, оклизнем се. — Деца направили љизгавицу на сокак, љизну се па

падо, расипа се.
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љикчам пеј. в. Љиган (1). —Ти бре, љикчо, обриши се да се људи од тебе не

грозив!

љиљак м 1. зоол. сисар из реда Сhiroptera, слепи миш, шишмиш. — Љиљак

chмо преко ноћ лети, преко дан се не мож види.

2. бoт. јоргован. — Набери ми мало од) тај бел љиљак, ја овај друг имам!

Изр. — мокар потпуномокар, покисао до голе коже. — Нађи ми џољке да се

преобучем, видиж да свм љиљак мокар!

љиљаков, -а, -о који је љубичасте, лила боје, љубичаст. — Купи ми едно љи

љаково клубе да довезем вутарку!

љоснем, љоснуја (3. л. мн. пр. Љоснев, аор. Љосну, 1. л. мн. Љоснумо) свр. (по

ред стандардног значења „паднем, треснем“) фиг. пукнем, цркнем. — Ће љосне од

бе(c) што неје на њојно.

Љуба жа, хит од Љубомир, Љубодраг. б. хип, од Љубица.

Љубе с хип, од Љубица.

Љуљашка ж надимак.

љуљка жврста колевке или носиљке за одојче од вунене или платнене ткани

не са врпцама на сва четири краја помоћу којих се веша о зид, односно везује за поби

јенемоткеу њиви. —Ја сем моји деца уљуљку по њиве била носила, вржешем љуљку

за катарушке па копам. х

Изр. — пијан у сасвим пијаном стању, потпуно пијан, трештен пијан. —Дође

ofдlцлаву љуљка пијан па не легњује, него ме тера да мумијем ноге, а после ме иска

ра искућу.

љуљнем, љуљнуја (3. л. мн. пр. Љуљнев, аор. Љуљну, 1. л. мн. Љуљнумо) свр.

експр. млатнем, треснем. — Ако те љуљнем емпут, на место ћу те оставим!

љупенка ж комишање. — Тој су љупенке никипуд биле, на молбу идемо куде

комшије, па сви љупимо мумуруз до које време, а сšг, још у њиву га олупимо, чим га

искршимо.

лупење с гл. им. од љутим,—Болесму и компири и љупење, глеј што се исеко!

И деца ће помогневу љупење мумуруздом, да не дангубимо у њиву да га љупимо.

љупим, љупија (3. л. мн. пр. Љупив, аор. Љупи, 1. л. мн. Љупимо, импф. Љупе

шем, 3. л. мн. Љупешев, пр. сад љупејећи) несвр. 1, љуштим, гулим. — Љупи ники

ораси па сем све руке уцрнила.

2. скидам кумушине са кукурузног клипа, кумишам. — Соберешев се и комшије

па љупимо мумуруз до које време, свк се тој изгубило.

љускам, љускаја (3. л. мн. пр. Љускав, аор. Љуска, 1. л. мн. Љускамо, импф. Љу

скашем, 3. л. мн. Љускашев, пр. сад љускајећи) несвр. (поред стандардног значења

„ослобађам љуске, вадим из љуске“) експр. ударам шаком, шамарам. — Љуска оној

дете ко да ву је пајсторче.

љускање с гл. им. од љускам. —Испечемо семке па љускамо увечер књLд) цене

работи у руке. Ће види она њојно љускање, дом књLд) це вpне!

љуснем, љуснуја (3. л. мн. пр. Љуснев, аор. Љусну, 1. л. мн. Љуснумо) свр. екс

пр. ударим, ошамарим. — Ако те љуснем преко очи, свитке ће ти излетив

љуспина ж1. Љуска, кора. — Љуспине од јабуке туримо на шпорет) да ни ми

pише. Теј љуспине от компири сипи у помијарниг за свиње.

2. фиг, дете нежног здравља, слабуњаво дете. — Да водиш ред од дете, оно

је љуспина, чђс се разболи!



Речник говора јабланичког краја 187

љуспинкаж дем, од љуспа (1), љуспица. — Врљитеј љуспинке, ће се љути што

ву на њум несмо оставиле од јабуку!

љутакм онај који је преке, напрасите нарави, пргав човек — Реко му сbмо што

неје по рано дошја, а он љутаг диже пршку, не теја ни да седне, врна се дом.

љутњц прид. непром, у појачаном значењу: веома љутог укуса, веома љут. —

Љута, љута овај поприка, па љутњц.

љутежм оно штоје веома љутог укуса, штоје веома љуто. — Џинке сидро

била у овој пржено, ја ти тај љутеж нећу једем.

љутеницаж салата од осушених барених паприка и празилука. —Туј љутени

цу гу преко зиму едемо, она је профирна, убава за мезе.

љутишкав, -а, -о који је донекле, помало љут, љуткаст. — Деца ич не волив

љуто, а овај гра љутишкав па га неће једев.

љушче с остатак готово потрошеног сапуна. — Не начињајтај сапун, узни

тој љушче па се изми!

М

мам тренутак, час, мах. —Тамћнмида вечерамо, књдутајма и они наидоше.

мавам, маваја (3. л. мн. пр. мавав, аор. мава, 1. л. мн. мавамо, импф. мавашем,

3. л. мн. мавашев, пр. сад мавајећи) несвр. јурим, гоним. —Не мавај пилики, квачкаће

pипне очи ће ти ископа!

мавање с гл. им, одмавам. —Стојмавање све ми се пилики потикаше,ћутете

пам!

Магарица“ ж надимак.

магарица“ ж (осим стандардног значења „женка магарца“) велики кашаљ. —

Дете магарицу књLд) тера кашља, кашља, ко магаре рика.

магацинер м заст, продавац, трговац. — Њојан татко је бија магацинер у жде

главачку задругу.

мађијарка ж она која се бави мађијама, мађијањем. — Тај жена је мађијарка,

књко она на наш праг беше заклала мачку, ја и муш се омрзнамо, ја се и разболе, мало

по тој, муж ме напуди.

маз м маст. — Моја Јелена књд направи баницу, све мас течи нис прсти.

Маза ж надимак.

н мазњкм дем, и хип, одмаз. — Маз#к остаја надно канту, неси водила ретколко

тураш.

мазан, -зна, -зно 1. гладак. — Мазна у лице, свћки двн се маже с помаде.

2. мио, благ, умилан, љубазан. — Он мава кућовни, а књд искочи на сокаг, знаш

књко је мазан.

Мњзга м надимак.

мњ3гам, мњзгаја (3. л. мн. пр. мезгав, аор. мњзга, 1. л. мн. мњзгамо, импф. мезга

шем, 3. л. мн. мћзгашев) несвр. експр. млатим, тучем. — Мћзга га ко вола у копус, ал

он не мош памет) да набере.

мљзгање с гл. им. од мозгам. — Не помага мњ3гање, књд нема памет.
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мазним, мазнија (3. л. мн. пр. мазнив, имп. мазни, аор. мазни, 1. л. мн. мазнимо,

импф. мазнешем, 3. л. мн. мазнешев) несвр. П. 1. гладим, заглађујем. — Џабе мазниш

косу на чело књLд ти је на тил оволик бућ, ко да су кокошке по њега чапрљале!

2. опходим се према некоме нежно, благо, попустљиво, мазим некога. — Докле

беше још нова работа, мазнише ме прво лето, после ударише по мене бирију.

П. — се 1. дотерујем се, лицкам се. —Не се толко мазни, не идеш на венчање!

2. настојим да освојим нечију наклоност нежним, благим, умиљатим опхође

њем, умиљавам се. — Она се мазни спрема човека, а чим се обрнеш, прича од тебе

све неваљашно.

мазно прил. на леп начин, нежно, благо, умиљато, љубазно. — Ја га по лик по

знавам књLд) дође бесан, и трг морам с њега све мазно, убаво, не смем га љутим,

Мазноглавка“ ж надимак.

мазноглавка“ ж ир. женска особа слепо почешљаном, дотераном косом. —

Гледаш онеј мазноглавке у град, ал оне се несу забрцале у шталу која!

мазнула жир. 1. дотерана, углађена, налицкана женска особа. —Довеја едну

мазнулу из град, ал она му неће њиве работи.

2. она која настоји да освоји нечију наклоност нежним, благим, умиљатим,

љубазним понашањем. — Море, теј мазнуље што се око тебе мазнив, сваштати мож

направив!

мазнулека жудем, значењу: мазнула. — Предругојачила се, да видиш књква се

мазнулка направила, ко да е из сред Београд. Она се сšм прави мазнулка, докле не

добије које ву ваља, после те не познава.

маија ж једна од четири косо постављене греде четвороводне кровне кон

струкије која иде одрогља куће до слемена. — Маије и рог држив кров и оне су по де

беле греде од овеј друге.

мајасиљ м врста кожног обољења праћеног сврабом које се испољава црве

нилом дланова и просторамеђу прстима. — За тај мајасиљ, ти да узнежда пушиш по

николко цигаре на ден, ће се изгуби!

мајач м пеј. беспосличар, дангуба. — По целден се маје тај мајач, нема од њега

работа. ј

мајкана ж хип, од мајка. — Ајде, мајкано дизај се, дете ти плаче!

мајковина жмајчино наслеђе или мираз (обично пољопривредно земљиште),

мајчевина. — Моја мајка не имала браћа, била мирошчика, па књдву родитељи умре

ли, онаје добила дел имање, мајковину. Ти неси ништа имаја, него си Љубичину мај

ковину продаваја у Коњино па си овде купуваја њиве.

мајчиште с пеј, од мајка. — Све си се на мајчиште метнула, такbв баксуз

| мајсторлisкммајсторско занимање мајсторија, мајсторлук — Србoтимо по

поље, после муж ми иде у печаловину, с мајсторлЊк ништо повиж да прикоди.

макарка ж калем на који се намотава конац, пређа и сл., конац, пређа и сл. за

једно скалемом.—Донеси макарке и витличе одlтаван да намотамо пређу па ћутка

јем! Прескочише ми две макарке од цукно, остај гитам паће ни заваљав за ништо!

макарче с дем, одмакарка. — Купи миједно макарче црн конis да сашијем ви

стан!

македонацм врста ситног пасуља, белог зрневља. —Тајситан белгра, викамо

га македонац.
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малец му изразу: на -у врло малој количини, веома мало, исп. мамљцимањbк.

— Леб ми је на малђи, мора погачу да печем за вечеру.

малеј, -а, -о млађи. — Малеја ћерка још иде у школу, а стареја се одала.

малечњк, -чка, -чко у дем, ихип. значењу: мали, мален. —На малечко дете мора

се млого настојује.

Мали м надимак.

Мало Војловце с новији, административни назив села који све више потиску

је из употребе стари назив Пусто Војловце (Пустовољавце); исп. Пусто Војловце

(Пустовољавце).

малодушан, -шна,-шно в кабав. — Куде ће ти она дизатија снопја, видиждаје

малодушна, душа ву у ноздошла?

малокаван, -вна, -вно в кабав. — Она је такој од малецко малокавна, све је на

олњкшицу живела.

малокавка ж пеј. в. кабавка. — За ништа неје тај малокавка, ни за у кућу, ни за

прет кућу.

малокавком пеј. в. кабавко. — Викајникуга комшију да натоваримо овија џа

кови, овај малокавко поче па не може.

малтеријажзидарски занатмалтерисања, премазивања, облепљивања зидо

ва зграда малтером. — Не работи у државно, иде у малтерију сезонски.

малтерка ж дрвена или метална алатка са дршком за малтерисање. — За

малтерку неје мука, ће нађемо, прво малтер да направимо.

малцина жмали број људи, малина. — Малцина смо били на сарану, беше мло

го студено. Малцина сте у кућу, за вас једњн леб данђз доста.

малцинка ж у дем, значењу: малцина. — Малцинка смо, ми тројичка.

мамЊц му изразу: на - в. малец. — Пређа ми је на мамћц, нећу имам ванелу да

завршим.

{ мангажиммангуп, обешењак. — Неје ни она загубена, ал онје па по манга од

њума.

манга“ ж штетовање, штета. — Онолка наша мука цело лето, удари граду

шка у лојза и све ги очука, отиде све у мангу.

мангошем се, мангосаjа се (3. л. мн. пр. мангошев се, аор. мангоса се, 1. л. мн.

мангосамо се) свр. експр. денем се, нестанем, ишчезнем. — Не знам куде се мангоса

онај човек, куде да га тражим?

мандам, мандаја (3. л. мн. пр. мандав, аор. манда, 1. л. мн. мандамо, импф. ман

дашем, 3. л. мн. мандашев, пр. сад мандајећи) несвр. П. клатим, машем (ногама, ру

кама). — Не мандај с ноге, седи мирно ко дете!

II. - се љуљам се, клатим се при ходу. — Ене га иде, манда се одоздол

мандиљм вицкасто женско дете. — А, Милунке, тога мандиља куде водиш?

мандиљка ж вицкаста млађа женска особа. — Енегу онај мандиљка, наме

стила се па се сhмо врцка.

мандрак м кревет мадрац. — Жена ми беше донела у мираз бел кревет ман

драк.

манем се, мануја се (3. л. мн. пр. манев се, аорману се, 1. л. мн. манумо се) свр.

уметнем селиком или неким карактерним особинама (на некога). —На мајку се уба

ва манула, ал што има коњски гутураћ, тој е па на татка ву.
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манистраж (обично у мн.) ниска ђинђува, перли која се носи око врата или на

руци. — На дете се врзујев на рукчики црвени манистра да га не урочив.

манит, -а, -о који није при чистој, здравој памети, умно поремећен, луд. — Ти,

човеку мора да си манит, књLд) ци краву с теле продаја за двајес иљаде!

манлијам 1. онај који има неку телесну ману, недостатак, фалинку. — Одаде

се Цанка за онога човека што је манлија с ногу, ал век проживе с њега, акојетакbв.

2. онај који је склон да изналази мане, недостатке, који приговара, замера;

исп. манџија.— Онза едење нејеманлија, не наодиману на ништа, стој сем мирна.

манлика ж 1. она која има неку телесну ману, недостатак, фалинку. — Твоја

бабаје била манлика, кривеше искуксједну ногу, ал деда Јосим гу оженија што је би

ла мирошчика, па голем мираз му донела, а он бија сиротињка.

2. она која је склона да изналази мане, недостатке, која приговара, замера;

исп. манџика. — Голема си манлика била, Ивано, које му фали на тој вистанче,

лично!?

манџаж храна, јело. — Кву тој манџу носиш на твоји копачи?

манџијам в манлија (2). — Знажга да је манџија, дај му паре па ће си он купи

које оће!

манџика ж в. манлика (2). — Тај манџика на сви момци нађује по нику ману,

кЊА) ће се одаде? --

мањbк му изразу: на - в. малец. — Све ми је на мањbк шићер, сол, вигета,

одiмно несљм купувала.

мање с обојена вунена пређа домаће израде. — Данђс купујемо готову пређу,

синтетикагу викав, а однапредјцмо ми жене, књLдјце овце чувашев, саме преле вуну

па гу помистимо куде бојаџију и такој од) тој мање плетемо черапе, ванеле, елеци,

све што ни треба. 1

марамче с 1. дем ихии. oдмарама. — Убаво титој марамче, Лепе, куде гакупи?

2. текстилна џепна марамица. — Узни марамче па се бриши, немојтњкој сру

кави!

марамчетина ж аугм. и пеј, од марама. — Што си забулила туј марамчетину,

пњл врљигу, врућо?!

марен м тешка, неизлечива, смртоносна болест (само у клетвама). — Марен

те изéја! Марен те уватија па те никњд не пуштија!

мармуладаж слатки намаз од воћа, мармелада. — Купила кантиче мармуладу

па гусакрила поза грнци да има сšмо она кришком да једе, не најела се

марнем, марнуја (3. л. мн. пр.марнев, аормарну, 1. л. мн. марнумо, импф. мар

нешем, 3. л. мн. марнешев) свр. експр. снажно ударим, млатнем, треснем, одала

мим. — Ко гумарнуја с ошов преко грбину, она такој паднула у ендек.

масац моштрач за ножеве. — Куде ми дену онај масац, ножевјада набстрим?

масларка ж бот, агр. врста позне крушке ситних, округлих, веома слатких

плодова. — Имамо ми масларке у коњинско, ал докле дође ред ми да отиднемо, Ко

њинчани тој оберев.

мњстим, мљстија (3. л. мн. пр. местив, аор. мњсти, 1. л. мн. мњстимо, импф.

местешем, 3. л. мн. местешев, пр. сад мњстејећи) несвр. 1. бојим, фарбам. —Тешко се

живело, паре несмо имали ко сšг, мљстила свм пређу и џољке у габровину. Јајца смо

мљстили у луковину, не ко данic.

2. експр. тучем, бијем. — Местим гуја, ал она па по њојно тера.
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мњстење с гл. им. од местим. — Рано је јож за мљстење јајца, у четвртак ће ги

мiстимо. Твоје га мњстење нигде неће има, ако те ја семо уватим!

матер ж мајка, мати (само у псовкама). — Матер ти ј...

материн, -а, -о мајчин (само у псовкама). — П... ти материна. Иди у п... мате

pину.

матика жалатка за окопавање, мотика. — Овејматике се све расушиле, заки

сни ги у воду! Не се она ваћа за матику, она госпођа, нуме да копа.

матина ж мотка, штап. — Узне ти он матину, па по њум.

матиче с дем, од матика, мотичица. — Дај ми оној вашо матиче да копам

данћс поприку!

матиченце с дем, ихип, од матиче. —Ћетитате направиматиченце за тебе, ти

да копаж, дај ми сњг матику да се не мајем!

маткам, маткаја (3. л. мн. пр. маткав, аор. матка, 1. л. мн. маткамо, импф. мат

кашем, 3. л. мн. маткашев, пр. сад маткајећи) несвр. криомице мотрим на некога,

вребам некога. — Одемно га ја њега маткам куде он иде.

маткање с гл. им. од маткам. — Изматкала си га, ал си па за тој маткање ћутег

добила, не мошти мужа да маткаш, ће иде куде оће.

матријал м материјал. — Овај матријал убав за аљину. Немам ја тај матријал,

а направила би тија колачики.

матркука жзачкољица. — Ај море, немој ми туј изводиш нике матркуке, не

знам те ја тебе!

матрпаз монај који се бави препродајом стоке; исп. матрпазин. — Голем до

маћин он, матрпаз, у торник купује краве у Медвеђу, у суботу ги препродава на пијац

у Лесковац.

матрпазин мв матрпаз. — Ономад) цикупија теле, а свргJће га продаваш на

Благоју, немој си матрпазин

матрпазлiк м трговина стоком, препродаја стоке. — Он нема имање, од ма

трпазлњг живи.

маћија ж маћеха. — Море, душа ваља, чува оној дете, ако је маћија.

маћијин, -а, -о маћехин. — Тоје маћијин шифоњер, тој ја не отварам па после

да се љути.

маучам, маучаја (3. л. мн. пр. маучав, аор. мауча, 1. л. мн. маучамо) несвр.

оглашавам семијауком, мијаучем. —Чудим се куде ли тој маче мауча, кb(д) да наsp

нем у релну, оно туј било, да се испече!

мацам, мацаја (3. л. мн. пр. мацав, аор. маца, 1. л. мн. мацамо, импф. мацашем,

3. л. мн. мацашев, пр. сад мацајећи) несвр. једем умачући залогаје хлеба ујело. — Не

може да мацашизмојтањир, недавам да мијеш у мојтањир твојиштрокави прсти!

мацање с гл. им. од мацам. — Књкво мацање, дај прво руке опери!

мацкало сјело припремљено од пропрженог брашна на масти и алеве папри

ке. —Мацкалоје књfд) це пропржи брашно намазитуцана поприка, досипе се вода да

се згусне и после се тој маца с леб.

мацкам, мацкаја несвр: у дем, значењу: мацам. — Поблаго ми да мацкам ова

кој, него да едем с виљушку. Она грозешљива, еве мацкај ти с мене!

мацкање с гл. им. од мацкам. — Брига ме за њигово мацкање, глеј ко му течи

ни(з) штрокави прсти, нећу једем!
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мћцлаж она која је дотерана, нагиздана. — Глеј књко се обукла, мнцла једна,

ране гу изеле!

мацнем, мацнуја (3. л. мн. пр. мацнев, аор. мацну, 1. л. мн. мацнумо) свр. поје

дем умочивши залогај хлеба у јело. — Мацни такој истигањ, немој ми заачкујеш та

њири!

мачешки, -а, -о мач(и)ји. — Туј мачешку глотурију ја да чистим, немам другу

работу!

мачиште с пеј, од маче. — Тој мачиште ми све пређу умрсило.

мачљак м мачији измет. — Искарујте мачке увечер, немојте ја свbко јутро да

метем мачљаци!

мачорина м аугм. и пеј, од мачор. — Онога мачорину да га однемате књко зна

те, све ми пилики подави!

мачорче с млад мачак. — Овија женски мачики подавајте на комшије, а едно

мачорче оставете!

мачуга жмочуга, тојага, штап. — Да га безатекла у бостан, све би му краци с

мачугу искршила.

маша ж (обично у мн.) двокрака шипка за разгртање жара, машице. — При

вучеш) жар с маше до вратЊнца, па после тураш ситни дрвца за потпалу.

машим се, машија се (3. л. мн. пр. машив се, имп, маши се, аор. маши се, 1. л.

мн. машимо се) свр. посегнем за нечим. —Тамћнја да се машим за метлу, она ме трже

за вутарку!

машина ж (поред стандардног значења „општи назив за техничке уређаје,

строј“) шибица. — Не арчи ми џабе машину, с које ћу јутре подложим огањ!?

машла жмашна, кравата. — Вржи и машлу да буднеш ко господин!

машлица ж дем, ихип, одмашла. —Врзала му црвене машлице нашивчики.

медњкм дем и хип, од мед. — На свако залче лебац туриш медик и на свакуга

дадеш тој да изеде за душу.

Медвеђа ж варошица.

Медвеђанин м становник Медвеђе, онај који живи у Медвеђи.

Медвеђанка ж становница Медвеђе, она која живи у Медвеђи.

медвеђански, -а, -о који се односи на Медвеђу.

медунка жбот, агр. врста крушке слатких, ситних плодова. — Све ни пастири

бев обрали онуј медунку при пут.

међа ж појас необрађеног земљишта између њива двају власника обрастао

травуљином или жбуњем, исп. међина. — Ја сем оставија међу овам у моје за пола

метар, а ене га там камењ се види, тује међа између моју и њигову њиву.

међакм гранична линија која раздваја имања двају власника, међа. — И геоме

тар је искачаја и по њигове књиге међак је куде тај камењ што је побија.

међина ж в. међа. — Тај трњак у међину очисти, а брестики остај да растев за

лад!

међник мједан од власника чије се њиве граниче. — И ја сем с њега међник на

две-три места, у Самрес, у Ледине, Сланопађу, ал ми никњд неје преораја.

мезенце с дем и хип, одмезе, —Жено, донеси мезенце прво за мене и за побру,

да мезнемо прво, после ће ручамо!

мезим (се), мезија (се) (3. л. мн. пр. мезив (се), аор. мези (ce), 1. л. мн. мезимо

(се), импф. мезешем (се), 3. л. мн. мезешев (се), пр. сад мезејећи (се) несвр. једем као



Речник говора јабланичког краја 193

мезе (обично уз пиће), мезетим. — Еве ви овај тањир с мезе па ви мезите докле обед)

цправим. Пред њега салата, сирење, ракијичка, мези се човек, уморија се млого.

мезнем, мезнуја свр. у дем значењу: мезим. — Сврна у пријетеља, пријетељица

одма донесе мезе и ракију па с пријетеља мезнумо, несвм ручаја.

мејунка жа, махуна (пасуља, бораније и сл.). — Грајош неје зрел, ти пребирај

зрелемејунке, немој га скубеш искорен б. плод паприке шиље. — Донеси од венец

нику суву мејунку за у гра!

мејунче с дем. од мејунка. — Топрв се задали мејунчики на боранију и она да

викне па да ги обере, ће остане гладна. Мејунче от поприку да не остане, све граду

шка утепала!

мејур м 1. мехур. — Колки мејури се дизав у вирче, још ће врне.

2. свињска бешика. — Несу имали балони задување коckr, него књT кољемо, да

демо на деца мејyр да дував, да се играв.

мекачњк, -чка, -чко у дем, значењу: мек, мекан. — Мекачњклеб, убав, нови сте

аздисали.

мекећам, мекећаја несвр. оном, оглашавам се мекетом, мекетањем (о кози).

— Коза неје гладна, него ву продадоше ичер јарики, затој толко мекећа.

мекушарм мирно, питомо крме које добро једе. — Овија ваши вепрови су ме

кушари, добро ће се уранив. 1

мекушарче с дем и хип, од мекушар. — Узни пријетељу слободно, прасци су

ми мекушарчики, ће видиш књко брзо ће се уранив!

мелез м (обично уз именицу платно) платно од кучине и памука. —Даровне ко

шуље шијемо од мелес платно.

мелезан, -зна, -зно који је начињен од платна мелеза, мелезни. — Мелезну ве

зену кошуљу, до земњу дугšчку, бедала на свекрву.

мелезак м биол. онај који је наследио телесне особине оба родитеља. — Овој

мушкарче ги мелезаг, бело на мајку, а у снагу исти татко.

мељам, мељаја и млеја несвр. мељем. — Отишја у воденицу да меља пченицу.

Несвм још млеја од ново жито. 1

мељање с гл. им. од мељам. — Имаш ли млинче за мељање кафу?

мељачка ж машина, уређај на електрични погон за грубо млевење кукуруза,

односно припремање сточне прекрупе. — Ај, Вељо жив ти деца, смељај ми овој џакче

мумуруlзЈ с твоју мељачку!

менђуша ж (обично у мн.) минђуша, наушница, исп. менђушка (1). — На њум

ти златне менђуше, ланци, гримње.

менђушка ж1. (обично у мн.) в. менђуша. — Волим да носим менђушке, ал

стра ме да проваљим уши. На гостинке идо да ги купујем на едну менђушке, на другу

гривње, манистра, знаш ко тој иде.

2. бoт. украсна биљка Fuchsia из пор. Оenotheraceae са розикастим, висећим

цветићима, минђушица. — Твоја менђушка црвти, убаво фираје туј на прозор.

менђушче с (обично у мн.) дем, и хип, од менђуша, менђушка (1). — Моја је па

Сузана обе њојни проваљала ушики заменђушчики куде доктура, нема се подљути.

мене облик датива личне заменице за прво лицеједнине „ја“. — Дај мене мало

сирење. *

мењавам се, мењаваја се несвр. мења се (о времену). — Око мењку, мора се

време мењава.
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мењка ж положај када је Месец окренут Земљи неосветљеном страном на

кон чега се појављује као млади Месец, месечева мена. — Свг за недељу дана, око

мењку, мора се време мењава.

меримац мован мерино расе. — Вуну од Бецка меримца ће дадемо на Ружу да

исплете на деца ванелчики.

меримка ж овца мерино расе. — Овија јаганчики су од меримку, чувамо ги и

њи и њум само због убаву вуну.

меришем, мерисаја (3. л. мн. пр. меришев, аор. мериса, 1. л. мн. мерисамо,

импф. меришешем, 3. л. мн. меришешев, пр. сад мерисајећи) несвр. П. 1. одајем, ши

рим око себе мирис (обично пријатан). — Млoго убаво мерише овој цвеће.

2. чулом мириса удишем ваздух да бих осетио мирис нечега. — Меришем овеј

pужице, много убаво меришев.

3. фиг. (обично у негацији) (некога) осећам симпатију, наклоност према неко

ме. — Не гу ја њум бБш млого меришем што зна да лаје по млого.

П. — се наносим мирис на себе, миришем се, парфемишем се. — Скоје се тој ме

ришеш, цела соба се умерисала?

мертекм 1. греда под нагибом на кровној конструкцији, рог. — Преко мертеци

се ковев положено гредице и тек се покрива кров с ћеремиду.

2. велики ексер дужине 12-14 цм којим се прикива греда за греду. — Ваљав ми

мертеци да ковем маије.

мертечим, мертечија (3. л. мн. пр. мертечив, имп. мертечи, аор. мертечи, 1. л.

мн. мертечимо, импф. мертечешем, 3. л. мн. мертечешев) несвр. 1. постављам мер

теке на кровној конструкцији. — Ћемертечив мајстори јутре кров, мора на кров да

турим за мајстори пешкири, кошуље, черапе, такbв је ред.

2. мертеком (2) прикивам греду за греду. — Дирек се прво св{c} свpдло избуши

и после се мертечи за друг дирек.

месиља жона која у бројнијем домаћинству меси хлед за укућане. — Месиља

се најрано диза да донесе воду, да наложи шпоре(т), дазгреје воду, да замеси леб.

месте с дем, и хип. од место, месташце. —У онолицно месте да се онолко ком

пир роди! * -

местенце с дем, и хип, од месте. — Има ли местенце у кола за овој дете, а ја ћу

идем пешке?

местичаво прил. неједнако, неравномерно, местимице. — Мумуруз никја ме

стичаво, ће мора да га пресађујемо.

месцес дем и хип, од месо. — Дај му и на дете од) тој месце, мора га учиш све

да еде!

метиља ж женска особа која метлом чисти, мете. —Ти мори, метиљо, млого

си се развреднила, и пред нашу капију да сметеш!

метла ж (осим стандардних значења „направа за метење и бот, једногодишња

зељаста биљка од које се праве метле“) фиг. незасита, прождрљива особа. — Метла

си, човеку, chм ти да се напуцаш, а други да не обиђев!

метличе с дем, и хип, одметла, метлица. — Не ми носете метличе по ваше со

бе, оно ми бkж згодно овде за у кујну!

метличенце с дем, и хип, од метличе. — Моја унука светуј око мене сметли

ченце мете, а књг порасне ће бега од метлу.
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меунка ж в. мејунка. — Оволке меунке на гра у Ледине. Теј меунке црвену по

прику да остаљаж за семе!

меунче с дем и хип, одмеунка. —Чим процевтиборанија зададев се меунчики,

и ако има киша, зачесете гимеунке.

Мечка ж надимак.

мечкоступ м човек тешког, трoмoг, трапавог корака. — Тај мечкоступ по мо

кру башчу газија, чудо беше направија.

мешина ж стомак, трбух. — Боли гу мешина, неће искача на сокак.

мешинетина жаугм. и пеј, одмешина. — Направила оволку мешинетину, а ви

ка не се огојила, отекла од болес.

мешинка ж хип, од мешина. — Затешкела, мешинка се познава.

мешинче с дем и хип, одмешина. —Моју Срну гумлого беше болело мешинче

први три месеца, ко сек твоју Јану.

мешињав,-а,-о који има несразмерно велики трбух, трбушаст, исп. чкембав.

— Она овакој сувачка, неје дебела, ал мешињава.

мешињавка ж трбушаста жена. — На туј мешињавку ни една џољка не ву

стоји убaвo.

мешињавком трбушаст човек, трбоња. — Књко можда носи онолку мешину

онај мешињавко, панталоне стрегери врзује.

мешињавче с трбушасто дете. — Ви две сте биле мешињавчики, свуде џго

љаве, а мешинке големе, од мумурузницу.

мешкерење с гл. им. од мешкерим. — Досадан си с тој мешкерење, ће распла

чеж дете, мћкни се!

мешкерим, мешкерија (3. л. мн. пр. мешкерив, аор. мешкери, 1. л. мн. мешке

римо, импф. мешкерешем, 3. л. мн. мешкерешев, пр. сад мешкеpéјећи) несвр. сте

жем, стискам, гњавим (обично дете исказујући тако нежност, љубав). — Не ме

шкери више тој дете, сhмо што је јело, ће поврати!

1 мешчињав, -а, -о који је са доста меса, на коме има доста меса, меснат. —

Узни овој парче по мешчињаво, не глођи туј коску

мизам. (о. п. нас, акуз. енкл. не, дат. енкл. ни)личназаменица за прволицемно

жине. — Ми ће идемо, ви књко оћете. Нас стари не не сматра ич. Ноћ не увати. Он не

тепаја. Крава ни се треба отели. Дај ни, ће ти врнемо!

мизес, -ста, -сто који има лепо, нежно, питомо лице. — Мизесто оној снашче у

лице, убаво, па лепота!

милановачки, -а, -о који се односи на Миланово.

Миланово с село.

Милановчанин м становник Миланова, онај који живи у Миланову.

Милановчанка ж становница Миланова, она која живи у Миланову.

Миланче с хип, од Милан.

Миле с хип, од Милорад, Миодраг.

милијон м милион. — Примашев службеници плате у милијони, сви бев мили

јонери.

милнем, милнуја свр. јавим се, појавим се (о већем бројујединки). —У Леско

вацмилнули шверцери. Милнули црвја по онеј сушене коске, а она ги оћетура у гра.
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милoмужница ж пеј. жена која претерано исказује своју приврженост и љу

бав према мужу, супругу. — Тај миломужница ко да сbмо она има мужа, све уз њега,

chмо ћућори. --

милостиван, -вна, -вно племенит, саосећајан, милостив. — Књд викаж да је

милостиван, што на унуче едно прасе не закоље, него он промува толко месиште, а

ћерка му за динар све купује.

милостивник монај који је племенит, саосећајан, милостив. —Тај милостив

ник је и црно Циганче наранија и обуја, над цвакуга се сажалија и помогја га.

милостивницаж она којаје племенита, саосећајна, милостива. — Она је сЊмо

на реч милостивница, а књLд) треба да те помогне, ел књд имаш нику муку, нигде гу

НСМа.

милостивно прил, племенито, саосећајно, милостиво. — Гледа га милостив

но, сbмо што не плаче, па извуче новченик пун с паре.

Милуна ж скраћено име од Милунка.

Милунка ж име.

Миљанић м надимак.

минче с пас ситнерасе. —Слободно иди, не се плаши од) тој минче, нећете!

мир м (поред стандарних значења „стање без рата, стање без буке, ларме, тиши

на, као узвик за умиривање, стишавање“) етн. (обично уз глагол правим) помирење, из

мирење. — КњIд) девојка побегне за момка да не пита родитељи, тог младожењин татко

испрати никyга комшију ел рођака куде младини родитељи да угоди мир, па свекар иде

куде пријетељи и правив мир, родитељи младини благосиљав ћерку и зета.

Мираж а име. б. хип, од Мирослава, Мирјана.

миразовина жмираз. — Татко ми је у миразовину даја најубаву њиву.

мирало с одмор, предах. — Преко лето немаш ич мирало од работу, тој ти је

књ[д) це скапошеш увечер.

мирба жмирење, помирење. — Нема с њега мирба, не мирим се па да га видим

да липцује!

Мирком име.

Миросава ж име.

мирошчијама, онај који се оженио девојком смиразом. — Онје с имање слаб

бија, ал свгје мирошчија, жена му донела у миразовину добро имање. б. онај који се

оженио девојком без браће. — Она је мирошчика, браћа нема, тој су две сестре, ако

поштујеш ће добијеш миразовину, ће огаздиш мирошчијо!

мирошчика жа, девојка с миразом, миражџика. — Твој деда је мирошчику

узеја зголем мираз, а неје била убава, била ћопава. б. девојка без браће. — В. пр. под

мирошчија (б).

мисиранм зоол. мужјакмисирке, бисерке. — Мисирани и мисирке не се чував

толко за месо, него што су убави, перда ги шарена, ко павуни.

мисиркам зоол. врста афричке кокоши Numida meleagris из ф. Gallinacei, би

серка. — Лука има мисирке, узима ја од њега јајца, ал квачка беше извела сем једно

мисирче.

мисирче с зоол. пиле мисирке, бисерке. — В. пр. под мисирка.

мислаж способностмишљења, мисао. — Кодаја немам другу мислу, него од

твоју лопту да мислим.
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митење с гл. им. од митим се. — Наиде ги на животиње тој митење, мењавав

длаку краве, мачке, тој такој иде.

митиљ м а зоол. у мн. : паразитски црви који најчешће нападају јетру оваца

(у јд. : такав црв), метиљ. — На овце, књдги нападне митиљ, засичавги се уши и пу

шта ги се крв да не крвљошев. б. вет, болест оваца изазвана метиљом, метиљавост.

— Уватија ги овце митиљ, видиш књко се смо вртив и тресев зглаву.

митиљав, -a, -o 1. који је заражен метиљом, који болује одметиљавости (о

овцама). — Књд је овца митиљава, засече ву се уво, крв мало да истечи.

2. који је слабог здравља, који често побољева (о човеку). — Неје тој што је свг

болна, теква си је она митиљава од) детињсто.

митиљавим се, митиљавија се несвр. оболевам, болујем одметиљавости. —

Овај овца почела да се митиљави, неће остане.

митиљавка ж погрд. слабуњава, болешљива женска особа. — Тај митиљавка

ме је изела по болнице, и краву бе продаја за болницу што је легала.

митиљавком погрд. слабуњав, болешљив човек. — Тај митиљавко болује књко

свм ја дошла за њега, замењавам га у сваку работу.

митиљавче с слабуњаво, болешљиво дете. — Па, митиљавче митиљаво, свк па

које ти је, па ли се разболе?

митим се, митија се несвр. периодично мењам телесни покривач (длаку, перје

и др.), митарим се (о животињама). — Митив се краве, кокошке, мачке. Митив се

овеј кокошчетине, пун обор с пердушину.

митрољез м војн, митраљез. — Ја пантим онај рат с Немци. Водим Драги куде

доктура, а они с митрољези успут, ал несу дирали жене здеца.

митрољезац м митраљезац. — Бија свм ја у војску митрољезац.

Мица ж хип, од Мирјана, Мирослава, Мира.

Мице с хип, од Мирјана, Мирослава, Мира.

мицка ж 1. чигра, звpк. — Несте имале играчке, тек такој било, деда ви направи

преко зиму мицку, ви вртите по цел двн која ће повише да заврти мицку.

2. фиг. спретна, вредна, виспрена, окретна женска особа. — Тај жена је, бре

мицка, докле се ми врнамо отпијацона и стоку намирила, и обеiд) царемила и башчу

посипала.

Миџа м хип, од Мирко.

млава ж снежна олуја, мећава. — Да самељаш сbк, преко лето, зиме да те не

бије млава!

младињажзб младеж, омладина. — Што ћеш ти с младињу, пушти они да си

оратив?!

младић м (поред стандардног значења „неожењен млађи мушкарац, момак“)

(само у мн.) млади брачни пар. — Ми стари работимо по њиве, а младићи по пијац

идев. t

младоликеc, -ста, -сто младолик. — Моја мајка младоликеста, неје толко

збрчкана, не би рекја да има шеесет године.

младос м младост. — И ти си таква била у младос, свм си забравила.

младуница жмлада женска особа, исп. младунка. —Обукла се комладуница,

па не личитој на стару жену!

младунка ж в. младуница. —Дизам се од цви најрано, све работе да посврше

вљам овакој стара, ко да сем младунка.
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млатка ж невеста, млада. — Млатка отиде у њиву, а ја спремам обед.

млекарка ж крава која даје доста млека, млекуља. — Не ми се продава Була,

она је млекарка.

млекцес дем и хип, од млеко. — Музњујем помало млекце колко за деца.

млечка ж1. бoт. вишегодишња зељаста биљка Еuphorbia из ф. Euphorbiaceae

која расте на ливадама чија стабљика лучи млечни сок, исп. млечајка. — Млечка ел

млечајка је висока трава, има жуте цвећке а књIдјце откине пушта лепљиву белу во

дицу ко млеко. -

2. јело припремљено укувавањем јуфки на млеку. — Корке од баницу ги мало

препечем на шпорети строшим ги у млеко, књT преврије да се згусне, итоје млечка.

млечајка ж — В. деф. и пр. под млечка (1).

млого прил. много. — Невеста му млого убава. Жена му млого работи.

мложи се, мложија се несвр. плоди се, размножава се. — Сточица се мложи,

арно од бога, ал ми несмо кадир све тој да чувамо.

млозина ж већи број људи. — Ми смо млозина у кућу, мора свbки двн да месим

по три леба.

млокстос (у прил. служби) много. — Млoксто се нанело беше на пијац ономад,

издавамо гу поприку за џабе.

могућан, -ћна, -ћно имућан, богат. — Могућни су они, ал тврди на пару.

модраљка ж пеј. женска особа модрикастог тена; исп. модрача.—Чува онуј

модраљку нико време па гу напуди, не му убава сврг) књд гу посмешија.

модрача ж пеј. в. модраљка. — Књко ти је сbг модрача, што неси на време ми

cлија, неје била потфереџу?!

модрењак м мит. свемогуће врховно божанство које обитава на небу. — Ти

работи које оћеш, онај модрењак озгор све види!

модрињав,-а,-о незнатномодар, модрикаст. —Дође онај трава на цвећку мо

дрињава, ко тој твоје марамче.

мој, моја, моје (o. п. jд. м. р. мојега - за бића и мој - за предмете, ж. р. моју, с. p.

моје, мн. моји, моје, моји (о. п. у сва три рода мн. једнак је номинативу) присвојна за

меница за прво лице једнине. — Мој татко најбогату село. Моја шатка па искочила на

сокак. Моје дете још не иде у школу. Да остави мојега сина за онога пијанџулу! Виде

ли мој нов трактор? Опери и моју кошуљу! Не узимај моје ложиче! Не миљагај моји

браћа! Да шприцаш и моји вепрови! Моје кокошке искарај иствој обор! Не дирај моје

џољке! Чувам си ја моји братанчики.

молба ж (поред стандардног значења „захтев који се упућује некоме молећи га

да нешто учини“) етн. узајамна добровољна међусуседска помоћу обављању неодло

жних пољопривредних послова (вршидба, косидба, комишање и др.), моба. — Ђе за

касамо у вршидбу елу косење, комшије ће се соберев те ни помогнев, па на њи књдје

зор, ми ги па помагамо, тој е молба. у

момче с (поредзначења „момчић, младић“)млад супружник. — Акоје на неве

сту момче у војску, она не иде нигде сама, него сњIc) зњлву ако има, свcј свекрву, етp

ву, сама не.

момченце с хип, од момче у стандардном значењу. —Ће питаш оној момчен

це, што стоји пред онуј капију! Момченце војниче, ће га чекаш, ће дође!

момчурак м дем и хип, од момче. — Еј, замомчија се веће, момчурак!
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морално прил. преко потребно, нужно, неопходно. — Неје морално и ја да

идем, сим да се мајем, а мош сама да отидне.

моран, -рна, -рно уморан. — Немој моран воду да пијеш!

мори узв. (при обраћању женској особи) за истицање заповести, захтева,

става. —Ти мори, девојко, дизај се у сливе здеду да идеш! Ивано мори, ајс мене да

не идем сама! Ти мори, твоји деца неси гледала, ће чуваш туђи!

мос м мост. — Правише овија наши сељани ники висећи мос, оно неје тој за

стари људи, књд неје река голема ја сигу прегазим све чижме.

мосте с дем, и хип, од мос(т), мостић. — Однела долина мосте, а студено да се

гази.

мостинка сједна или две греде, односно даске постављене преко потока или

речице, брвно. — Увати југовина, снег отопи, надође вода и однесе мостинку.

мострeнка жигла за хеклање, хеклица. — Смострeнку да подмустрим вутарку

оздол све чипче.

мотљам се, мотљаја се (3. л. мн. пр. мотљав се, аор. мотља се, 1. л. мн. мотљамо

се, импф. мотљашем се, 3. л. мн. мотљашев се, пр. сад мотљајећи се) несвр. идем та

мо-амо, врзмам се, мотам се (обично у затвореном простору, у близини некога);

исп. мотузам се. — Целден ми се мотљаш овде у кујну, не мог да работим, па елиско

чи нигде!

Изр. мотља ми се (ти се, и сл.) по главу, памет непрестано ми искрсава, јавља се

(у свести). — Тој ми се мене још од ичер мотља по главу, па ај да не зборим.

мотљавим се, мотљавија се (3. л. мн. пр. мотљавив се, аор. мотљави се, 1. л. мн.

мотљавимо се) несвр. бавим се сувише дуго око неког посла, споро, пипаво радим. —Ти

се целдин мотљавиш око тој сенце,ја књдбитакojработила, никодне би сработила!

мотљавење сал им одмотљавим се. —Ететвојаработакваје, едномотљавење!

мотљање с гл. им. одмотљам се. — Ћеизешћутек за тој мотљање око мене,ћа

ше ме собалиш!

мотљавина жгужва, неред, хаос. — Ника мотљавина преткапију, кој ли се тој

свађа? -

мотовилка ж 1. направа за намотавање пређе у виду штапа са ракљама на

оба краја, мотовило. — Пређа се намота на мотовилку, после се парчики местив, и

књ|д) це осушив мотав се на витличе у клупчики.

2. фиг. погрд, сувише висока, а мршава женска особа. — Куде гу семо нађе

онуј мотовилку, искварила две жене?!

мотовилче с дем, од мотовилка. — Мотовилче да ми направиш, оној што свм

имала затикало се по комшике!

мотузам се, мотузаја се (3. л. мн. пр. мотузав се, аор. мотуза се, 1. л. мн. мотуза

мо се, импф. мотузашем се, 3. л. мн. мотузашев се, пр. сад мотузајећи се) несвр. в. мо

тљам се. — Немој ми се мотузаш пред ноге, ће ме саплетеш!

мотузање с гл. им, одмотузам се. —Вршан лонац млеко расипа од њигово мо

тузање.

моч м мокраћа, урин, исп. мочка. — Убаздеја се обор на моч, мочав по њега и

људи и стока.

мочам, мочаја (3. л. мн. пр. мочав, аор. моча, 1. л. мн. мочамо, импф. мочашем,

3. л. мн. мочашев, пр. сад мочајећи) несвр. мокрим, пишам. — Иди поза плот па мо

чај, неће те никој види!
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мочање с гл. им. одмочам. —Не мошчовек одјтебе помочање да искочи.

мочка ж 1. в. моч. — Изврљи тај лавор с мочку да не смрди соба!

2. фиг. рђава, слаба ракија. — Знам да си пекја убаву ракију, што си ми донеја

овуј мочку? у

мочкам, мочкаја несвр. у дем значењу: мочам. — Ајда те изведем да мочкаш

па ће спијеш. Ти има крв да мочкаш, ја још емпут ако те тепам!

мочкање с гл. им. од мочкам. — мора га овој дете водим на доктура за тој
у

мочкање, големачњк више да мочка у кревет.

мочљак м аугм. и пеј, од моч, мочка. — Старски мочљак па смрди.

мочурљив, -а, -о подводан, мочваран (о земљишту). — Тој парче њиву видиш

мочурљиво је, заливадија сем га за тој.

мрва прил. мало, малко, исп. мpвка. — Дај ми мрва да обиђем сЊмо, изелицо!

мрвењакм сточни лекар, ветеринар. — Да не беше Љуба мрвењаг дошја, ћа

ше ми крава отидне у телење. Једну годину кравани се затели, па муке, не мош се ис

тели, те викамо мрвењака из Лебане.

мpвка“ ж 1. ситан делић хлеба, мрва. — Немој лебда ми трошите, теј мрвке све

да собереш па на пилики да врљиш!

2. експр. текрођено дете, новорођенче. — Ел треба да мислите и оlдЈ туј мpвку

што се родила, ел ће мислите сbмо од цвађање?

мpвка“ прил. в. мрва. — Дај му мpвка да не жељује, неће си ти гладна!

мрвчичка прил. у дем, значењу: мрва, мpвка, мрвице. — Не ми треба млого,

мрвчичка ми треба, такој за едњн шољ

мрдач м пеј. онај који не држи дату реч, који је склон врдању, изврдавању,

превртљивац. — Он је мрдаш, данас овакој, јутре друкше. Ма, знам га ја откњквује он

фамилију, тој су мрдачи, њина секира не сече на едно место!

мрдачка ж пеј. жена лаког морала склону неверству. — Она је мрдачка, ал је

под цгежбу па не сме!

мрејем, мреја несвр. a. мрем, умирем. — Ће мрејемо, стари смо, несмо више за

на овај свет, б. фиг. (за неким, нечим) потпуно сам обузет љубављу, чежњом и сл. —

Она мреје затија деца, а они гу ич не сматрав. Мрела свм да га видим, свгјок, остаја,

умреја, не ајем!

мрело с умирање, мрење. — Од мрело ме стра, ако сем стара.

мренка жзоол. слатководнарибамрена. — Имаги у нашу реку млогомренке.

мрешкаж шаљ. в. мрело. — Немијејожзамрешку, ако ме ви одiмно закопујете!

мржгав, -а, -о тмурно, облачно (о времену). — Секирам се, жито ни остаде у

њиву непрекарано, овој време мржгаво, а Вељко га још нема из Лебане.

мржгавим се, мржгавија се несвр. постаје тмурно, облачно, облачи се (о вре

мену). — Мржгави се, ће заврне, а деца ги још нема из сливе.

мрзам и ж особа коју мрзи да ради, ленчуга. — Голем си мрзабија, па доклеђе

мистари даработимо, а ти млад да се излегујеш!? Тујмрзугу не мож искараш искре

вет) до пладне.

мрза“жленост, лењивост. —Уватиламеникамрзапами се ичништа неработи.

мрзло смраз, сувомразица. — Викаву да не иде по овој мрзло, да преспије, она

не теја.

мрзошљив, -а, -о којег мрзи да ради, који је лен, нерадан. — Толко си мрзо

шљива да те мрзи воду од бунар да извадиш.
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мрзошљивка ж женска особа коју мрзи да ради, која јелена, нерадна, лењи

вица. — Она је мрзошљивка, једњн рус у кућу неће да помери.

мрзошљивком онај којег мрзи да ради, који је лен, нерадан, лењивац. — Што

си, бре, такbв мрзошљивко, зачђс ће идемо да обрнемотој сенце и ће се врнемо дом?

мрзошљивче с дете које мрзи да ради, које се опире сваком послу, лено, нерад

но дете. — А, мојети мрзошљивче, ћуте питам књIдlтражиждаједеш итој лите мрзи!

мрклица жмрак, тама. — Одвајсмо навадили башчу, мрклица не увати у њиве.

мрмњам, мрмњаја (3. л. мн. пр. мрмњав, аор. мрмња, 1. л. мн. мрмњамо, импф.

мрмњашем, 3. л. мн. мрмњашев) несвр. експр. говорим нејасно, неразговетно, мумлам

(обичноуљутњи, негодовању). — Немојмитуј мрмњаш, него обукуј се пада идеш!

Мрс м надимак.

Мрсна ж надимак.

мрсник м пеј. онај који испољава великумржњу према некоме, који је пунмр

жње према некоме. —Тај мрсник књдби могjа, ступку би моју тепаја, а не мене, ал де

ца пораснаше!

мрснина жхрана која садржимрс, масноћу, јело приправљено смесом илиза

чињено машћу. — Њигов жељудац не подноси мрснину, за њега посно спраљам. Нећу

ја туј мрснину, на мене ми дај сtМолеб и поприку.

мрсољмауста, жућкастозелена слина. —Имаш крпче у џеп, обришитајмрсољ!

мрсољан монај којије слинав, слинавац, слинавко, исп. мpсољивко. — Не бри

ши тај мрсољ од рукави, него се исркај наулице, мрсољане један

мрсољив, -а, -о којему цури, иде мрсољ, слинав. — Иди изми тамо тој дете, не

мој овде мрсољиво уз остал при људи!

мрсољивка жона која је слинава, слинавица. — Избриши тај мрсољ мрсољив

ке, у тањир ће ти падне!

мрсољивком в мрсољан. — Е, пазина(тјце нећу избришем тој што ме викаш

мрсољивко!

мрсољивче с слинаво дете, слинавче. — Не целивај га, мори, видиш књкво је

мрсољивче!

мртвакм 1. мртвац — Мртвак мора целнођда се чува да га мачка не прерипи,

да се не увампири.

2. фиглења, спора, трома, млитава особа. —Тој су све мртваци, бре, вучев се

књд работив!

мртвен, -а, -о у изразу: тој ми је црквено и мртвено каже онај који има само

једно одело или конкретизован део одеће за сваку прилику. — Млого ти убава тај ву

тарка. Убава, убава, тој ми је и црквено и мртвено.

мртвица ж неплодно земљиште окренуто према северној, осојној страни до

којег не допире сунце. — Он ми беше даваја таму онуј мртвицу два ектера за моју ли

ваду повише село, ја не теја пристанем.

мртвичав, -а, -о осојан (о земљишту). — Земња мртвичава, све што туриш у

њум по доцно стиза.

мртвосан, -a, -o (често уз мртав) веома, потпуно, крајње уморан. — Целден

свм трчала по комбај, он обаља, ја врзујем снопја сламу, тегљим пуни џакови, мртво

сана сем. Мртва свм мртвосана одработетину пусту, да легнем да се скапем, да се од

морим.
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мртвошем се, мртвосаjа се (3. л. мн. пр. мртвошев се, аор. мртвоса се, 1. л. мн.

мртвосамо се) свр. експр. претерано се уморим, преморим се, преоптеретим се. —

Мртвосала свм се од работу, одвај чекам да се скапем у кревет.

Мртињцим мн. етн. време од Мратиндана до Арханђеловдана за које су веза

ни неки народни обичаји и веровања. — На Мртињци жене не предев, не плетев, не ве

зеви све кудеље, вртена и игле сакријев да се стока небоде и да људи слогујеву кућу.

мрткам, мрткаја несвр. у дем значењу: мрдам. — Иџ, дете немаш мирало, сbмо

мрткаш!

мрчи, мрчеја несвр. у изразу: мpчими свесхвата ме несвестица, осећам несве

стицу. — Чим подигнем главу, мрчи ми свес.

мрш узвик којим се неко тера од себе. — Мрш од мене, кучетино!

мршаж гениталије код човека. — Срам те изеја, неси сама у кућу, ја дати гле

дам твоју мpшу.

мршкав, -а, -о који је прљавог, запрљаног, замазаног лица. — Дол нема вода да

се измијеш па си такој мршкав?

мршкавка жона која је прљавог, запрљаног, замазаног лица. — Обриши се мр

шкавке, књко си ћунке чистила све си се умршкала!

мршкавком онај који је прљавог, запрљаног, замазаног лица. — Нумеш ко љу

ди да једеш, мршкавко, све ти маз низ браду течи!

мршкавче с дете прљавог, запрљаног, замазаноглица. —Умршкало се дете па

које, моје си је мршкавче, ћу га измијем!

мршкам, мршкаја (3. л. мн. пр. мршкав, аор. мршка, 1. л. мн. мршкамо, импф.

мршкашем, 3. л. мн. мршкашев, пр. сад мршкајећи) несвр. П. 1. чиним прљавим, нечи

стим, прљам, замазујем. — Па елузни обриши се с тај пешкир одlsид, не мршкајчи

сто марамче!

П. — се прљам се, замазујем се. — Моје муке ги нигде несу имале: деца малецки

па се мршкав сšмо, ја вадим воду на бунар у сред) sиму па перем на руке.

мршкање с гл. од мршкам (се). — Вашо си га мpшкање па нигде нема, ја да не

вадим руке из воду!

мршљак млеш угинуле животиње ураспадању, лешина, мрцина. —Преје ре

ка чиста била, сbг врљав цркотине па се од мршљаци убаздела.

мувам, муваја (3. л. мн. пр. мував, аор. мува, 1. л. мн. мувамо, импф. мувашем,

3. л. мн. мувашев, пр. сад мувајећи) несвр. 1.гурам, набијам. — Куде муваштој у фи

jöку, видиж да не можда стане?!

2. експр. халапљиво и много једем. — Семо муваш, ситку немаш, страте све ће

останеж гладан!

мужњкмјак, снажанмладић. — Еве слика, видиш какbвскм мужег бија ко вој

ник! ц

мужетина жаугм. и пеј. од муж. — Изеде гу онај њојан мужетина, мушљике га

изеле!

мужњов, -а, -о који припада мужу, који се односи на мужа, мужевљев. – Тој

мужњова фамилија, моји су долеко.

музикеж мн.усна хармоника. — Беше набавила нигде музике, знаш књкоје сви

рила!

музнем, музнуја (3. л. мн. пр. музнев, аор. музну, 1. л. мн. музнумо) свр. у дем.

значењу: музем. — Музнитамтуј козу па свари млекцена деца, ајаћу идем у башчу.
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музница ж крава која се музе, музара. — Имамо три музнице, а несим кадip

благоту да пестујем.

музњујем, музњуваја (3. л. мн. пр. музњујев, аор. музњува, 1. л. мн. музњува

мо, импф. музњујешем, 3. л. мн. музњујешев) несвр. у дем, значењу: музем. — Му

зњујем једно кравче колко за деца да има, отнем од теле.

мукачки прил. на подмукао начин, подмукло, подло, мучке, исп. муком, муко

машки. — Несем се ја надаја, мукачки ме удари, ал ћу му врнем тој.

муком прил. в. мукачки. — Муком га беше ударија, овај неје знаја што му Раде

поза грбину бија.

мукомаш м онај који је подао, подмукао, који мучки наноси некоме зло. — Тај

мукомаж гу набије у шталу па гу тепа никој да не види.

мукомашки прил. в. мукачки. — Мукомашки губије у шталу књдникој не види.

мукујем, мукуваја несвр. (обично с допуном муку, муке) мучим се, патим се.

— Муке она мукује с онога човека, млого ву досађа.

муларм стог кукурузовине, шаше. —Да не биједни на други палили, сви сеља

ни денев мулари наједно место, там на едну ширинку куде гробjе, ако запали комши

јин, ће изгори и њигов.

мулећармонај који мукте, бесплатно, бадава долази до нечега; онај који же

ли да искористи некога, мукташ. — Има ги пунотија мулећари који све оћев џабе да

ги дадеш, ако се ти мучиш, а он се спацира куде оће. Памулећар, њигове цигаре чува

у џеп, а од мене узима.

мулећарка ж женска особа мукташ, мукташица. — Сем да ми дође тај муле

ћарка, има се врне спразне торбе, неје никој будала да се мучи задруги, има граница!

мулећина ж оно што се добија, што је добијено бесплатно, бадава, без на

кнаде, мукте (обично ојелу, пићу). — Онје тој научија на мулећину, други да се мучи,

Да работи и да плаћа, а он ће еде.

муљим, муљија (3. л. мн. пр. муљив, аор. муљи, 1. л. мн. муљимо, импф. муље

шем, 3. л. мн. муљешев) несвр. (уз именицу глава) помаљам, протурам. —Кривје, не

сме искочи на сокак, семо муљи главу крс капиџик.

мумуруз м бот агр. једногодишња житарица Žea mays из ф. трава, кукуруз.

— Ако му сbг на мумуруз не заврне једна убава киша, све ће се спалдоше, неће има с

које свиње да уранимо.

мумурузњкм хип, од мумуруз. — Тај мумурузњк што ми остаја у салаш, гугутке

и врапци све искљуваше.

мумурузан, -зна, -зно који је одмумуруза, кукуруза, кукурузан. — Једешемо чис

леб семо на празници, овакој све мумурузан.

мумурузиште с њива са које је обран кукуруз, кукурузиште. — МумуруlзЈ смо

обрали италу смо исекли, свгможу мумурузиште да чуваш краве, има убав мувар.

мумурузница ж хлеб од кукурузног брашна, кукурузни хлеб. — Јели смо голу

мумурузницу, па књдима мешан лебда испечем, радујете му се ко насимит. Море, ће

глођеш мумурузницу све докле не ожњејемо пченицу!

мумурузовина ж посечене суве кукурузне стабљике, кукурузовина; исп. тала.

— Доста смо стоку зазимили, опитујте кој ће продава мумурузовину!

мунђам, мунђаја (3. л. мн. пр. мунђав, аор. мунђа, 1. л. мн. мунђамо, импф.

мунђашем, 3. л. мн. мунђашев, пр. сад мунђајећи) несвр. експр. мрмљам, гунђам. —

Мунђа ништо, негу разбирам које збори.
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мунђање с гл. им. од мунђам. — Еј, јадан ли си с твоје мунђање код друго не

знаш!

мунем, мунуја свр. ставим увукавши, завукавши у нешто. — Муни руке у џе

пови да ти не seđев! Ти си нигде мунуја новченик, свг га од мене тражиш!

Мургим надимак.

мурес, -ста, -сто који је тамне, мрке боје. — Овај муреста крава, за продаву ли

ти је, чичо?

Мурка“ ж надимак.

Мурка“ ж име крави тамне или мрке боје длаке. — Крстимо краве коју како:

Муpка, Була, Шара.

Мурчам име волу тамне или мрке боје длаке. — Мурестога вола викамо Мурча.

мурча магр. врста пасуља тамнoг, мрког зрневља. — Има га гра од разне сор

те: бел, тетавац, пешак, мурча.

мусам зловољан, натмурен, намргођен човек. — Глејга какbвјемуса, намусија

се па!

мусење с гл. им. од мусим се. — Ија се мог мусим, лико је за мусење, него кажи

ми које ти фали!

мусим се, мусија се (3. л. мн. пр. мусив се, имп, муси се, аор. муси се, 1. л. мн.

мусимо се, импф. мусешем се, 3. л. мн. мусешев се) несвр. експр. изражавам незадо

вољство, нерасположење и сл. тако што заћутим, натмурим се, намргодим се. —

Вика ја по њега, брука га, он се сhмо муси, ништа не збори.

мусоња му појачаном значењу: муса. — Иде мусоња, сигорноје геометар врну

ја међу у нашо.

Мустакеља“ ж надимак.

мустакеља“ ж погрд, жена с брцима, брката жена. — Мустакеља ли је, беж

од њум долеко!

мустаћем мн. бркови, брци, исп. мустаћи. — Шћети, море, мустаће, обричи се!

мустаћи м мн. 1. в. мустаће. — Обриши мустаћи од млеко!

2. бoт. у изразу: дедини мустаћи врста баштенског цвета са дугим, сабља

стим листовима и ситним, плавичастим цветићима. — Дедини мустаћи цввтив ра

но у пролет, књд и висибаба, игличе.

Мута м надимак.

мутав, -а, -о (поред обичног значења „који не може да говори, нем“) приглуп,

глупав, тупав. – Толко ли си мутава да не можда прецениш које он оће? Мутава ли

си ти да му дадеш толке паре да иде да скита с вруђ џеп?

мутавка ж в. мутла (1). — Ако је мутавка, златни му деца очувала!

мутавштина ж особина онога који је приглуп, глупав, тупав, интелектуална

ограниченост, тупавост. — С њојну мутавштину па је дозволила деца што гије очу

вала да гу свг не сматрав.

мутим, мутија (3. л. мн. пр. мутив, импф. мути, аор. мути, 1. л. мн. мутимо,

импф. мутешем, 3. л. мн. мутешев, пр. сад мутејећи) несвр. (осим примарних значе

ња у стандардном језику „чинити течност мутном и доводити материју у разређено,

по густини уједначено стање“) бућкам млеко ради издвајања маслаца. — Мутило се

от пре млеко за масло, у бучку, свгне, сbмо га сиримо, за поубаво сирење, а и млого

работа треба млеко књ|д) це мути.
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мутлаж 1.мутава, нема женска особа, мутавица, исп. мутавка. — Она ствар

но не можда збори, мутла, слабо и чује, ал ишла таму нику школу у Ниш па научила

на машину да пише.

2. ћутљива женска особа, ћутљивица. —Тај мутлае и школу изгубила што не

је тела да збори.

3. погрд. приглупа, тупава женска особа. — Мутло једна, да те превари толко

поприку да му даж за двајез банке

мутлак прил. по свој прилици, вероватно. — Мутлак је ичер дошла.

мутличе с ћутљиво дете. —Ти, мутличе, што не збориж, дњлнемашезик?

мутљам 1. мутав, нем човек, мутавац, мутавко, исп. мутоња. — Он мутља, не

можда збори, ал које му очи видив тој прави с руке.

2. ћутљив човек, ћутљивац. —Тај мутља слабо збори с људи, ал сšм да си га чу

лако се је свађаја с мене што свм прошла крз њигов обор за у башчу! А бре, мутљо,

што ћутиш, казуј књко је било?!

3. погрд. приглуп, глупав, тупав човек. —Нећу се с тога мутљу распраљам, које

он знаје!?

мутоња м пеј. у појачаном значењу: мутља (2, 3). — Мутоњо, што не збориш

књ[дјте жена убаво питује? Мутоњомутави, да гити појиш по кафане, а они њине па

ре чував!

мушкар м особа мушког пола, мушкарац до заснивања брачног односа. — Ви

си држете ваш пут књд идете у школу, а мушкари куде оћев туј нека идев

мушкаре су хипокористичком значењу: мало мушко дете. — И за нас се бок

сетија па ни даде једно мушкаре, фамилија да ни се не затре.

мушкаричина ж пеј, женска особа која понашањем и држањем подсећа на

мушкарца, мушкарача. —Иди нађи онуј мушкаричину што целдњн рита фузбал с му

шкари!

мушкарче с мушко дете, дечак, дечачић. — Три девојчики и едно мушкарче

међу њи, из нашо село идев у туј школу.

мушљам, мушљаја (3. л. мн. пр. мушљав, аор, мушља, 1. л. мн. мушљамо,

импф. мушљашем, 3. л. мн. мушљашев, пр. сад мушљајећи) несвр. претурам, превр

нем. — Не ми, дете мушљај џољке по шифоњер, ичер свм ги наредила!

мушљање с гл. им. одмушљам. —Затојтвоје мушљање, ти ће изешћутек!

мушљика жмуштикла. — Фала што си ми па донела цигаре, алjа сем изгубија

онуј мушљику што ми гу пре беше дала.

мушљикав,-а,-о црвоточан. — Овејдњске, чичо ти мушљикаве, џабе ћу ги

стружем, ће пропаднев брго.

муштакла жбот, мушкатла Реargonium odoratissimum. —Имамја и беле и цр

венемуштакле, црвтив и преко зиму, ал мораги уносим у подрум да неизмрзнев.

муштина ммушкарац, муж, супружник. —Муштина је тој, не можон да рабо

ти женске работе. Муштина књд остане без жену, мора се жени, он не зна ништа по

кућу. Тешко је муштина књд остане сам.

муштинка мекспр. в. муштина. — Море, склте даје муштинка,да се тури у ве

ру, па после књко оће.
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Н

наакам се, наакаја се (3. л. мн. пр. наакав се, аор. наака се, 1. л. мн. наакамо се)

свр. експр. издовољим се лутањем, скитањем, тумарањем, наскитам се. — Акаш

свњки ноћ ко глуво куче, не мога се у твој век наакаш!

наáкам се“, наакаја се свр. експр. (некоме) издовољим се изговарајући ружне,

увредљиве речи, наружим, извређам некога. — Што ву себе наакала ономад, неје зна

ла на коју страну да се обрне!

наалам, наалаја (3. л. мн. пp. наáлав, аор. наала, 1. л. мн. нааламо)свр. насуми

це претурајући нађем, пронађем нешто, исп. наалкам. — Алам, а по џепови, а по ке

се, књд наала гу карту у торбиче.

наалим, наалија (3. л. мн. пр. наалив, аор. наали, 1. л. мн. наалимо) свр. 1. на

викнем, навадим некога на нешто, размазим, исп. уалим. — Наалила свм га паре да

му давам и сhг моје муке књд немам. Дњк мушко па смо га наалили, које помисли тој да

му се створи!

П. — се навикнем се на нешто, навадим се, размазим се. — Наалило се беше ку

че пилики да дави, довати па га утепа! Наалила се она да отклапа шерпе и сама да узи

ма које ву се еде у нас књ|д) дође.

наалкам, наалкаја (3. л. мн. пp. наалкав, аор. наалка, 1. л. мн. наалкамо) свр. в.

наалам. — Одвај наалка свећу у тамнину. Наалка овде у троњ нике паре, куј ти зна

откi(д) цњм гитуј набутала.

набkпћам се, набњпћаја се (3. л. мн. пр. набkпћав се, аор. набљшћа се, 1. л. мн.

набљпћамо се) свр. експр. много се наједем, наједем се до потпуне ситости; исп.

набљсћам се, нагмечим (II). — Набkпћај се па трг иди, дњл ће те там сретне мајка с

ручњк!?

набљбрим, набљбреја свр. увећа се од упијене течности, набубри (обично о

плодовима). —Јатњкој увечер закиснем града набљбри преко ноћ, побpгода се свари.

набаљузгам се, набаљузгаја се (3. л. мн. пр. набаљузгав се, аор. набаљузга се,

1. л. мн. набаљузгамо се, импф. набаљузгашем се, 3. л. мн. набаљузгашев се) свр. екс

пр. до сита се напричам глупости, бесмислица, набрбљам се. — Баљузгаш цел ден

што ти не иде у ред, не мога се ти набаљузгаш!

набђнђам, набљнђаја свр. експр. (некоме) напричам о некоме много ружних,

лоших појединости (обично лажи, клевете). — Којзна које му је она све набљнђала

па он свг обрћа главу од мене?

набђећам се, набљсћаја се свр. експр. в. набљићам се. — Ал свм се набљсћала,

chмо пишкам!

набачкам се, набачкаја се (3. л. мн. пр. набачкав се, аор. набачка се, 1. л. мн. на

бачкамо се) свр. 1. издовољим серасхлађивања у бачкалу, блатњавој, муљевитој во

ди (о свињама, биволима). — Набачкастели се бабини веприки, прашчики, ај искачај

те истој бачкало?!

2. испрљам се, замажем се блатњавом, муљевитом водом. — Паднула там у

бачкало па се набачкала ко свиња.
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набеснујем се, набеснуваја се (3. л. мн. пр. набеснујев се, аор. набеснува се, 1.

л. мн. набеснувамо се) свр. експр. заситим се испољавајући бес, гнев, срџбу. — Ти се

не мога набеснујеш овај ден, ко да те ништo надијало!

наблагњичав, -а, -о који је помало, донекле благог, слаткогукуса (о јелу и пи

ћу). — Наблагњичаве овеј јабуке, несу брж благе. Наблагњичавати кафа, ал немој

другу да правиш!

наблагњујем, наблагњуваја несвр. испољава помало, донекле благ, слаткаст

укус. — Овој вино наблагњује, дњл му тура шићер?

наблесавичав, -а, -о помало, донекле блесаст, блесуњав, приглуп, — Онаје на

блесавичава, ће ву фркне ништо у памет па ће побегне.

набодња ж дрвене виле са рачвастим шиљком којом се набада, захвата нави

љак сена, сламе, покошене траве и сл. — Снабодњу ти је по згодно да преносиш на

виљци, остави туј гвоздену вилу!

наболничав, -а, -о помало, донекле болестан, болешљив. — Она често набол

ничава, а неће иде куде доктура.

набрецување с гл. им. од набрецујем се. —Дереш се на сви, набрецујеш се, ми

слиш с твоје набрецување ће не накаражда искочимо!

набрецујем се, набрецуваја се (3. л. мн. пр. набрецујев се, аор. набрецува се, 1.

л. мн. набрецувамо се, импф. набрецујешем се, 3. л. мн. набрецујешев се, пр. сад на

брецувајећи се) несвр. експр. грубо, набусито, осорно вичем, издирем се, осецам се

на некога. —Ти нумеш убаво да збориш, него се набрецујеш туј на дете, затој те неће

слуша!

набрложим, набрложија (3. л. мн. пр. набрложив, аор. набрложи, 1. л. мн. набр

ложимо, импф. набрложешем, 3. л. мн. набрложешев) свр. направим брлог, запрљам,

испрљам. — Мало, мало, деца па набрложив, сšмо метлу у руке да држим.

набренем, набрснуја (3. л. мн. пр. набрcнев, аор. набрcну, 1. л. мн. набрcнумо) свр.

најежим се, прожме ме језа (од хладноће, снажних емоција и сл.). — Све набрcну, сту

дено ми, Туго, другачко, не ми више казуј од) тој неваљашно, глеј, све набрсну!

набрцам, набрцаја (3. л. мн. пр. набрцав, аор. набрца, 1. л. мн. набрцамо, импф.

набрцашем, 3. л. мн. набрцашев) свр. П. умочим руку у чисту течност (обично воду).

— Набрца твоје штрокаве руке у воду, свг другу да донесеш

П. — се угазим у воду, бару, блато и сл. — Пази, немој се набрцаш у вирче, гле

дај пред ноге!

набрчкам, набрчкаја (3. л. мн. пр. набрчкав, аор. набрчка, 1. л. мн. набрчкамо,

импф. набрчкашем, 3. л. мн. набрчкашев) свр. П. наберем, нафалтам тканину. — Ка

жи нашњајдерку дати набрчка вистан, немој шијештесно! Млого сигу набрчкалатуј

вутарку, реко ти сtМо малко да гу набрчкаш.

П. — се издовољим се брчкајући се, пљискајући се водом. — Набрчкастели седе

ца, ајде искачајте више истуј воду?

набудаличав,-а,-обудаласт, приглуп, наглуп. — Он набудаличав, ће се изгуби

у Лесковац.

набулкам, набулкаја (3. л. мн. пр. набулкав, аор. набулка, 1. л. мн. набулкамо;

импф. набулкашем, 3. л. мн. набулкашев) свр. накокам много кукурузног зрневља. —

Бе набулкала вршну шерпу, изнаједоше се деца.
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набутам, набутаја (3. л. мн. пр. набутав, аор. набута, 1. л. мн. набутамо, импф.

набуташем, 3. л. мн. набуташев) свр. П. нагурам, набијем. — Набутајги свмотејџољке

у шифоњер, па књIд) добијем време, ја ћу си ги наредим!

ћ п. — се 1. нагурам се, натискам се (о већем броју људи). — Набуташе се сви у

оној сопче до пут.

2. увучем се, завучем се. — Кудеси гледала те дати се крава набута у туђмуму

руз“. Набута се у собу па жмије, а ми и стоку и по њиве.

навадим, навадија (3. л. мн. пр. навадив, имп. навади, аор. навади, 1. л. мн. на

вадимо, импф. навадешем, 3. л. мн. навадешев) свр. 1. извучем, нaтoчим доста воде

из бунара. — Навади пуно корито, неће више попијев.

2. залијем, полијем башту, повртњак и сл. (обичномотором за наводњавање).

- одвај навадимо башчу, мало, мало па вода нестане, Вељко се три пут слаза у бунар

Да Га ЧИСТИ, Нема ВОДa.

навадоџијам наводаџија, проводаџија. — Он ми е бија навадоџија за онога др

пљу, млого ме усрећија.

навадоџика ж наводаџика, проводаџика. — Изгледа ми она оће ву будне нава

доџика за никyга у Лесковац.

навадоџилisк м наводаџилук, наводаџисање, проводаџисање. — За навадо

џилњк ће добијеж богат) дар, ако ти се посрећи.

навадоџисујем, навадоџисуваја несвр. наводаџишем, проводаџишем. —Ти ако

ће навадоџисујеш, ће мора малко и да лежеж, девојка неје бњш исправна

навађување с гл. им. од навађујем. — Лћко ти је тебе за навађување књд имаш

моторче, а ја све на руке.

навађујем, навађуваја (3. л. мн. пр. навађујев, аор. навађува, 1. л. мн. навађува

мо, импф. навађујешем, 3. л. мн. навађујешев, пр. сад навађувајећи) несвр. заливам,

поливам, наводњавам башту, повртњак и сл. (обично мотором за наводњавање). —

Ако и данђс не заврне, јутре мора да навађујемо башчу, поприка ни све изгоре.

навакшам, навакшаја свр. поново стекнем, надокнадим изгубљено. — Добро

де, не се секирај, ће навакшаш ти тој, да си жива и здрава!

навалица жгужва, навала (од окупљеног света). —Све нагрнуло потајшићеp

и зајтин, навалица голема беше у Урошову продавницу.

наваљам, наваљаја (3. л. мн. пр. наваљав, аор. наваља, 1. л. мн. наваљамо) не

свp. I. наслањам, прислањам. — Иџтитејдњске ненаваљајусплот, ће се љути Баге!

II. — се наслањам се, прислањам се. — Немој се наваљаш на sид, све ће се убе

лиш!

навам(о)прил. 1. до овога дана, до данас. — Одј цвадбу навамо три пут је до

шла, мука ву, докле се навикне.

2. на ову страну, у овом правцу, наовамо. — Врљи навам тија клупчики! Пока

рај навамо теј овце! Ај навам да те питам ништо!

наватим се, наватија се (3. л. мн. пр. наватив се, аор. навати се, 1. л. мн. навати

мо се) свр. подухватим се, обавежем се. — Не смем се наватим сама да жњејем, мло

го је место. Никој се неће навати да га чува тога баксуза.

наведнем се, наведнуја се (3. л. мн. пр. наведнев се, аор. наведну се, 1. л. мн.

наведнумо се, импф. наведнешем се, 3. л. мн. наведнешев се) свр. навикнем се, нава

дим се на што. — Ти па књIд це наведнеш на нико јело, chмо тој бијела!
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наведнем се”, наведнуја се свp. сагнем се, нагнем се, надвијем се над нечим;

исп. сноведнем се. — Наведне се крава да се напије воду. Наведну се каначе да узнем,

укочи ме у кичму.

навејиште сместо на коме је ветром нанета гомила снега, смет. — Там, уз

насип, на онуј чистину, по онија навејишта, до гушу снег.

навејотина ж смет. — Навејотине, бре, по срет пут, одвај смо дошли.

навивам, навиваја несвр. 1. намотавам, навијам (основу, пређу на вратило).

— у зимњо време жене навивав да изаткајев што ги треба, докле работа у поље не

ПОЧНе.

2. подстичем, бодрим некога (појединца или тим) најавном спортском над

метању. — Ја навивам за Партизан!

навивање с гл. им. од навивам. — За навивање ми ваљав повише жене да по

могнев, после паја идем да помагам књLд) друга спрема за ткање. Дњл ћети дадев паре

за навивање па се толко дереш?

навијем, навија свр. намотам (основу, пређу на вратило). — Ене, откilдЈцем

навила, и не дођује ред да улегнем у разбој да ткајем.

навијем се, навија се (3. л. мн. пр. навијев се, аор. нави се, 1. л. мн. навимо се)

свр. наплачем се, исплачем се. — Пуштите ме да се навијем, живот више не митреба!

навикам, навикаја (3. л. мн. пр. навикав, аор. навика, 1. л. мн. навикамо)свp. I.

викањем дозовем, позовем некога. — Навика ме жена на капију и ми каза куде се ти

смуцаш цел ноћ.

П. — се експр. (некоме) изговорим увредљиве речи, увреде, извређам некога. —

Она побесни па ми се свашта навика, ја ву оћутујем да не правим свађу.

навикујем, навикуваја (3. л. мн. пр. навикујев, аор. навикува, 1. л. мн. навику

вамо, импф. навикујешем, 3. л. мн. навикујешев) несвр. П. викањем зовем, дозивам не

кога. — Навикује гу Слађа свћко јутро за у школу, да не иде дете само.

П. — се експр. (некоме) галамим, брецам се, осецам се на некога. — Немој ми се

ти на мене навикујеш, ја ти несњм Ника да те трпим!

навиле прил, залуд, узалуд. —Навилетитој што ти даде, књ.(д)ти га после кори.

Навиле ву и њојно убавило књд ву се и кучики смејев.

наврглим, наврглија (3. л. мн. пр. наврглив, аор. навргли, 1. л. мн. наврглимо,

импф. наврглешем, 3. л. мн. наврглешев) свр. испуним, напуним нечим до врха. — На

врглила си чашу, ће гу расипеш! Те ти гу иде Стана, наврглила каленицу свcј сире

ње, дњк ја не музем.

наврзување с гл. им. од наврзујем. — Билоје мука да се основе и навије, сšг за

наврзување ми је лико у врућко.

наврзувачм дрвени ваљкасти део разбоја који се са намотаним снутком уба

цује у жлеб вратила. —Прво се основе, па се навије, после се наврзује на наврзувач и

ткаје.

наврљам, наврљаја (3. л. мн. пр. наврљав, аор. наврља, 1. л. мн. наврљамо,

импф. наврљашем, 3. л. мн. наврљашев) свр. 1. набацам, нагомилам. — Наврљај теј

тикве туј при пут на једен куп, па ја књг прођем с кола ћу ти ги натоварим!

2. експр. погрд. изродим, нaрађам (из више пута). — Наврљала ги ко кучка, свг

друг да води ред од њи.
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наврљим, наврљија (3. л. мн. пр. наврљив, имп. наврљи; аор. наврљи, 1. л. мн.
t - |- - - |-

наврљимо) свр. празн. направим чини, мађије. —Тај мађијарка мије наврљила на сто
t

ку, крава не дава иџ да ву приђем да гу музем.

наврљотина жпразн. чини, мађије. — Одједампут нема слога ни напредица у
t 1 - t 1 t - -

нашу кућу, једин другуга да не видимо, омрзнамо се, а ја се одма сети, има туј ника
н

наврљотина, па куде врчарицу у Рафуну.
} -

- -

-

наврнем, наврнуја свр. навратим, свратим. — Наврни у моју Грану, ако имаш
!

време!
у * • у 1 1

наврћам, наврћаја несвр. навраћам, свраћам. — Књ[д) saвршиш, право по пут

па дом, немој нигде да наврћаш!
1 * 1 1 1 1

наврћање с гл. им. од наврћам. — Нема нигде наврћање, ноћ не увати!

навpчкам, навpчкаја (3. л. мн. пр. навpчкав, аор. наврчка, 1. л. мн. навpчкамо,

импф. навpчкашем, 3. л. мн. навpчкашев) свр. 1. а.увлачењем врпце наберем широку

сукњу у пределу струка, супр. одврчкам, разврчкам. — Извуче ми се трак извутарку,

дај гуглу да гу навpчкам б. намакнем петље, очице плетива на иглу, супр. раз

врчкам. — Ники ми разврчкаја плетиво, дај ти видиш, навpчкај ми игле!

2. експр. наудим некоме приписујући му, додајући му и непостојећа дуговања,

увреде и сл. — Боље му плати колко ти рекне што ти овршија, ако те тужи има те на

врчка и што јес и што неје!

навpчкување с гл. им. од навpчкујем. — Руке ми се тресев, а и остарела свм, не

видим, пробави толко време у навpчкување вутарку.

навpчкујем, навpчкуваја (3. л. мн. пр. навpчкујев, аор. навpчкува, 1. л. мн. на

врчкувамо, импф. навpчкујешем, 3. л. мн. навpчкујешев, пр. сад навpчкувајећи) не

свp. a. увлачећи врпцу набирем, скупљам широку сукњу у пределу струка, супр. од

врчкујем, разврчкујем. — Еве навpчкујем вутарку па ћу гузаносим, за у гроб је една

доста. б. намичем петље, очице плетива на иглу, супр. разврчкујем. — Једњнред рас

плето, изгрешала свм, еве навpчкујем иглу.

нагађам, нагађаја (3. л. мн. пр. нагађав, аор. нагађа, 1. л. мн. нагађамо, импф.

нагађашем, 3. л. мн. нагађашев, пр. сад нагађајећи) несвр. 1. угађам, удовољавам. —

Млого му она нагађа на дете што је злоешно.

2. говорим шаљиво, збијам шалу. — Она млого нагађа, да се искидаш од цме с

њум.

наглавакм (обично у мн.) део плетене вунене чарапе који покрива стопало до

глежња. — Горњишта на черапе откад ми беше исплела Ратка на машину, не дооди

ред наглавци да исплетем, тој мора наруке.

нагледам, нагледаја несвр. бринем, старам се, водим рачуна о некоме, пазим

на некога; исп. наглиђам. — Кој ће ме мене нагледа књд легнем, ћерке ми долеко од

мене?!

наглибам се, наглибаја се (3. л. мн. пр. наглибав се, аор. наглиба се, 1. л. мн. на

глибамо се, импф. наглибашем се, 3. л. мн. наглибашев се) свр. угазим у глиб, блато.

— Наглибаја се у блато, залужија и обућу и панталоне.

нагливам се, нагливаја се (3. л. мн. пр. нагливав се аор. наглива се, 1. л. мн. на

гливамо се) свр. експр. наједем се гутајући брзо, без жвакања (обично о житкој, ка

шастојхрани). — Онје стар човег, зуби нема, па му направим качамагда се наглива.
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наглијам, наглиђаја (3. л. мн. пp. наглиђав, аор. наглиђа, 1. л. мн. наглиђамо,

импф. наглиђашем, 3. л. мн. наглићашев) несвр. в нагледам. —Зимус наглиђаше сто

ку, сbк се уразија на и тој неће работи.

наглићам се, наглићаја се свр. много прогутам, нагушам се. — Што свом се ја

наглићала тија пусти лекови, жељудац сем упропастила, па вајда нема.

наглувичав,-а,-о наглув, приглув. — Онје наглувичав, идитам у кућу, откапи

ју га неће одвикаш!

нагмарам, нагмараја (3. л. мн. пр. нагмарав, аор. нагмара, 1. л. мн. нагмарамо,

импф. нагмарашем, 3. л. мн. нагмарашев) свр. П. (некога, нешто) потопим, гњурнем у

течност (обичноу воду); исп. нагмурам. —Нагмарајтејџољке у корито да се киснев,

па књLд) це врнем, ја ћу ги оперем! Нагмараја му главу у воду па да га удави!

П. — се згазим, угазим у воду. — Не гледаш куде идеш, нагмара се у вир!

нагмечим, нагмечија (3. л. мн. пр. нагмечив, аор. нагмечи, 1. л. мн. нагмечимо,

импф. нагмечешем, 3. л. мн. нагмечешев) свр. 1. снажно притиснувши сабијем, на

бијем. — Нагмечи добро тој брашно да мог џак убаво да вржем!

П. — се експр. в. набњпћам се. —Добро се нагмечи патњг откара стоку, не пооди

он нигде докле се убаво не наједе! Нему се ти секирај, нагмечи се он патњготиде!

нагмурам, нагмураја свр. в. нагмарам (). — Нагмура га у воду тамнајезеро, ко

да оће да га дави,ја сетњгубакну и не ми добро. Нагмурала си и детиње џољке ствоје

старске!

нагњетем, нагњеја свp. I, натрпам, нaгурам, набијем више ствари на једном

месту. —Што си нагњела у мој шифоњер све овејџољке, видижда нема место?!

П. — се набијем се, нагурам се (о више особа). — Нагњели се сви у собу на овој

убаво време, местом да искочив на чис ваздук.

нагодим, нагодија свр. изговорим нешто шаљиво, направим шалу, виц. — Ја

ворка туј ништо нагоди па се смејемо.

нагорке прил, у дем, значењу: навише, нагоре. — Качи сејош мало горе, ај још

нагорке, такој, ја те држим!

нагорњичав,-а,-о помало, донекле горког укуса, горкаст, нагорак. — Овајлеб

нагорњичав, брашно се устојало. Несу краставице посипуване, затој су нагорњичаве.

нагорњиште с део чарапе од глежња навише. — Нагорњишта на черапе пле

тем с пет игле, да гине шијем после, боље књд немав руб.

нагорњујем, нагорњуваја несвр. има помало горак укус, нагорак је. — Овеј по

прике још младе па нагорњујев.

наготвим, наготвија (3. л. мн. пр. наготвив, имп. наготви, аор. наготви, 1. л. мн.

наготвимо, импф. наготвешем, 3. л. мн. наготвешев) свр. спремим, припремим доста,

много готвеније. — Наготвила беше онај жена готвеније, надала се за млого гости, а

ми бемо пешестина.

нагрваљам, нагрваљаја (3. л. мн. пр. нагрваљав, аор. нагрваља, 1. л. мн. нагрва

љамо, импф. нагрваљашем, 3. л. мн. нагрваљашев) свр. П. накотрљам, наваљам. —

Нагрваљали камења озгор све у нашу њиву, њину чистив, а у нашу да грваљав озгор.

П. — се накотрљам се, наваљам се. — Нагрваљастели се, деца, досталије?

нагришем, нагрисаја свр. награјишем, награбусим. — Дај да бегамо, ће нагри

шемо ако не увати пољак!

нагрмам, нагрмаја свр. много, обилато роди (о плодовима). — Гројзе млого

родило, па је нагрмало, нагрмало, грозде до грозде.
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нагрмудам се, нагрмудаја се свр. нагомила се, накупи се (о већој количини не

чега). — Докарајте туј сламу натенли кис Трсаци, да се не нагрмуда после из овеј дру

ге њиве!

нагумам се, нагумаја се (3. л. мн. пр. нагумав се, аор. нагума се, 1. л. мн. нагу

мамо се) свр. стекнем, накупим доста новца, обогатим се. — Има он паре, нагумаја

се беше у Немачко књд је работија.

нагунтавим се, нагунтавија се (3. л. мн. пр. нагунтавив се, аор. нагунтави се, 1.

л. мн. нагунтавимо се, импф. нагунтавешем се, 3. л. мн. нагунтавешев се) свр. натр

пам много одеће на себе, натронтам се, исп. натрунтам се. — Нагунтавила се ко у

сред) sиму.

нагушчим се, нагушчија се (3. л. мн. пр. нагушчив се, аор. нагушчи се, 1. л. мн.

нагушчимо се) свр. скупим се, склупчам се (од бола, зиме и сл.). — Легна па се нагу

шчи да ми умине мешина.

надвијем, надвија свр. (некоме) савладам, надјачам некога. — Не мог му над

вијем, усилија се па се оће тепа!

надерем се, надраја се (3. л. мн. пр. надерев се, аор. надра се, 1. л. мн. надрамо

се) свр. трен, продерем се, обрецнем се, осекнем се на некога. — Књд ми се надра,

уплаши се па искочи преко праг.

надигњет, -а, -о неоснованоуображен, надмен, надувен, препотентан. — Она

млого надигњета, ко да је бујерска ћерка.

надизам, надизаја (3. л. мн. пр. надизав, аор. надиза, 1. л. мн. надизамо, импф.

надизашем, 3. л. мн. надизашев, пр. сад надизајећи) несвр. експр. дижем галаму, бу

ку, галамим (о већем броју људи). — Млого надизасте синођ, дел гости има?

надизам се, надизаја се несвр. в. издизам (П, 2). — Надиза се сâм, а ни е убава,

ни е па од нику фамилију!

надирам се, надираја се свр. дерем се, осецам се на некога. — Не ми се, дете на

дирај, ће изéш ћутек

надокрајке прил. најзад, на крају. — КњLд дође надокрајке сњIc) школу, про

мангупира се и батали. Боље ти је не се задевај, надокрајке ће изеш ћутек

надонесем, надонеја свр. в. издонесем. — Надонела ни на сви обукло и обувло

да не можда искидамо тој докле смо живи.

надоносим, надоносија свр. в. издоносим. — Надоносила иједење и пијење, ву

че јадна чек отуд.

надрндим се, надрндија се свр. експр. наљутим се, расpдим се, надурим се,

исп. надујем се, надурлим се. — Надрндила се што неје отишла у собор пас никyга не

ће збори цел двн.

надрекам се, надpскаја се (3. л. мн. пр. надpскав се, аор. надpска се, 1. л. мн. на

дpскамо се) сврдовољно испразним црева током дијареје, прочистим се. — Јела зе

лениш, ене куде се надpскала.

надујем се, надуја се (3. л. мн. пр. надујев се, аор. наду се, 1. л. мн. надумо се)

свр. експр. в. надрндим се. — Надула се што вунесем дала шићер, ајаву убаво казујем

да немам.

надурлим се, надуpлија се свр. експр. в. надрндим се. — Немој си се туј надуp

лила, неси дете, елти убaво викам, књд будем продаја краву, ћу ти купим!

надушим, надушија (3. л. мн. пр. надушив, имп, надуши, аор. надуши, 1. л. мн.

надушимо) свр. осетим чулом мириса а намиришем (ољ. дима). — Надуши ја што
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она пекла баницу а не ми даде, ал нека б. нањушим (о животињама). — Надушила

сирење мачка, затој толкориша уз остал. Што сем ја имаја загара, надуши зајца куде

прошjа, па по њега!

нађипам се, нађипаја се (3. л. мн. пр. нађипав се, аор. нађипа се, 1. л. мн. нађи

памо се) свр. издовољим се играња, наиграм се, наплешем се. — Нађипамо се на свад

бу, још ме ноге болив.

нађујем, нађуваја (3. л. мн. пр. нађујев, аор. нађува, 1. л. мн. нађувамо, импф.

нађујешем, 3. л. мн. нађујешев) несвр. налазим, проналазим, исп. наодим.— Нађи си

џољке за јутре за у школу, нећу ти ги ја нађујем!

наедно прилу исти мах, истовремено. — Забави ручњк, наедно и ручћки обед,

прошћавајте!

нáеђа ж ситост, засићеност; исп. наиђа. — Једи си, дете лебац, од благо наеђа

нема!

нажљокам се, нажљокаја се (3. л. мн. пр. нажљокав се, аор, нажљока се, 1. л.

мн. нажљокамо се, импф. нажљокашем се, 3. л. мн. нажљокашев се) свр. експр. 1. ха

лапљиво попијем воду, налочем се. — Ти се нажљока, мори, које си толко јела?

2. попијем превише алкохолног пића, напијем се, опијем се. — Нажљокаја се,

ноге га не држив.

нажмијем се, нажмаја се (3. л. мн. пр. нажмијев се, аор. нажма се, 1. л. мн. на

жмамо се) свр. 1. довољно одремам, надремам се. — Седне такој на столицу и одма

жмије, не мога се он нажмије у њигов век. 1

2. фиг. проведем много времена на једном месту. — Нажмастели се ви, девојке

на сокак, срмота, које е време?

нажмикнем, нажмикнуја (3. л. мн. пр. нажмикнев, аор. нажмикну, 1. л. мн. на

жмикнумо) свр. дам знак оком, намигнем. — Искочија ти чимичек, мора да си на ни

куга нажмикнула! Видоја књд ву он нажмикну, она одма искочи по њега.

нажмикување с гл. им. од нажмикујем. — А, мојати, неће школу да научиш, а

за нажмикување си се постарала!

нажмикујем, нажмикуваја (3. л. мн. пр. нажмикујев, аор. нажмикува, 1. л. мн.

нажмикувамо, импф. нажмикујешем, 3. л. мн. нажмикујешев, пр. сад, нажмикуваје

ћи) несвр. дајем знак оком, намигујем, исп. нажмикњујем. — Почеја онда нажмикује

на девојке, ће превари нику.

назадица ж назадак, назадовање. —Унашу кућу еназадица књко се син ожени,

ни он работи, ни гу па њум тера да работи.

назборим, назборија (3. л. мн. пр. назборив, аор. назбори, 1. л. мн. назборимо)

свp. I. напричам (обично саветујући, подучавајући). — Не могатија тебе назборим,

ти тој што знаш тераш, ако сем викала да се мањујеш од) тој што знаш!

П. — се наразговарам се, напричам се. — Назбористе ли се, мори ви две дру

гачке, откi (д) sђорите?

називљам, називљаја (3. л. мн. пр. називљав, аор. називља, 1. л. мн. називља

мо, импф. називљашем, 3. л. мн. називљашев) несвр. називам, ословљавам некога по

грдним именом, надимком. — Не ме називљај, Чапко, ћуте тепам!

назнајујем, назнајуваја несвр. помало, донекле знам. — Не зна бљш убаво да

плете, она школе завршевљала, ал назнајује.

наиђа ж в. наеђа. — Дај на дететањир чорбичку ил гра, нема наиђа стој благо,

дете виће големо!
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најетка ж болни беличасти пликчић на ивици очног капка. —Тај најетка млого

боли, турај ву студено камењче, ће ти прође!

најтро прил. ујутарњим сатима, ујутру. — Ајде легњујте, најтро треба да се

иде у млин!

накабатим, накабатија (3. л. мн. пр. накабатив, аор. накабати, 1. л. мн. накаба

тимо, импф. накабатешем, 3. л. мн. накабатешев) свр. свалим кривицу на некога,

окривим, оклеветам. — Не смем, ћерко, после ће ме мене накабати! Немој да га нака

батиш, ако неси добро видеја стварно ли га овај ударија

накабаћување с гл. им. од накабаћујем. — Од бога да види за тој накабаћува

ње, ја трг несвм ни била на пијац, камоли па да свм продавала сирење.

накабаћујем, накабаћуваја несвр. сваљујем кривицу на некога, окривљујем,

клевећем. — Немој ме ти мене накабаћујеш, видела ли си!?

накаламутим, накаламутија свр. П. урадим на брзину, склепам. — Дајтај лебда

га накаламутим, ја ћу му свг бајем, књд брашно не ваља!

. п.-ce обучем се, спремим се за излазак на брзину. —Чћс ћу се ја накаламутим,

презај ти коња!

накарам, накараја (3. л. мн. пр. накарав, аор. накара, 1. л. мн. накарамо, импф.

накарашем, 3. л. мн. накарашев) свр. a. утерам, сатерам. — Помогни на бабу да на

карате свиње у кочину, чујеш колко вика там по њи б. натерам, присилим. —Ти ме

не можнакаражда идем, акоја нећу! Не можга накаражда еде, ако неје гладно дете!

Изр, накарам (некога) у болес престравим, препаднем. — Накара ме у болес

оној њино кучиште, несвм знала да га не врзујев.

накачам, накачаја (3. л. мн. пp. накачав, аор. накача, 1. л. мн. накачамо, импф.

накачашем, 3. л. мн. накачашев) свp. I. окачим, обесим; ставим на нешто. — Што си

накачала овејџољке на офингери, па ел носитој остави у шифоњер?! Ти си, мори ма

нита, да накачаш обујени деца на мој кревет!

П. — се попнем се (о већем броју људи). — Накачаше се сви у Драгини кола, од

везе ги у собор.

накашљам се, накашљаја се свр. 1. огласим се кашљањем, накашљем се, скре

нем пажњу на себе намерним кашљањем. — А се дете накашља, она га одма води на

доктура, Јоле ће се накашља, па почне да казује.

наквесим се, наквесија се свр. а, нагнем се, наднесем се. — Кудеси се наквеси

ла над бунар, да се удавиш?! б. ослоним се на некога целом тежином, обесим се. —

Наквесила се на мене, а ја одвај на ноге стојим.

накекам, накекаја (3. л. мн. пр. накéкав, аор. накека, 1. л. мн. накекамо, импф.

накекашем, 3. л. мн. накекашев) свр. 1. а. cпавим, натрпам већу количину неког са

стојка ујело. — Накекала си мазу овај гра, не мош сеједе одмрсно, б. ставим много,

натрпам (о храни). — Накека вршан лонац сирење па кришећим носи на ћерку, такој

она работи,

П. — се експр. издовољим се једући, добро се наједем, наждерем се. — Накека

се на славу колачики. Накека се, па еј гу на сокак

накентерим се, накентерија се (3. л. мн. пр. накентерив се, имп. накентери се,

аор. накентери се, 1. л. мн. накентеримо се, импф. накентерешем се, 3. л. мн. накенте

решевсе) свр. брзо, журно се обучем. —Да сеја накентерим на брзину, автобус ће ми

отидне!
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накиселичав, -а, -о накисао, киселаст, киселкаст. — Накиселичав овај гра, ја

би га боље расипала у помије.

накиснем, накиснуја свр. ставим у воду да одстоји извесно време, потопим.

— Накиснем гра увечер па јутре побрзо да се свари. Накиснула свм детиње џољке, па

књ[д) це врнем ћу оперем.

накисњујем“, накисњуваја несвр. стављам у воду да стоји извесно време, по

тапам. — Не накисњуј тој полче збелотину, пушта!

накисњујем“, накисњуваја несвр. одаје киселаст, киселкаст укус, помало ки

си. — Накисњује овај чорба, неје заједење. Накисњујев овеј јабуке, бешубаве заједе

ње, профирне.

наклатим се, наклатија се (3. л. мн. пр. наклатив се, аор. наклати се, 1. л. мн.

наклатимо се) свр. експр. почнем брзо, халапљиво да једем, навалим на јело. —Ти си

се убаво наклатија на туј баницу, ал неси сам, ни деца несу јели.

накнадим, накнадија (3. л. мн. пр. накнадив, аор. накнади, 1. л. мн. накнадимо)

свр. надокнадим, надоместим. — Тој што неје једин ноћ спаја, мора накнади.

накоматишем, накоматиcaja (3. л. мн. пр. накоматишев, аор. накоматиca, 1. л.

мн. накоматисамо) свр. в. искоматишем. — Накоматишете овакој леб), после бацам

у помије.

накрвим се, накpвија се (3. л. мн. пр. накрвив се, аор. накрви се, 1. л. мн. накр

вимо се) свр. експр. много се наљутим, побесним, разгневим се, ражестим се. — На

крвија се ништо, такbв дође из Лебане, ете колко се там натриша на деца.

накрвљошем се, накрвљосаjа се (3. л. мн. пр. накрвљошев се, аор. накрвљоса

се, 1. л. мн. накрвљосамо се) свр. експр. обавим велику нужду, испоганим се, исп. на

кршим се. — Накрвљосаjа се там поза кућу, да изнесем тај гајд) ц ошов.

накривим, накривија свр. (поред стандардног значења „накренути, нахери

ти“)(често с глаголом у негацији)учиним нажао, напакостим (некоме). —Ћеми на

кривиш ако неће једеж, брига ме! Неће ми накривиш што ће останеждом.

накривујем, накривуваја (3. л. мн. пр. накривујев, аор. накривува, 1. л. мн. на

кривувамо) несвр. у дем, значењу: кривим, у незнатној мери, помало, донекле хра

мљем. — А, бре, не ли ти је нога још прошла, ти накривујеш?

накруњим, накруњија (3. л. мн. пр. накруњив, аор. накруњи, 1. л. мн. накруњи

мо) свр. окруним обично у већој количини, накруним. —Донеси мумуруз да накруњи

мо ники џак, књ|д) цене мож друго работи!

накpшим се, накpшија се свр. експр. в. накрвљошем се. — Накpшија се ники

там поза салач, при лебац. Мртва се, кокошко посрала, туј лиутарасу дође да се накр

шиш!?

накуд(е) предл. (са општим падежом) према, ка. — Мутлак) гу завидо, отиде

накуде реку. Автобус отиде накуд Лебане, сљг брго ће се врне.

накуде прил. куда, камо. — Ти накуде пође? Накуде ће идеш, тетке?

налазим, налазија свр. (некога, нешто) домилим на некога, на нешто (обично у

већем броју). — Налазише ме бробињци, одвај се ишчука. Покривајте туј крошњу с

обед, немој гу налазив бубаљке!

налетан, -тна,-тно (чешће у вези с одричним обликом глаголајесам уз имени

цу работа) који се прихвата посла у право време, радан, марљив, вредан. — Неје она

бљш такој налетна на работу ко сестраву. Ти си ми па млого налетна на работу, млого

си се укршила овој лето!
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налетим, налетеја (3. л. мн. пp. налетив, аор. налете, 1. л. мн. налетемо) свр-ју

рнем, насрнем, кидишем на некога. — Налетеја ме беше у њиву да ме бије, а несвм

преораја међу, жими деца.

налетникм (чешће у вези с одричним обликом глагола јесам уз именицу рабо

та) вредан, марљив човек. — Неје он никиналетник на работу, ми књд испомрејемо

стари, за њега све ће запусти. Голем си ми ти налетник на работу, затој ти ливаде

још) жмијев некосене!

налетница ж (чешће у вези с одричним обликом глагола јесам уз именицу ра

бота) вредна, марљива женска особа. — Он се млого растрза и у фирму, и дом, и по

поље, а жена му неје ника налетница на работу. Тој што си толканалетница на работу,

башча ти све изгорела!

налићам, налићаја (3. л. мн. пp. налићав, аор. налића, 1. л. мн. налићамо, импф.

налићашем, 3. л. мн. налићашев, пр. сад, налићајећи) несвр. насрћем, кидишем на не

кога. — Беше гу зимус налићаја там у продавницу да гу тепа.

налићачм пеј. онај који насрће, кидише на некога, насртљивац. —Татко му је

бија такbв налићач, ал беше налетеја на рутав нос, па се смири.

налyнsам се, налyнsаја се свр. експр. наскитам се, налутам се, налyњам се. —

Куде ти лунsаш цел двн, не мога се ти налyнsаш емпут у твој век!

наљуљкам се, наљуљкаја се свр. експр. претерано се опијем. — Наљуљкаја се,

ене отиде низ) coкaк нишaећи се.

наљускам, наљускаја (3. л. мн. пр. наљускав, аор. наљуска, 1. л. мн. наљуска

мо)свр. очистим од љуске, изљуштим (обично у нешто већој количини). — Наљускај

од тај млад гра такој за едно варење!

наљускам се, наљускаја се свр. експр. ишамарам, испљускам некога. — Наљу

ска му се, па побего.

наљутњичав, -а, -о помало, донекле љутог укуса, љуткаст, наљут. — Овај

поприка наљутњичава, не смем гу турам у јело, деца не воливич љуто.

наљутњујем, наљутњуваја несвр. има у незнатној мери љут, патрен укус, по

мало је љут, патрен, односно љуткаст, наљут. — Овој пржено месо наљутњује, ту

pи му једну поприку за по убаво, затој.

намавам, намаваја свр. најурим, отерам, одагнам. — Боље си мирујте, ћу ве

намавам одокле сте дошли!

намазним се, намазнија се (3. л. мн. пр. намазнив се, имп. намазни, аор. нама

зни се, 1. л. мн. намазнимо се, импф. намазнешем се, 3. л. мн. намазнешев се) свр. до

терам се, накинђурим се. — Он се обукја, ал чека жена да му се намазни.

намајсторичав, -а, -о који је помало, донекле овладао неким занатом. — Неје

бљшники мајстор, онакој намајсторичав, зана(c) што немамо другуга у село, немари.

намалим, нaмaлеја свр. 1. знатно умањим обим започетог посла, приведем

започети посао готово до краја. —Намалимо копњу, један постадеве остаја, неће не

ноћ увати у њиве.

2. умањи се количински, понестане (о намирницама). — Намалело месо у пу

шницу, води ред да остане да има и за славу!

намало прил. мало, недовољно, исп. намалко. — Леб ми је намало, ћу морам за

вечеру да омесим погачу.

намалко прил. в. намало. —Ђубреће мије намалко, мора да докупујемјош.
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наманем, нaмaнуја (3. л. мн. пр. наманев, аор. наману, 1. л. мн. наманумо) свр.

замахнем (често и неким предметом у руци) с намером да некога ударим. —Наману

ја си му, теја си да га бијеш, ја свм видеја!

намањујем, намањуваја (3. л. мн. пр. намањујев, аор. намањува, 1. л. мн. нама

њувамо, импф. намањујешем, 3. л. мн. намањујешев, пр. сад намањувајећи) несвр.

замахујем (често и неким предметом у руци) с намером да некога ударим. — Немој

ми ти мене намањујеш, не ме мене стра!

намацам, намацаја (3. л. мн. пр. намацав, аор. намаца, 1. л. мн. намацамо) свр.

1. умочим, замочим залогај хлеба у јело. — Намацајтај комат лебу чорбу па носи вр

љи на куче!

П. — се заситим се, наједем се умачући залогаје хлеба ујело. — Ја се убаво на

маца оној пржено.

намњцам, намљцаја несвр. састављам крај с крајем, намичем. — Нема колко би

требало, ал ете намћцам.

намацкам, намацкаја свр. у дем, значењу: намацам (се). — Намацкаједно зал

челеб) па му врљи да не мауча! Намацка сеја од овуј салату, не ми се вишеједе.

намељам, намељаја (3. л. мн. пp. намељав, аор. намеља, 1. л. мн. намељамо,

импф. намељашем, 3. л. мн. намељашев) свр. П. намељем, самељем (обично већу коли

чину). — Ти намељај да има брашно у кућу до пролет!

П. — се 1. експр. издовољим се једући, наједем се до сита. — Још ли се ти неси

намељаја, откilдЈ ци почеја да једеш?!

2. издовољим се причања, напричам се (обично будалаштина, тричарија). —

Chмо мељаш, човеку, не мош се намељаж, дил не видиж да те никој не слуша!?

намеришем, намерисаја (3. л. мн. пр. намеришев се, аор. намериса се, 1. л. мн.

намерисамо се) свр. П. 1. намиришем, напарфимишем. — Тражи и њум да гу намери

шем с мој мирис.

2. осетим чуломмириса, омиришем. —Намерисаја што сити пекла баницу.

П. — се намиришем се, напарфимишем се. — Чекај сbмо јожда се намеришем,

одма пођујем!

намесница жразведена жена у односу на другу супругу свог бившег супруга. —

Дел дођува твоја намесница? Дођува да види деца.

наместичаво прил, овде онде, местимице. — Посејала свм краставчики, ал ни

кло наместичаво, ћу морам па да сејем.

наместо(м) предл. (у прилошкој служби, обично у вези с везником да) испред

реченице означава да радња која се њоме казује није остварена, већ је замењена дру

гом радњом, ситуацијом и сл. — Наместо ти мене овакој стару да одмениш, ти кукаш

не можда работиж, болна си. Наместом онда ми врне пет иљаде, тражи да му ја до

платим још пет иљаде, убунија се.

намисћам, намисћаја несвр. I. 1. стављам на одређено место, ређам, наме

штам. — Мајка намисћа џољке у шифоњер.

2. а. удешавам, улепшавам. — Девојке намисћав снашку и не давав никој да

улаза. б. намештам фризуру, фризирам се. — Отишла да намисћа косу.

3. намештам, поспремам (собу, кућу и сл.). — Не можда искочи, намисћа собу.

II. - се 1. тражим удобан положај, смештам се. — Не се ич намисћају мој

скут, мора се дизам!
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2. дотерујем се, улепшавам се. — Два сата се намисћа пред огледало, ко да ће

иде на венчање.

намићам, намићаја несвр. метући скупљам на једно место. — Немој да нами

ћаж ђубре поза врата, него га изнеси!

намићање с гл. им. од намићам. — Нема туј поза врата намићање, девојко, туј,

на сред цобу, па га изнеси!

намишћајм намештај. — Кушили намишћај, тујти осталче, кокице, шифоњер.

намокрим, намокрија свр. П. наквасим, поквасим. — Намокрим мараму па вр

жем главу, изгори ми глава на слунце.

П. — се 1. покиснем, накиснем. — Млого врне, докле претрча до кућиче све се

намокри.

2. експр. напијем се (алкохолног пића), опијем се. — Намокрија се, ене га зава

ља се по пут и поје.

намочам се, намочаја се свр. избацим доста мокраће, помокрим се. — Краве се

намочале, топило под њи.

намpсим се, намрсија се (3. л. мн. пр. намрсив се, аор. намрси се, 1. л. мн. намр

симо се) свр. експр. претерано се наљутим, разгневим се. — Намрсија се, ич му на

очи не искачај, ће те утепа!

намувам, намуваја свр. 1. нагурам, угурам, набијем. — Намувај и теј џољке у

торбу, ће станев.

П.-ce 1. нагурам се, угурам се, набијем се. — Намувамо сеу автобус, којhе оди.

2. експр. наједем се до ситости, наситим сејела, добро се наједем; исп. наму

љам се. — Намува се он, свг мош се свађа!

намуљам се, намуљаја се свр. експр. в. намувам (II,2). — Којеја, кој неје, она не

чека, намуља се.

намуљим, намуљија (3. л. мн. пр. намyљив, имп. намуљи, аор. намуљи, 1. л.

мн. намуљимо) свр. в. измуљим (1). —Намуљи главу навратнице пасhмогледа кој на

куде иде.

намушкаричава (само у женском роду) која донекле испољава особине свој

ствене мушкарцу (држање, понашање и сл.). — Она је намушкаричава, обуче панта

лоне па игра фузбал с мушкари.

нанке узвик којим се изражава саосећање, сажаљење и сл. — Нанке, колицко

је, немој га дираш!

нанче с дем, ихип, од нана, мајка (обично у псовкама). —Нанче лити жално!

нањуњурим се, нањуњуpија се (3. л. мн. пр. нањуњурив се, аор, нањуњури се,

1. л. мн. нањуњуримо се) свр. експр. надурим се, наљутим се. — Нањуњурила се па с

никуга неће збори.

наобаљам, нaoбаљаја (3. л. мн. пр. наобаљав, аор. наобаља, 1. л. мн. наобаља

мо, импф. наобаљашем, 3. л. мн. наобаљашев) свр. у довољној мери, много оборим,

наобарам (обично дрвеће, откосе траве, жита и сл.). — Наобаљаја сем тамники

бегрењ, идем свг да га извукујем на пут, товарим на трактор па дом.

наобукујем, наобукуваја (3. л. мн. пр. наобукујев се, аор. наобукува се, 1. л. мн.

наобукувамо се, импф. наобукујешем се, 3. л. мн. наобукујешев се) несвр. (некога) П.

облачим много одеће, тронтам. —Штотолко наобукујеш тој дете, затој се разболује?!

П. — се стављам на себе много одеће, превише се облачим, тронтам се. — Ти

док си научила да се наобукујеш, мислиш на мене ми студено овакој.
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наобучем, наобукja (3. л. мн. пр. наобучев се, аор. наобуко се, 1. л. мн. наобуко

мосе) свр. (некога) 1. обучеммного одеће, натронтам. —Наобуче га мајка, страгуће

oséбне, а оно се дете озноји, ветар га вракне и ете ти га болес.

II. - се ставим на себе много одеће, превише се обучем, натронтам се. — Нао

буко се, јутроз беше млого студено, сврг) ћу се па собукујем.

наодим, наодија (3. л. мн. пp. наодив, аор. наоди, 1. л. мн. наодимо, импф. нао

дешем, 3. л. мн. наодешев, пр. сад, наодејећи) несвр. П. в. нађујем. — Наоди си које ти

треба, нећу ти мушљам там по шифоњер!

П. — се уз повр. налазим се, састајем се с неким. — Наодите ли се, мори с моју

Грану, туј близо и она стањује?

наодим се, наодија се свр. ходам дуго, много, находам се. — Наодимо се овај

дњн, ноге не знам чије су

наоратим се, наоратија се (3. л. мн. пр. наоратив се, аор. наорати се, 1. л. мн. на

оратимо се) свр. испричам се до сита, наразговарам се. — Наорати се свlс) сестру, на

пијац се нађомо, не дооди ред да отиднем куде њум.

наострим, наострија (3. л. мн. пр. наостpив, аор. наостри, 1. л. мн. наостpимо,

трп. наострeн) свр. П. наоштрим, изоштрим. —Еве да наострим ножевја, свиње треба

кољемо.

П. — се експр. наљутим се, разбесним се, разгневим се, разјарим се. — Таткови

се наострија што лутате ноће, ће ве испотепа!

наошкам, наошкаја (3. л. мн. пр. наошкав, аор. наошка, 1. л. мн. наошкамо)

свр. подстакнем, нагнем пса да кидише на некога, напујдам. —Забостан деца да му

не берев, да наошка куче на њи, па се деца млого оплашили.

напалион м златник. — Књдрастурали стару кућу, нашли закопан ћуп с напа

лиони.

напендек прил. онако како не ваља, наопако. — Све напендекработиш, после

ти ђавол крив!

напендушим се, напендушија се (3. л. мн. пр. напендушив се, аор. напендуши

се, 1. л. мн. напендушимо се) свр. експр. наљутим се, надурим се (обично напућивши

усне); исп. напрндим се, напушим се. —Да не смеш ништа да ву рекнеш, одма се на

пендуши, сbмо ћути.

напињам се, напињаја се (3. л. мн. пр. напињав се, аор. напиња се, 1. л. мн. на

пињамо се, импф. напињашем се, 3. л. мн. напињашев се) несвр. експр. неосновано се

гордим, охолим се, кочоперим се. — Напиња се ко бумбар на дупе, а нигде ништа не

ма. Које ће се па она напиња књIд) sнамо от какву је кућу!

напињач м 1.рачваста дрвена направа којом се при ткањузатеже основа. —

Књ{д) ти се основа разлабави, с овај напињач на предњо вртило, затегнеш гу.

2. експр. онај који се неосновано горди, охоли, кочопери. — Такев је он напи

њач, сbм се издиза, ако сви знамо какtв је гоља.

наплакујем, наплакуваја несвр. помало плачем, поплакујем. — Ја књд наидо,

видим дете ми наплакује, књг после ми каза што га он сандиљаја.

наплићам, наплићаја несвр. доплећем окрaћали или дотрајали део одеће. —

Рукави на овој детињо ванелче бевицепени, еве наплићам ги.

наплићам се, наплићаја се несвр. експр. 1. покушавам, настојим даурадим по

сао коме нисам дорастао, за који немам физичку издржљивост и сл. — Сhм се на

плића туј да смића, а књд би могла тој да работи, бегала би од работу.
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2. мешам се, петљам се, уплићем се. —Ти немој се наплићаш ја књfд) sборим c

човека, глеј си твоју работу!

напнем се, напеја се (3. л. мн. пр. напнев се, аор. напе се, 1. л. мн. напемо се)

свр. експр. увредим се, наљутим се, расpдим се. — Несвмгу ништа увредила, не знам

што се напела.

напојем се, напојаја се свр. задовољим се певања, напевам се. — Твкој млада

докле бе, па сама у њиву, појем, појем, немок се напојем, а сљгмиживот омрзja.

напослетке прил. на крају, најзад. — Вељко му напослетке рече да даде колко

има сbк, па после ће донесе ресто.

направија ж направа, алатка. — Знам ти имаш теј направије, сšм за дан,3 да

ми га дадеш тој матиче што поприку ћу копам!

напразан, -зна, -зно у коме има још мало места, не сасвим пун. — Овај ти џак

напразан, сипни још малко!

напратим, напратија свр. празн. упутим, пошаљем некоме враџбине, чини, ма

ђије које доносе болест, беду, зло и сл. — Беше една мађијарка туј из) село, нећу гу

иментујем, напратила мађијетине на нашу стоку и обе музаре пресекоше, алjа се сети

за тој паправо куде врчарицу да растуритеј напратотине. Мора даје ники што мрзими

што имамо напратија ништо, нику напратотину, за недељу дана три брава липцаше.

напратотина жпразн. (често у мн.) оно штоје напраћено на некога, враџбине,

чини, мађије; болест, беда, зло и сл. као последица тога. — В. пр. под напратим.

напрашкам, напрашкаја свр. поспем прашком, запрашим. — Напрашкајтија

мачики, пуни збуве!

напред прил. (поред стандардног значења „у смеру, правцу кретања“) раније,

пре. — Ми смо се напред млого мучили, ви сњг живите на олњкшицу.

напредица ж напредовање, бољитак, напредак, исп. напредлвки оправљк. —

Нема напредица у кућу књIд цваки вуче на њигову страну. Ни у кућу, ни прет кућу

нема напредица, пошло све гузачки.

напредлisкм в. напредица. —Књко она ступну у нашу кућу, нема напредлiк.

напpндим се, напрндија се (3. л. мн. пр. напфндив се, аор. напрнди се, 1. л. мн.

напpндимо се) свр. експр. в. напендушим се. —Ја не знам, књко сетој зачђс напрндите,

и тој за ништа!

наптилим, наптилеја свр. навалим, нападнем (обично омноштву бува, вашију,

мрава и других инсеката). — Муваја се у кокошарник па га наптилеле вbшке. Компи

ри наптилеле златице, све му лисја изеле.

напудим, напудија (3. л. мн. пр. напудив, имп. напуди, аор. напуди, 1. л. мн. на

пудимо, импф. напудешем, 3. л. мн. напудешев) свр. отерам, најурим. — Други пут

књ[д)дође да се свађа, одмадагу напудиж, дом да си иде. Напудија и другу жену.

напупим се, напупија се свp. скупим се, склупчам се (обично од болау трбуху).

— Затеко гу куде се напупила у међак, мешина гу заболела.

напупуљим, напупуљија свр. 1. добијем пупољке (о цвећу, воћкама и сл.). —

Сливе рано напупуљиле, ако увати мраз, неће ништа има од род.

2. фиг. напућим, испрћим усне, уста (обично уљутњи, незадовољству и сл.). —

Тебе које ти фали? Што си напупуљила уста?

напуцам се, напуцаја се свр. експр. издовољим сеједући, добро се наједем, на

ждерем се. — Па ли си огладнеја? Ти се не мога напуцаш јемпут!
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напуцкам, напуцкаја свр. искокам, накокам кукурузно зрневље. — Евети овија

пуцкавчики па си напуцкај булке!

напушим се, напушија се (3. л. мн. пр. напушив се, аор. напуши се, 1. л. мн. на

пушимо се) свр. експр. в. напендушим се. — Напушила се што ву татко недава да иде

у Лесковац.

напуштим, напуштија свр. П. (некога) дозволим, омогућим некоме да се пона

ша рђаво, недолично и сл., размазим, распустим. —Ти си га од малецко напуштила

па сврг), куку леле.

П. — се престанем да водим рачуна о свом изгледу, запустим се. — Што си се

толко напуштија, обучи се, тај котруљ скини, видиш твоји другари књкви су!?

напуштoтина ж погрд. напуштена, упуштена, распуштена, неваспитана

особа (обично млађа). — Ви немате другу работу, но да ми с лопту љупите suд, напу

штотине једне!

наработим се, наработија се свр. нарадим се. — Несвм ко моје другачке ишла

по свадбе и по славе, а за работу свм се наработила.

наргам се, наргаја се свр. нагура се, натрпа се (о већем броју људи). — Куде сте

се сви наргали у собу, искачајте!

нарамим, нарамија (3. л. мн. пр. нарамив, аор. нарами, 1. л. мн. нарамимо) свр.

натоварим на раме. — Нарамим дрва па довучем дом.

нариђам, нариђаја несвр. 1. наређујем, заповедам. — Ти, синко књд буднеждо

маћин, тБ(г) ће нариђаш кој које ће работи, а докле сњм ја жив, има да слушаш.

2. слажем, ређам. — Ја ћу ти ги додавам црепја, а ти ги нариђај

нариђање с гл. им. од нариђам. — Не ме слушав, нема од нариђање ништа, него

да се дигнем да си донесем водицу. Цело јутро пробави у нариђање плот, такој тира

ботиш!

нарипам, нaрипаја (3. л. мн. пp. нарипав, аор. нарипа, 1. л. мн. нарипамо, импф.

нарипашем, 3. л. мн. нарипашев) свр. П. упаднем у скоку, ускочим (о већем броју љу

ди). — Нарипаше сви у приколицу и отидоше у собор. -

П. - се заситим се, издовољим се скакања, наскачем се. — Нарипасте ли се де

ца, цел двнрипате, ај на спање

нарипим, нaрипија (3. л. мн. пр. нарипив, аор. нарипи, 1. л. мн. нарипимо) свр.

навалим, насрнем, кидишем на некога. — Нарипи на мене да ме бије човек, ал имам

сведоци, ћу га тужим.

нарипујем, нарипуваја (3. л. мн. пр. нарипујев, аор. нарипува, 1. л. мн. нарипу

вамо, импф. нарипујешем, 3. л. мн. нарипујешев, пр. сад нарипувајећи) несвр. наср

ћем, кидишем на некога. — Нарипује он на нас стари, оће се бије, тражи све за њега, ал

ја не дам.

наротам се, наротаја се (3. л. мн. пр. наротав се, аор. нарота се, 1. л. мн. нарота

мо се) свр. експр. (некоме) обаспем увредама, грдњама, извређам некога. — Књд гу

сретнем, има ву се наротам да гу река не мож опере.

нарубим се, нарубија се свр. наједем се, преједем се. — Он не наоди ману, које

има тој се наруби, па си иде по њигову работу.

наруке прил. помоћу руку, ручно, рукама. — Свгје жетва лисна, заједндњн с

комбајовршиш и одма жито докараш, а напредјцможњели свој срп наруке и по ме
}

CeS ДЊНа.
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наручам, наручаја (3. л. мн. пр. наручав, аор. наруча, 1. л. мн. наручамо, импф.

наручашем, 3. л. мн. наручашев, пр. сад наручајећи) несвр. шаљем поруку, поручу

јем. — Наруча на моју ћерку да дође, њум гу нема.

наручам се, наручаја се свр. наједем се. — Наруча се, па ајт у скитњу.

наручкам се, наручкаја се свр. у дем, значењу: наручам се. — Деца се прво на

ручкаше па тšг отидоше да се играв.

нас општи падеж личне заменице за прво лице множине „ми“. — В. пр. под

ми“.

насипем, насипаја (3. л. мн. пр. насипев, имп. насипи, аор. насипа, 1. л. мн. на

сипамо) свр. наспем, успем. — Пченица је сува, треба се насипе у пресеци.

насипујем, насипуваја несвр. сипам. —Јутреће останеждом данасипујемо жито.

наскубем, наскубаја (3. л. мн. пр. наскубев, аор. наскуба, 1. л. мн. наскубамо)

свр. начупам, накидам. — Наскуби си сама одlтајмладлук, носи дом! Наскубирасат

па га тури у канту с воду да се не суши.

наслесто с имовина коју неко наслеђује након нечије смрти, наследство. —Ми

још) живи, оне се свађав за наслесто!

насмуцам се, насмуцаја се свр. експр. наскитам се, налyњам се. — Куде ће па

идеш? Не мош се насмуцаш, мало си се смуцала!

наспијем се, наспаја се (3. л. мн. пр. наспијев се, аор. наспасе, 1. л. мн. наспамо

се) свр. наставам се. — Игор откЊд је легнуја и још се не мож наспије.

наспраљам, наспраљаја (3. л. мн. пр. наспраљав, аор. наспраља, 1. л. мн. на

спраљамо, импф. наспраљашем, 3. л. мн. наспраљашев) свр. спремим, припремим,

скувам достајела. — Млогобе наспраљала за славу, а сhмо пет) душе бев, толкојело

у мангу да отидне!

настаљак м конац, нит од надовезаних краћих делова. — Еве откакви настаљ

цити плетем ванелу, немам паре да купим пређу, него одрасплићотинути плетем.

настаљам, настаљаја несвр. 1. настављам, продужавам неку радњу. — Неће

настаљамо свађу, доста је било.

2. продужавам везујући, домећући нешто. — Еве настаљам овај вистан од две

правим једно.

настаљање с гл. им. од настаљам. — Мене не мије до настаљање, мора преки

немо, црко одработу. Ће се познава што је настаљана тај вутарка, батали настаљање!

настојим, настојаја свр. напакостим, наудим, нашкодим некоме. — Ја ћу вуна

њум настојим за све што ми је викала!

настојујем, настојуваја несвр. чиним по вољи, угађам, удовољавам некоме. —

Млого она настојује на њојни деца, а енеги књкви су, косковрани. И ја сем на моји на

стојувала па мe сљг ич не сматрав.

настраничав, -а, -о својеглав, задрт. — Немој си настраничава, послушај књLд)

ти се убаво вика!

настрвим, настpвија (3. л. мн. пр. настрвив, аор. настрви, 1. л. мн. настрвимо,

импф. настpвешем, 3. л. мн. настpвешев) свр. проспем, набацам, растурим. — Узни

онај кош па настрви мало сламу под цвиње! Настpви мало леб на пилики

настpвољим, насpвољија свр. направим нередразбацујућимрве. отпатке и сл.,

запрљам, испрљам. —Узни метлу па смети, што сте оволко настpвољили по собу!?

настудењичав,-а,-охладњикав. —Дува настудењичав ветар, ћедокара снег.

настудењичаво прил, хладњикаво. — Данђз беше настудењичаво.

55
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наступим, наступија свр. нагазим, згазим. — Наступи ме па ме осакати!

натам(о)прил. на ону страну, у оном правцу. — Помери се натам и ја да сед

нем! Ај натамо, које си се раширила туј!?

натамин прил. по сећању, насумице. — Плетем га такој натамин, не дође ред од

Милунку да узнем мустру.

натежам, натежаја свр. а. у изобиљу, много роди (о воћу). — Овуј годину нате

жале сливе па се све чепке испокршиле. б. приближим се термину доношења на

свет младунчета (о крави, крмачи). — Овај крава натежала, бpго ће се отели.

натенлик прил, без журбе, смирено, полако, натенане. — Седи, јединатенлšг,

деца још неће дођев из) школу!

натепам се, натепаја се (3. л. мн. пр. натепав се, аор. натепа се, 1. л. мн. натепа

мо се) свр. 1. (некоме) издовољим се тукући, ударајући некога. — Ја ћу ти се тебе на

тепам па се више неће дираш! Бему се скоро натепала, он пазабравијаја књкотепам.

2. експр. наједем се, заситим се, наждерем се. —Ала свм се натепаја, овакој се

мож живи!

наткачим, наткачија (3. л. мн. пр. наткачив, аор. наткачи, 1. л. мн. наткачимо,

импф. наткачешем, 3. л. мн. наткачешев) свр. 1. придодам ономе што је речено још

нешто (обично неистинито, измишљено). — Несвмтњкој рекла, жими деца, она је тој

наткачила!

2. подигнем цену нечему. —Даје скупо, скупоје, алон га још наткачијашићер.

наткачување с гл. им. од наткачујем. — Она је мајстор за тој наткачување, ал

несмо биле саме, можда питаш Јелку, она је била с нас. Затој наткачување бев му ем

пуд затварали продавницу.

наткачујем, наткачуваја несвр. 1. придодајем ономе штоје реченојош нешто

(обично неистинито измишљено). — Наткачујев људи одједнога до другуга, неје тој

СBe ИСТИНа.

2. подижем цену нечему. — Наткачујев стално њино, а сељак књг продава њиго

ву муку, викав, млого си га наткачија сирење.

натнем, натнуја свр. П. на брзину обучем, нaтакнем. — Натнем тија сbмо капут,

онакој преко старе џољке, па по њум.

П. — се на брзину, журно се обучем. — Сђ(г) ћу сејанатнем, ајти искачај!

натпојем, натпојаја свр. надмашим, победим (кога) у певању. —Млогоје убаво

појала, неје могjа њум никој да гу натпоје.

натпрдујем се, натпрдуваја се несвр. такмичим се с неким у прдењу. — Не ве

срам да се туј натпрдујете при нас стари!

натпридвечер прил. у предвечерњим сатима, предвече. — Некада се залади па

ће натпридвечер отиднемо да донесемо поприку!

натрачкам, натрачкаја свр, в. навpчкам. — Натрачкај ми вутарку, па ми се трак

извукја! Убаво га натрачкаја, мора њиву да продаде да га намири.

натрачкување с гл. им. од натрачкујем. — Болес му натрачкување и вутарке,

ћу купим растеш, трак ми се стално извукује!

натрачкујем, натрачкуваја несвр. в. навpчкујем. — Еве натрачкујем вутарку,

трак ми се искидаја. 1

натрескам се, натрескаја се свр. експр. изгаламим се. — Убаво се девојка на

треска на стару бабу, затој сем гу чувала.
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натришам се, натришаја се (3. л. мн. пр. натришавсе, аор. натриша се, 1. л. мн.

натришамо се) несвр. (на некога, некоме) натресам се, брецам се, осецам се (обично

над неким слабијим). — Не се натришај натуј жену, негу сандиљај, не тије она крива!

Дође овде па ми се натриша, дом да си иде! Што ми се, бре, натришаш, које свм ти

крива? Натришаш му се на дете ко да ти је пајсторче!

натркаљам, натркаљаја (3. л. мн. пр. натркаљав, аор. натркаља, 1. л. мн. натр

каљамо)свр. 1. накотрљам на једну гомилу. — Натркаљај тикве при пут па чекајтуј,

докле се ја с кола не врнем!

2. експр. родим, изродим више деце. — Ја сем такој викала на моју снашку, да ги

натркаља тија дечица докле свм и ја у кувет) да ги чувам.

натртим се, натртија се (3. л. мн. пр. натртив се, аор. натрти се, 1. л. мн. натрти

мо се, импф. натртешем се, 3. л. мн. натртешев се, трп. натртен) свр. истурим, изба

цим (стражњи део тела). — Натртила ситујгузичетину, не мог да прођем од тебе!

Што си се натртила, ако ти се смеје?!

натрунтам, натрунтаја (3. л. мн. пр. натрунтав, аор. натрунта, 1. л. мн. натрун

тамо) свр. П. навучем (на некога) много одеће, натронтам. — Што си натрунтала тој

дете, видиж да му је врућо?

П. — се навучем на себе много одеће, натронтам се. — Иванела на њега, ијелек

вунен, натрунтаја се у сред лето. Тоје, Миро стар човек, у њега не врије крв ко у вас

млади.

натруњим, натруњија свр. натруним. — Натруњила си воду, требало је да по

клопиш канту па тег да метеш!

натрупам, натрупаjа (3. л. мн. пр. натрупав, аор. натрупа, 1. л. мн. натрупамо)

свр. набацам једно преко другог, натрпам (о вишеразличитих предмета). — Натру

пала свм и моје и детиње џољке на куп.

натрупим, натрупија (3. л. мн. пр. натрупив, имп. натрупи, аор. натрупи, 1. л.

мн. натрупимо, импф. натрупешем, 3. л. мн. натрупешев, трп. натрупен) свр. П. исе

чем, нацепам дрва; исп. отpупим. — Натрупи, Мирко дрва, ће ми престаше леб

П. — се експр. добро се наједем. —Он се натрупи књг пође, сpмује се у гости да еде.

натукнем, натукнуја свр. немарно навучем одећу на себе, обучем се. — Натук

ни на тебе које си имаш па си глеј работу!

натурам, натураја (3. л. мн. пр. натурав, аор. натура, 1. л. мн. натурамо, импф.

натурашем, 3. л. мн. натурашев) свр. метнем већу количину нечега, намећем. —Нату

рала вубе у торбу од цве по мало, да не жељује. Натурала она млого зимницу, и за

ћерке ву да има.

натурљив, -а, -о који се натура, намеће, наметљив. — Она се свуде такој убу

тује, твква си је натурљива, кој гу је викаја!?

натурљивка жона која се натура, намеће, наметљивица. —Силом се набута с

наз да иде, тај натурљивка!

натурљивком наметљивац. —Дол сам га с ибрик викаја тога натурљивка, по

ђе с мене, не мог му викам врни се?

натуткам, нaтуткаја (3. л. мн. пр. натуткав, аор. натутка, 1. л. мн. натуткамо)

свр. (кога против некога) наговорим, нахушкам на сукоб, непријатељски став и сл. —

Тој лите жена натутка да се свађаш с мене? Напунија му главу, натуткаја га, па овај

књIд) дође, да ме изеде.
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наугоре прил. (уз глаголе кретања) према горе, навише, узбрдо. — Видим ја

коњ се у воду претвори, а она забравила да ги откочи кола, а ми идемо наугоре. Одвај

сљм се ускачила до њину кућу, све наугоре се иде.

наудоле прил (уз глаголе кретања) наниже, надоле, низбрдо. — Крт пођемо с

кола наудоле, укочи ги!
1

наулице прил (уз глаголе кретања) ван кућног простора, напоље. — Иди нау

лице истреси туј казаницу, немој ми смо ушмркујеш уз главу!

Изр. искочим, идем по наулице вршим малу или велику нужду. — Не можда ис

кочи по наулице, затој се оволко савива. Сhм по наулице да искочим, одмаћу се спре

мам да идемо.

науман, -мна, -мно који има неку намеру, који је решен на нешто. — Он је из

гледа ми науман да идејутре на пијаs, да га молим да ми укачиједвнџак копус.

нацврцам се, нацврцаја се (3. л. мн. пр. нацврцав се, аор. нацврца се, 1. л. мн.

нацврцамо се) свр. експр. напијем се, опијем се. — Неје забрљиву пијанку: нацврца се

па легне да спије.
-

нацврцкам се, нацврцкаја се свр. у дем, значењу: нацврцам се. — Ондњк не пи

је, зачђс се нацврцка.

нацевчим се, нацевчија се (3. л. мн. пр. нацевчив се, аор. нацевчи се, 1. л. мн.

нацевчимо се) свр. експр. попијем превише алкохолног пића, напијем се, опијем се:

исп. начукам (II), нашљокам се. — Онје почеја да пије јоште гости не бевдошли, и по

сле с пријетељи, здрав си, жив си, свlс) сви тњкој поред и нацевчи се да смо га одвај

испот клупу извукли.

начиним се, начинија се свр. променим свој изглед набоље, пролепшам се. —

Беше џгољаво, жуто, сљк се начинила па лична жена.

начнарим се, начнарија се свр. набодем се на шиљат предмет. — Беше се

начнарија на исер па му се подљутило.

начукам, начукаја (3. л. мн. пp. начукав, аор. начука, 1. л. мн. начукамо, импф.

начукашем, 3. л. мн. начукашев) свр. 1. укуцам, закуцам. — Начукај колци па после

огради свlс Јжицу да не улаза стока!

П. — се експр. в. нацевчим се. — Срмота такој да се начукаш па да падаш по пу

тишта!

начуљим, начуљија (3. л. мн. пр. начуљив, аор. начуљи, 1. л. мн. начуљимо)

свр. (с допуном уши) напрегнем се, усредсредим се да чујем нечији говор, наћулим. —

Ми си ништо зборимо од наше работе, а он онакој стар начуљија уши да чује.

наџапит, -а, -о груб, набусит, напрасит, исп. наџорљив. — Дњл нумеш убаво

да кажеш, што си такој наџапит”

наџапито прил грубо, осорно, набусито. —Млоготе стра дате ништо незапо

ведам, затој се такој наџапито гласиш

наџапујем се, наџапуваја се несвр. експр. галамим, дерем се, осецам се на не

кога. — Разбесни се па се наџапује на сви по ред.

наџбарам, наџбараја свр. упаднем у какву невољу, доживим непријатност. —

Тај лутач ће наџбара на невољу с њигов памет.

наџврљам, наџврљаја свр. напишем нечитко, нажврљам, нашкрабам. — Не

ентересује се мој Нове за школу, наџврља тај домаћи, и тој му је.

наџорљив, -а, -о в. наџапит. — Деца затој не приђујев до тебе, што си наџор

љив.
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наџорљивка жгруба, напрасита, набусита женска особа. — Стујнаџорљив

ку не мош се разбереш, него мушкњд ву дође, иди тњк па му кажи!

наџорљивком груб, напрасит, набусит човек. — Казујем му убаво на онога

наџорљивка и он се па дере.

наџорљиво прил. в. наџапито. — Не ми, дете наџорљиво одговарај, умем ја и

да тепам!

наш, -a, -o (o. п. за живо нашога, нашу, нашо, за неживо наш, нашу, нашо, мн.

наши, наше, наши, о. п. за сватри родаједнак је номинативу) присвојна заменица 1. л.

мн., који изражава припадањезаједницилица чији члан говори, који је у власништву

те заједнице. — Видосте ли нашога Игора? Ич не гледај наж бостан, не види се од

траву! Видо на пијац нашу пријетељицу. Нашо село еурамницу. Да идем да обучем

оној нашо дете. Ватила на легало нашога петла. Нећу ги буднем слушкиња, нашу сто

кућу чувам. Не можда растураш наши плотевја! Искарај и наше овце књ|д) чујеш ов

чара, ја ото у њиве! Одма да врнеш тија наши тањирчики.

нашашавичав, -а, -о помало, донекле шашав ћакнут. — Бегај од њега, видиж

да је нашашавичав!

наше поред номинатива множине и општи падеж присвојне заменице жен

ског рода. — В. пр. под „наш, -а, -о“.

наши поред номинатива и општи падежмножине присвојне заменице првог

лица мушког и средњег рода. — В. пр. под „наш, -а, -о“.

нашки прил. у изразу: по — на нашем језику, као што ми говоримо, по нашем

обичају. — Она си збори ко ми овде, понашки, ако е завршила школу. Ви си работите

књко оћете, а ми овде ћемо по нашки да изводимо ред.

нашљокам се, нашљокаја се (3. л. мн. пр. нашљокав се, аор. нашљока се, 1. л. мн.

нашљокамо се) свр. експр. в. нацевчим се. — Муж ми сšмо да има да се нашљока, све

продаваше искућу, емпудбеше продаја цреп што ни гататко купи кућу да покријемо.

нашо номинатив и општи падежједнине присвојне заменице првоглица сред

њег рода. — В. пр. под „наш, -а, -о“.

нашога општи падежједнине присвојне заменице првог лица наш за бића му
4 &

шког рода. — В. пр. под „наш, -а, -о“.

наштрапам, нaштрапаја (3. л. мн. пр. наштрапав, аор. наштрапа, 1. л. мн. на

штрапамо) свр. нагазим, угазим. — Не види се, наштрапа у воду.

наштрмам, наштpмаја (3. л. мн. пр. наштрмав, аор. наштрма, 1. л. мн. наштр

мамо)свр. брзо, журно начупам, наберем (обично траву). — Наштрмај од овај мувар

за козе па да бегамо дом, ноћ не увати!

нашу општи падеж једнине присвојне заменице првог лица женског рода. —

В. пр. под „наш, -а, -о“.

наsборим, нasборија свр. надмашим у говорењу, надговорим. — Млого збор

љива, не мож гу никој њум наsбори.

наséбнем, нaseбнуја свр. назебем, прехладим се. — Ђе наséбнештњкој голиша

ва што идеш, обучи се!

наsирам, нasираја (3. л. мн. пр. назирав, аор. назира, 1. л. мн. назирамо, импф.

наsирашем, 3. л. мн. наsирашев, пр. сад наsирајећи) несвр. вирим, извирујем, прови

рујем; исп. нaspћам. — Не наsирај крскључанку, преобукује се!
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наspнем, нaspнуја (3. л. мн. пp. наspнев, аор. наŠрну, 1. л. мн. наŠрнумо) свр.

провирим, навирим, вирнем. — Наspни на капију да видиш иде ли стока! Иди там на

spни у шталу, крава рика!

наspћам, нaspћаја несвр. в. назирам. — Мало, мало, па трчи на порту, наspћа

Рада здете двл иде. Ај, мори, не наspћај на врата, него улазај!

не енклитички облик акузатива личне заменице за прво лице множине „ми“.

— В. пр. под „ми“.

неajcто с немарност, небрига, нехај. — Од неáјсто неси ишла куде доктура, не

те никој бранија.

неaљив, -а, -о који се немарно, нехајно односи према послу, немаран, нехајан у

односу на сваку другу обавезу, исп. немарљив. — Што си толко неaљива? Пњлузни

там по собе рашчисти, ће наиде ники па ће те разнесе по свет!

неaљивка ж она која се немарно, нехајно односи према послу, уопште немар

на, нехајна особа, исп. немарљивка. —За туј неaљивку кућа би запустела одiмно, не

би имало ништа ни у кућу, ни у шталу. Тај неaљивка од неajcто не отиде да види оној

дете које работи.

неaљивком онај који се немарно, нехајно односи према послу: уопште немар

на, нехајна особа; исп. немарљивко.—Ћутити тамнеaљивко, дати несвмја бија, ђаво

ла бити овршија! Колкотије онај човек наручаја да отиднеш, ти неaљивко не отиде.

неваљашан, -шна,-шно 1. лош, pђав, неваљао. — Млого си бија неваљашан,

сњг ли ти мачка смића на гу риташ! {

2. који није леп, који је ружан. — Ич неје убава, неваљашна,

неваљашно прил. како не ваља, како не треба, лоше, рђаво. — Ако ти се жури,

она ће ти ги сашије, работи брзо, ал неваљашно.

неваљаштина ж неваљалство, неуљудност. — Ти с твоју неваљаштину ће

наџбараш на невољу!

1 невесте с дем, и хип, од невеста. — Оној њино невесте за убавило неје беш, ал

млого вредно.

невестуљка ж зоол. ласица Мustela (Putorius) nivalis. — Поклапајте млеко, не

мој га невестуљка напљује, ће се испотрујемо!

невољан, - љна, -љно болестан, оболео. — Она сирота била невољна па се затој

неје одавала, него је остала куде браћа.

Негосаљац м становник села Негосаља, онај који живи у Негоcaљу.

Негосаље с село.

Негосаљка ж становница села Негосаља, она која живи у Негоcaљу.

негосаљски, -а, -о који се односи на Негосаље.

недоварен, -а, -о недовољно скуван, недокуван. — Гра такој недоварен диго га

от шпорет, па отрча у башчу.

недоказан, -а, -о тврдоглав, својеглав, неразборит. — Џабе му ти причаш, књд

је он недоказан.

недоказанка жона којој се неможе доказати, која је тврдоглава, својеглава,

неразборита. — Викала свмву убаво на туј недоказанку да се раскачи од њега на вре

ме, а свк се уродила у деца, ни је за там, ни је па куде татка да се врне!

недоказанком онај коме се не може доказати, који је тврдоглав, својеглав,

неразборит. — Причала свм му бре да се мањује од) тој друсто, јок море, на тога не

доказанка му не мож докаже никој.
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недотаван, -вна, -вно неразборит, неразуман. — Млого си недотаван, викала

сњм ти с њега да немаш послу.

недотавка ж она која је неразборита, неразумна. — Казувала сем ву, учила

свм гу туј недотавку да бега од) такви, она што си знаје тој тера.

недотавком онај који је неразборит, неразуман. — Недотавко, ће иде с тебе

докле су ти џепови врући, после ће те напушти!

недргав,-а,-ов глотан (1). — Ја нећу да едем у њи, онајженабеш недргава.

недргавка ж она која не одржава ни минималну личну хигијену, која је веома

прљава, нечиста, неуредна. —Тај недргавка прво њум да си опере, после на другуга

да нађује ману!

недргавком онај који не одржава ни минималну личну хигијену, који је веома

прљав, нечист, неуредан. — На тога недргавка с нож, штроку да му стружеш.

недргавштина ж в. глота (1). — От књко се оној девојче одаде, у њину кућу је

голема недргавштина.

незнан, -а, -о неразуман, незрео, наиван. —Још незнан, овија постари га кори

стив за паре.

незнанка жона која је неразумна, незрела, наивна. — Онај моја незнанка да да

де итку нову ванелу на другачку и тој за тој.

незнанком онај којије неразуман, незрео, наиван. — Незнанко, којти тебе што

дава, све нове џољке си раздаваја по село!

неколцина ж неколико мушких особа, неколицина. — Неколцина млади су на

страдали прошлу годину из нашо село.

немаљив, -а, -о који у тешко савладивом бесу лако испољава агресију над не

ким (обично слабијим), којије неурачунљив. — Она немаљива, не зна куде удара књIд)

це разбесни.

немаљивка ж она која у тешко савладивом бесу лако испољава агресију над

неким (обично слабијим), која је неурачунљива. — А, мори, немаљивке, полудела си,

тњкој ли се удара туђо дете, ће одговараш?!

немаљивком онај који у тешко савладивом бесу лако испољава агресију над

неким (обично слабијим), који је неурачунљив. — Бегај од њега немаљивка, ћете уда

ри па ће те расипе

немарљив, -а, -ов, неaљив. — Она сије таква немарљива, уработено, неурабо

тено, ич немари. Немарљив човек, откЊдму викам да иде да врнетеј паре на људи.

немарљивка ж в. неaљивка. — Ни њива, ни стока, ни ву врека, ни ву крека, туј

кућу да чисти, ал немарљивка, неће.

немарљивком в неaљивко. — Књд би на тебе, немарљивке чекала, никод ни

шта не би било уработено. Отидоше људи накуде лојза да видивне лигије градушка

смлатила, овај мој немарљивко дом седи.

немаћан, -ћна, -ћно сиромашан, бедан. — Татко вује немаћан, које ће ти даде з

девојку, ништа!?

немаћник м сиромах. —Толко имање е бија испродаја за ракију, свгене га не

маћник, нигде ништа!

Немачко с Немачка.

немијен,-а,-о неумивен, неокупан. — Куде ћеж, бре, такој немијен, дрљети све

на очи? Идем немијена целолето, замене не дооди редда останемдом, да се измијем.
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немијенка ж пеј, неумивена, неокупана, уопште прљава, нечиста женска

особа. —Видиждеца какову идев недргаво на туј немијенку што ни њум неје измила!

немијенко мпеј, неумивен, неокупан, уопште прљав, нечист човек. — Ти, бре

немијенко, такbвлиће идеш у собор? Затога немијенка нема вода да сеизмије, да ски

не штроку од њега, усмрдеја се.

немијотина ж (и м) пеј. у појачаном значењу: немијенка, немијенко. —Ти бре,

немијотино, видиш штрока те јанула, изми се! Она немијотина прво њум да си изми

је, после нека тера шегу здруги!

немка“ ж немаштина, беда. — Отпрее била немка, ништа не се имало. Данђcje

у сви немка, мучив се људи за динар.

немка“ ж 1. нема женска особа. — Малецка књд била упропастили гу с нике

некције, ич не можда збори, немка.

2. слабо говорљива, ћутљива женска особа. —Тај немкако да нема изик, сЊмо

ћути.

немча м 1. нем човек. — Чује по мало, ал не можда збори, немча.

2. онај који је слабо говорљив, који је ћутљив. — Тај немча сhмоћути, ко да му

је изик исечен, књд отидне у људи.

немтурм ћутљив, уз то намћораст човек. — Такев је он немтур, увати га ни

што па смо ћути.

немтуркаж ћутљива, уз то намћораста женска особа. —Ти мори немтурке,

chм си утврдила туј главу и ћутиш!

ненајешник монај који не може лако утолити глад, који можемного да по

једе. —Тај ненајешник не зна које ће све да набута у уста, и па вика да е гладан.

ненајешница ж женска особа ненајешник. — Бемо погодили у копање нике

Циганке изјЖдéглово, а оне, ране ги изеле, ненајешнице, одвај свм постизала да ги

нараним.

ненаситник монај који се не може заситити (у јелу, пићу, материјалним до

брима и сл.). — Има за сви да једемо, не се претичај, ненаситнику! Ти се не мога у твој

век наситиж за тој имање, ненаситнику, све ти тебе малко!

ненаситница ж женска особа ненаситник. —Тај ненаситница снмо мува, једе,

страгу ће остане гладна. Пуни ву шифоњериз џољке на туј ненаситницу, и па вика

немам. 1

неначњет, -а, -о који је читав, недирнут (о намирницама, пићу и сл.). — Имам

једин леб неначњет, ал па ја да си замесим данiз, да не месим у недељу. Овде сем

оставила неначњету флашу с ракију, еве докле е остало.

необричен, -а, -о необријан. — Видиж да сем необричен, зарасја сем у браду,

мора се обричим!

неоправан, -вна, -вно који се не сналази најбоље у обављању каквог посла, ко

ме посао не иде од руке. — А бре, неоправна сем у туђу кућу, не знам које куде тура,

дома си све брзо завршим.

неперенка ж пеј, аљкава, прљава, нечиста женска особа са прљавом одећом

на себи. — Тај неперенка неје њум опрала, камо ли па моје џбљке ће пере.

неперенком пеј. аљкав, прљав, нечист човек са прљавом одећом на себи. —Ти

бре, неперенко, што се не преобучеш, него такtв идеш свет) да гадиш?!

непероња м пеј. у појачаном значењу: неперенко. — Такев ће непероња да

идеш, ранећететебе изедев, да попијеш паре што свмти дала прашагда купиш!
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неперотина жзапрљано, нечисто, прљаворубље. —Туј неперотину вржи убо

шчелik,ја књLдјце врнем ћу оперем све тој! Нас смо пуно у кућу, чђс се набере непе

ротина.

неработан, -тна,-тно нерадан, лен. —За убаво, видели сте, убава девојка, ал не

работна.

неработник м пеј, нерадник, ленштина. — Ћу тегљим такој цел живот за вас

неработници. Џабе што је она вредна књд ву муж жив неработник.

неработница ж пеј, нерадница, лењивица. —Тај неработница би сšмо легала и

скитала, а оће да има ко њојне другачке. Па неработница си, које си, ми стари црцамо

по њиве, а ти млада седиш на овој работно време!

неработничина жаугм. од неработница. — Ма, не ву је ништа, но неработни

чина, неће се за никакву работу увати!

неразумштина“ ж особина онога који је неразуман, неразборит, неразбори

тост, глупост, лудост. — Ти с твоју неразумштину ће се докараж да просиш!

неразумштина“ ж им пеј, особа која се тешко можеуразумити, која је неу

разумљива, недоказана. — Беште одотле, не ударајте лопту у капију, неразумштине

једне!

нерез м неујаловљени ветар који служи за приплод, нераст. — Овија два вепра

ће шкопимо, а овога ће оставимо, нереза, да букари.

несвес м несвестица; исп. несвесница. — Често она пада у несвес, па се не мож

разбарави по николко сата.

несвесница ж в. несвес. — Увати гу несвесница па падне у друг обор куде сви

ње, свиње да гу изедев.

несвидљив,-а,-о шкрт, тврд. — Што си несвидљив, на твоји деца даваш, не на

сељани?

несвидљивка ж она која је шкрта, тврда, шкртица, тврдица. —Татко по оће

да даде, а мајка ми је несвидљивка.

ј несвидљивко м онај који је шкрт, тврд. шкртица. тврдица. — Ја га знам

какљв је несвидљивко, не свиди му се на унуче за чикулатку да даде.

несмрсан, -сна, -сно немилостив, немилосрдан. — Не плачи, знаж га да је не

смрсан, за никyга тај милос нема!

несмрсник монај који је немилостив, немилосрдан. — Тај несмрсник књдбије,

не зна куде удара.

несмрсница ж она која је немилостива, немилосрдна. — Ћу ву покажем ја на

туј несмрсницу куга ће она да бије, ће се нађе и за њум рутав нос!

несмрсно прил без милости, немилосно, немилосрдно. — Несмрсно бије онај

лудајка дете.

нестањујем, нестањуваја несвр. почињем да губим животну снагу, радну спо

собнност услед старости, изнемоглости и сл. —Ми стари нестањујемо, деца у град,

имање ће ни запусти.

ни енклитички облик датива личне заменице за прво лице множине „ми“:

нам. — В. пр. под „ми“.

ни“ елидирани везник: нити. — Ни ми је да останем, ни ми је да идем.

ники, -а, -o (o. п. никуга, нику, нико, мн. ники, нике, ники, о. п. једнак номина

тиву) неодређена именичка заменица: неки, -а,-о. —Ники човек вика на капију. Про

ђе ника жена, негу завидо која е. Нико дете у Лебане, кола га згазили. Несвм никyга
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там на пијац видеја. Оженија нику бућоглавку, не знам одокле е. Тепаја нико дете, ту

ђо. Ники момци се бев собрали око оној девојче. Довела Ивана нике другачке изј

школу. Ники пилики ваћам за продаву.

ники, нике, ники номинатив и општи падежмножине неодређене именичке

заменице „ники, -а, -о“. — В. пр. под „ники, -а, -о“.

нико општи падеж једнине неодређене именичке заменице „нико“. — В. пр.

под „ники, -а, о”.

никој (ак, оп, никуга, уз предлоге: одникуга, с никyга и сл.) им, зам, одрична

заменица за лице: нико. — Никој неће да работи, сви оће даједев. Никyга несвм срела

по пут. С никyга не збори, баксуз“. Од никyга не тражим, ћутим си књд немам.

Никола м име.

нику општи падеж једнине неодређене именичке заменице „ника“. — В. пр.
* 6

ПОД „НИКИ, -a, -o.

никуга општи падеж одричнезаменицезалице „никој“. — В. пр. под„никој“.

никуга“ општи падеж неодређене именичке заменице „ники“. — В. пр. под

„ники, -а, -о“.

нима облик настао срастањем елидираних облика везника нити и глагола

има. — Нима кућу, нима стоку, сирома.

ницина ж натекло место, отеклинау пределумишице. — Искочила миници

на, не мог руку да подигнем.

ничим, ничија (3. л. мн. пр. ничив, аор. ничи, 1. л. мн. ничимо, импф. ничешем,

3. л. мн. ничешев) несвр. проводим ноћ у неспавању, бдим. — Ја више нећу да ничим

цел ноћ, вазда ве чекам да дођете иlзЈ скитњу!

нишаљкажљуљашка. —Завржемо нишаљку на орапа се по целдњн нишамо.

нишам, нишаја (3. л. мн. пр. нишав, аор. ниша, 1. л. мн. нишамо, импф. ниша

шем, 3. л. мн. нишашев, пр. сад нишајећи) несвр. П. Љуљам. —Нишам дете да не плаче.

П. — се а. Љуљам се. — В. пр. под нишаљка б. тетурам се, посрћем. — Пијан,

ете књко се ниша низ) coкaк.

нишање с гл. им. од нишам (се). — Не помага ни нишање, ни у руке држање,

плаче, не мог га смирим дете.

нишкам (се), нишкаја (се) несвр. у дем значењу: нишам се (а). — Нишкајга, ће

се успије! Ћу ви вржем по ниско нишаљку на дут па се нишкајте.

ништа (о. п. ништа, с предлозима: од ништа, за ништа, с ништа и сл.) зам, од

pична именичка заменица за категорију не-лица. — Од ништа не мислиш! Она се за

ништа наљутила. С ништа ти неси задовољна!

ништо (o. п. ништо) неодређена именичка заменица (најчешће за ствари). —

Испрати ништо заједење! Овој се дете од ништо све избручкало. Покани човека с ни

што, може би е гладан!

Нове с хип, од Новица.

новина жземља која се први пут обрађује, односно на којој се први пут узгаја

нека култура. — Преорали су стар плацитуј су, бре, на туј новину посадили поприку

и па лош род.

новченик м новчаник. — Књд извуче новченик, а он пун с паре.

ножетина“ ж (обично у мн.) аугм. и пеј, од нога, ножурда. —Помери ножетине

да се не свплићам од тебе, што си се испружија!?
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ножетина“ м аугм. и пеј, од нож, ножина. — Напели оволки ножетине, да се

испокољев да не бе наишја да ги расвадим!

ножицежмн. маказе, шкаре. —Иди тражи од овија Јосимови ножице да остри

жем овце!

ножичке ж мн. дем, и хип, од ножице, маказице. — Тражи одјтетку ножичке

да исечем нокти!

нокте с дем, и хип, од нокат, ноктић. — Сечи му на дететија ноктики, видиж

да се све изгребало!

нокче с дем, и хип, од нога, ножица. — Обувај на дете вунене черапке, видиж

да су му нокчики студени!

носетина м аугм. и пеј, однос, носина.— Онај жена млогоaљава: носетина ово

лик ко класурка, пуштила бузе, очи изровила.

носиљка жмлада кокош која је тек почела да носи, млада носиља. — Две но

сиљке ми пронеле, ће има јајца берем за деца.

нoсте с дем, и хип, од нос, носић. — Има носте исто ко мајка му.

нoстенце с дем, и хип, односте. — Неси на дете врзала шалче, измрзло му но

стенце.

ноћњске прил ове ноћи, ноћас. — Ноћњске ич несвм спала, дете беше болно.

ноће прил,у току ноћи, преко ноћи, ноћу, исп. нoћом. —Теле има да пуштажда

сиса три пут преко дан, ноће не!

ноћом прил. в. ноће. — Ноћом се ја дигнем па право у бостан, реко, мошћу за

текнем тога што ми кида лубенице. 1

ношче с дем, и хип, однож, ножић. — Имашемједно убаво ношчезалеб, зати

кала сем га.

нужникм пољски клозет. —Долеколи гинужник па се накршилитам поза кућу?

НБ

њега општи падежједнине личних заменица трећег лица „он, оно“. — В. пр.

под „он, она, оно“.

њекње прил. пре неколико дана, ономад. — Бев њекње, па ће дођеву недељу.

њивчесдем. од њива, њивица. — Из онолицно њивче, колки сиберикетизвадија

њи општи падежмножине личних заменица сва три рода „они, оне, они“. —

В. пр. под „они, оне, они“.

њигов, -a, -o (o. п. ниговога за живо и њигов за неживо, мн. њигови) присвојна

заменица за треће лице једнине м. и с рода. — Њиговога сина видо на пијац. Што

гледашњигов капут, и ти ли такbвоћеш? Њигове братанице не сматра. Њигови сино

вине помага. Идо да видим тија њигови (детета) стварчики што му купили. Забрцала

си твоје старске џољке с њигови (детовим) џољчики.

њигове номинатив и општи падежмножине присвојне заменице трећегли

ца „њигов“. — В. пр. под „њигов, -а, -о“.

њигови номинатив и општи падеж множине присвојне заменице трећег ли

ца „њигов“. — В. пр. под „њигов, -а, -о“.
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њиговога општи падеж једнине присвојне заменице трећег лица за бића

„њигов“. — В. пр. под „њигов, -а, -о“.

њин, -a, -o (o. п. м. р. за бића њинога, за неживоњин, њину, њино, њинизам, и

С. pОД, њине) присвојна заменица трећег лица множине, који припада онима о који

ма се говори, који је власништво оних о којима се говори. — Њинога сестрића си по

магав. Нећу гледам њинтелевизор. Сви га тепав њино дете. Наspни њину кобилу да

се неје умотала! Њини баcамци да поправиш! Видив се одовде њине куће. Гледам ги

њини деца.

њине номинатив и општи падеж множине присвојне заменице трећег лица

„њин“. — В. пр. под „њин, -а, -о“.

њини номинатив и општи падеж множине присвојне заменице трећег лица

„њин“. — В. пр. под „њин, -а, -о“.

њино номинатив и општи падеж једнине присвојне заменице трећег лица

„њин“. — В. пр. под „њин, -а, -о“.

њинога општи падеж једнине присвојне заменице трећег лица „њин“ за би

ћа. — В. пр. под „њин, -а, -о“.

њину општи падеж једнине присвојне заменице трећег лица „њин“. — В. пр.

под „њин, -а, -о“.

њојан, -јна, -јно (o. п. за живо њојнога, за неживо њојан, њојну, њојно, мн. њој

ни, њојне, њојни, о. п. за м. и с. р. њојни, за ж. р. њојне) присвојна заменица трећег

лицаједнине ж. рода, који припада оној о којој сеговори, исп. њојзин. — Њојнога му

жа си пере. Гледам њојан пешкир за зашарак. Њојну си мајку чува. Закачила збици

клу њојно дете. Нећу видим њојни момци прет капију! Њојни шифоњери не можда

унесев крз врата. Опрала ли си њојне џољке? Тејњојне џољке скини отпремет, ако су

суве! Она је њојни деца очувала.

њојзе наглашени синкретички датив личне заменице трећег лица једнине

женског рода „она“. — Дај и њојзе мало!

њојзин, -a, -o (o. п. за живо њојзинога, за неживо њојзин, њојзину; њојзино, мн.

њојзини, њојзине, њојзини, о. п. зам, и с. р. њојзини, за ж. р. њојзине) в. њојан. —Њој

зинога татка откарали. Тај њојзин вистан, врљитам на кревет! Убаво њојзино полче.

Па бњш њојзину ћерку ће гледавтљкви богаташи! Сви фалив тија њојзини синови, ће

видимо! Несвм видела досвг њојзине сестре. Ене гитам њојзини деца.

њојзинога в њојнога. — В. пр. под „њојзин, -а, -о“.

њојзине в. њојне. — В. пр. под „њојзин, -а, -о“.

њојзини в. њојни. — В. пр. под „њојзин, -а, -о“.

њојзино в, њојно. — В. пр. под „њојзин, -а, -о“.

њојзину в њојну. — В. пр. под „њојзин, -а, -о“.

њојне номинатив и општи падеж множине присвојне заменице трећег лица

женског рода: њене; исп. њојзине. — В. пр. под „њојан, -јна, -јно“.

њојни номинатив и општи падеж множине присвојне заменице трећег лица

њојан, исп. њојзини. В. пр. под „њојан, -јна, -јно“. “

њојнога општи падеж једнине присвојне заменице трећег лица њојан, исп.

њојзинога. — В. пр. под „њојан, -јна, -јно“.

њојну општи падежједнине присвојне заменице трећег лица њојан, исп. њој

зину. — В. пр. под „њојан, -јна, -јно“.

њокалица жекспр. нос. — Све ћути разбијем њокалицу, сbмо ако те докачим!
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њум(а) општи падежједнине личне заменице трећег лица женског рода „о-

на“. — В. пр. под „он, она, оно“.

О

oаљавим, оaљавеја (3. л. мн. пp. оaљавив, аор. oаљаве, 1. л. мн. оaљавемо) свр.

постанем аљав, ружан, поружним (обично услед старости). — Оаљавела онај же

на, збрчкала се, зуби поиспадали, смћкласе. И ти ће оaљавиш, мислиж до век ће бу

деш такој убава!

oаљавујем, оaљавуваја несвр. постајем аљав, ружан, ружним (обично услед

старости). — Ми стари оaљавујемо, отишло убавило.

oаљак монај који има урођени телесни недостатак, деформитет. — Чува

еднога оaљка, огрешија се бог и с њум и с њега.

oарним, оарнеја (3. л. мн. пр. оарнив, аор. oарне, 1. л. мн. оapнемо) свр. (неко

ме) постанем добар, ваљан, поштен, честит (обично као промењена субјективна

оцена у односу на објекат оцене). —До скоро ти не беше арна, сbкти оарнела што ти

пуни џепови с паре!

обавријем, обавреја (3. л. мн. пр. обавријев, аор. обавре, 1. л. мн. обавремо)

свр. накратко прокувам, обарим. — Семо обаври месо, немој га млого вариш, после

ће га запечеш у компири!

обаврујем, обавруваја (3. л. мн. пр. обаврујев, аор. обаврува, 1. л. мн. обаврува

мо, импф. обаврујешем, 3. л. мн. обаврујешев) несвр. кратко кувам, барим. — Иџ га

не обавруј тој месо, млада кокошка, чђс ће се испече!

обалим, обалија (3. л. мн. пр. обалив, аор. обали, 1. л. мн. обалимо, импф. оба

лешем, 3. л. мн. обалешев) свр. a. оборим, срушим. — Не га гурај од цТолицу, ће га

обалиш! Гурна ме, chм што ме неје обалија, б. посечем, покосим (о дрвету, биљној ве

гетацији). — Такој један јесен, Јосим обали тополу при бунар, а око свети Николу

издвну. За едно допладне обалија сем с косачицу ектер пченицу у Самбрес, а с косу

би пробавија николко дана.

обаљам, обаљаја (3. л. мн. пр. обаљав, аор. обаља, 1. л. мн. обаљамо, импф. оба

љашем, 3. л. мн. обаљашев, пр. сад обаљајећи) несвр. I. a. обарам, рушим. — Немој с

тујлопту да ми обаљате црепја отплот б. сечем, косим (о дрвету, биљној вегетацији).

—Немамјатаквутестеру онија големи дубја да обаљам. Еве обаљам овујдетелину.

П. — се уз повр. међусобно се обарамо, рушимо, претурамоједан другога. — Ај

ће се обаљамо, да видиш не могли те обалим!

обаљање с гл. им. од обаљам (се). — Које ти смићав џољке? Ће изешћутег за

тој обаљање! Лћсно је за обаљање с моторну тестеру. За обаљање ће гу обалимо пче

ницу, ал треба се после снопја извржев, а ми сами.

обањам, обањаја (3. л. мн. пр. обањав, аор. обања, 1. л. мн. обањамо, импф. оба

њашем, 3. л. мн. обањашев) свр. 1. окупам. —Ти обањајдете, ајаћу оперем пеленке.

П. — се окупам се. —Да згрејем воду да се обањам, докле се овија из њиве несу

довукли.

обањкам, обањкаја свр. удем значењу: обањам. —Обањкала свм га, сbкспије.

Ти си по голема, мош се сама обањкаш!
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обашка прил. одвојено, посебно, засебно. — Обашка перемо, свака њојну

штроку да си скиђа.

обдувам се, обдуваја се (3. л. мн. пр. обдував се, аор. обдува се, 1. л. мн. обдува

мо се) свр. експр. задовољим у потпуности све своје потребе, издовољим се. — На

ши деца се свг обдували свlс) све, а ми у нашо време смо патили, ишли смо и боси и

голи, за све смо оскуђували.

обед м подневни оброк, ручак. — За ручђ(к) ги пребрину на мајстори, свк па

обед да ги спраљам. у

oбедљкм дем, и хип, од обед. — Ако ће дођев, ћу ги спремим једин обедљк, неје

затој мука.

обедујем, обедуваја (3. л. мн. пр. обедујев, аор. обедува, 1. л. мн. обедувамо,

импф. обедујешем, 3. л. мн. обедујешев) несвр. ручавам. — Обедујте си ви, не се ди

зајте, ја тој заврши!

обелим, обелеја (3. л. мн. пр. обелив, аор. обеле, 1. л. мн. обелемо) свр. добијем

седе, оседим. — Млад човек, обеле књко му дете погину.

обиђем, обишја свр. испитам укус јела, пића и др. узевши незнатну количину,

испробам, окусим, узмем уопште незнатну количину јела, пића. — Обиђитуј чорбу

за слано да видиш књква је! Зашто свари овај гра књд никој неће да га обиђе? Узни,

обиђи, неће се отрујеш!

обиђување с гл. им, од обиђујем. — Обиђуједно, обиђуј друго, од обиђување се

наједем. На задушницу мора за душу да обиђујеш и од гра, и од благо, ракијичку, со

кови, од оној обиђување ми се све измешало у мешину па ме боли жељудац.

обиђујем, обиђуваја несвр. в. обиодим”. —Обиђувала свм вариво, ич му солви

ше не турај! Ми стари обиђујемо од овија благиши покрај деца.

обикнем, обикнуја свр. привикнем се, прилагодим се. — А, бре, новајош рабо

та, докле обикне там међу тија људи

обиодење с гл. им. одобиодим. — Има гитејдомаћице што обиодив од цве ни

што што спраљав, од обиодење се наједев.

обиодим“, обиодија (3. л. мн. пр. обиодив, аор. обиоди, 1. л. мн. обиодимо,

импф. обиодешем, 3. л. мн. обиодешев) несвр. пробам, испробавам; узимам уопште

незнатну количину јела, пића, исп. обиђујем. — Ја књд варим, необиодимјело. Слабо

што обиоди, от које живи не знам. Винце обиоди, друго ич ништа.

обиодим“, обиодија несвр. (некога) обилазим, посећујем. — Син ме обиоди по

често, а ћерка с време на време.

објакнем, објакнуја (3. л. мн. пр. објакнев, аор. објакну, 1. л. мн. објакнумо)

свр. ојачам. — Објакнуло дете, неће сhмо на млеко. Он је објакнуја, може виће да по

мага у работу.

објакњујем, објакњуваја (3. л. мн. пр. објакњујев, импф. објакњујешем, 3. л.

мн. објакњујешев) несвр. јачам. — Деца објакњујев, ал напуштени па неће ништа по

магав.

oблaгним, облагнија (3. л. мн. пр. облагнив, имп, облагни, аор. облагни, 1. л.

мн. облагнимо, импф. облагнешем, 3. л. мн. облагнешев) свр. 1. учиним нешто слат

ким, засладим. — Млого си облагнила овуј кафу, ја пијем горчиву.

П. —се поједем нешто слатко, засладим се. — Направи повишке одlтија кола

чики, млого смо у кућу, сви да се облагнимо!
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облажим се, облажија се свр. почнем да блажим, да једем блажну, мрснухра

ну. — КњLдјце несвм облажила цели пости, могда искарам и овија николко дана.

облизним се, облизнила се свр. донесем на светуједном наврату два младун

чета (о крави, овци и др.). — Претри године се беше облизнила овај крава што гу сек

ЧекаМО Да се отели.

обловат, -а, -о који је заобљеног, облог облика, обао. — Оној обловато дрво не

мој да сечете за у шпорет, мож ништо да се направи од њега!

обовезаж обавеза, дужност. —Тој мује обовеза да учи, другу обовезу нема.

обовезан, -зна, -зне који има обавезу, обавезан. — Неси обовезна да идеш, ако

нећеш!
t

обовезно прил. обавезно, неизоставно. — Обовезно да сминеш куде мене!

1 обојче с дем, од обојак. — Турим ти обојчики у свињски опћнчики, такој си

ишла у школу.

обор м двориште. — Немој да пушташ у оборникуга, књд ми несмо дом!

обрашче с дем, ихип од образ, обрашчић. — Дете црвено у обрашчики, да нема

ватру?

обрекнем, обрекја свр. обећам. —Обрекја свм на Раду тој прасе да ураним и не

одричам.

обричам, обричаја (3. л. мн. пр. обричав, аор. обрича, 1. л. мн. обричамо, импф.

обричашем, 3. л. мн. обричашев) несвр. обећавам. —Ти си научија да обричаш па по

сле се покајеш.

обричање с гл. им. од обричам. — Што обричаш књд неси сигуран, за твоје

обричање ја после црвенејем?!

обричим, обричија (3. л. мн. пр. обричив, аор. обричи, 1. л. мн. обричимо) свр.

I. обријем, избријем. — Дај ја да те обричим књIд) цити суворукеc! Ћеме обричиш,

Вељо, ја немам паре за брицу?

П. — се обријем се, избријем се. — Не дооди редда се обричим, урасја сем у браду.

обрнем, обрнуја свр. П. окренем. —Да обрнем лебда ми не изгори, ћу дођем.

П. — се окренем се, осврнем се. — Не мок се обрнем, укочило ме. Поздрави се с

нас и отиде, нетеја се ич обрне. Књдотиде там до куде кривину, обрну се па ни кима.

обрћам, обрћаја несвр. П. окрећем, преврћем. —Миће идемо сено да обрћамо, а

ти испрати обет по деца.

П. — се окрећем се, преврћем се, осврћем се. — Цел ноћ се обрћам по кревед

болна, а он спије, не наспаја се! Џабе се, ћерко обрћаш накуде мене, немам ништа да

ти пружим! Ни да се обрне, увати пут и отиде.

обрћање с гл. им. од обрћам (се). — Не мок ти ја мислим од обрћање леб, бабо,

видиж да пишем! Не помага ву мобрћање, мора да иде на службу.

обувка жекспр. обућа. — Ич си немам обувку, стари опћнци ми се ишепили, а

eве зима дође.

обувло с оно што се обува, назува, чарапе и обућа. — За обувло нема да мисли

те, тој си имам све, а немам од обукло убаву плетену ванелу, тој ми треба.

обузам се, обузаја се свр. разресам се (о порубу на делу одеће, тканини и сл.).

—Обузајами се вистан, треба га порубим, ал ми се машина не отвара сšм за тој.

обузујем се, обузуваја се несвр. реса се (о порубу на делу одеће, тканини и сл.).

— Овај матријал се млого обузује.
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обукло с одевни предмети, одећа. —За обукло књдумрем нема које да мислите,

све си имам сврзано у овај бошчелек.

обукување с гл. им. од обукујем (се). — Твоје обукување ће потраји, знам теја,

него ја ћу измћцам, а ти ме стигни.

обукујем, обукуваја (3. л. мн. пр. обукујев, аор. обукува, 1. л. мн. обукувамо,

импф. обукујешем, 3. л. мн. обукујешев, пр. сад обукувајећи) несвр. П. облачим, оде

вам. — Немој капут) да ми обукујеш и ја ћу идем у Лесковац.

П. — се облачим се, одевам се. —Еве обукујем се, куде си се залетеја оволко рано!?

обушка жигла са поломљеним ушицама. — Немам другу иглу, овај обушка

остала, с њум се не мог услужим. t I

овузвик за изражавање бола, туге и сл., јао, јој. — Ов, што ме боли! Ов, мајке,

куде си!?

овbту изразу: овbт-онbг прил, с времена на време, понекад. — Саламуги узнем

овЊг - онbг, немам паре.

овај, овај, овој (o. п. м. р. за бића овога и за предмете овај, ж. р. овуј, с. р. овој,

мн. овија, овеј, овија, о. п. за сва три родаједнакје номинативу) показна придевска за

меница: овај, ова, ово. — Овога човека га видо ичер на пијац. Глеј како је крупан овај

лук! Гледам гу овуј жену које работи. Видиш ли овој пруче, ћуте исфрускам?! Овија

људи да ги послушаш! Поглеј овија капути што су убави! Тури овеј сливе у тањир!

Глеј овија прасци како лапав помије.

овај општи падеж једнине за предмете показне заменице мушког рода „о-

вај“. — В. пр. под „овај, овај, овој“

овакbв, овњква, овњкво показна придевска заменица за каквоћу, који је као

овај овде, који је попут овога о коме (о чему) је реч. — Оваквв вистанко Маин да ми

купиш! И она има овњкву аљину ко што е моја. Овњквоубаво брашно, алебглетав.

овакој прил, на овај начин, овако. — Ја ти викам овакој работи, ти, не ме слу

шаш!

овдек(а) прил. на овом месту, овде. —Овдек побитај колšц,тује међа! Овдека

тури тај лонац, куде ћеш с њега!?

овија, овеј, овија зам, номинатив и општи падеж мн. од „овај, овај, овој“. —

В. пр. под „овај, овај, овој“

овијашњим окамењени облик датива множине показне заменице мушкогро

да ови: који припада овим људима. — Овијашњим крава се зателила.

овирка ж пласт, стог. — На дан свадбу гибев запалили две овирке сено.

овирче с дем, од овирка. — Онија овирчики сено треба докарате дома, киша ће

ги увати!

овне смладован, овнић. — Овој овне еголем штетник, клопетало да му сетури.

овниче схип, од овне. — Оној овниче што неје отишло с овце, да се напој!

овниште с пеј, од овне. — Носим тојагу с мене, овој овниште оће боде.

овога општи падежједнине показне заменице мушкогрода за бића „овај“. —

В. пр. под „овај, овај, овој“.

овој општи падеж једнине показне заменице средњег рода „овој“. — В. пр.

под „овај, овај, овој“. - -

овојзин, -а, -о зам, који припада овој особи женског пола. —Тоје овојзинатор

ба, не ву бркај по ствари!

оволко прил. оволико. —Јати давам оволко, ти ако нећеш, чувај сигу краву!
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овољим, овољија (3. л. мн. пр. овољив, аор. овољи, 1. л. мн. овољимо) свр. (не

кога) 1. физички савладам, надјачам. — Усилан бре, не мож га човек овољи!

2. обавим, завршим напоран, тежак посао. — Одвај овољимо овуј пусту рабо

тетину.

овpтим се, овpтеја се (3. л. мн. пр. овpтив се, аор. овpте се, 1. л. мн. овpтемо се)

свр. почнем од некога упорно да тражим нешто. — Оврте се око мене и мора муда

дем тој што тражи.

овсЊкм дем и хип, од овbс.— Мало посејамо овcћк, ете колко смо овршили.

овуј општи падеж једнине показне заменице женског рода „овај“. — В. пр.

под „овај, овај, овој“.

овчарујем, овчаруваја (3. л. мн. пр. овчарујев, аор. овчарува, 1. л. мн. овчарува

мо, импф. овчарујешем, 3. л. мн. овчарујешев) несвр. чувам овце. — Ете, овчарујем

Мире, за тешку работу несвм.

овчичкажхип, од овца. —Ја крупну стоку да чувам не могу, да ми несу овејов

чичке, унучики би ми жељували за млекце.

огласим се, огласија се (3. л. мн. пр. огласив се, аор. огласи се, 1. л. мн. огласи

мо се) свр. одазовем се, јавим се. — Огласи се књLд) те викам, неси глува!

оглиђам се, оглиђаја се (3. л. мн. пр. оглиђав се, аор. оглиђа се, 1. л. мн. оглиђа

мо се, импф. оглиђашем се, 3. л. мн. оглиђашев се, пр. сад оглиђајећи се) несвр. гле

дам се у огледалу, огледам се. — Сем се оглиђаш ко да си младожења.

оглотим, оглотија (3. л. мн. пр. оглотив, аор. оглоти, 1. л. мн. оглотимо, трп.

оглотен) свр. учиним прљавим, запрљам, загадим. —Ће оглотив туј воду за краве пи

лики, ја затој гу канту не пуним такој рано.

огојим се, огојија се (3. л. мн. пр. огојив се, аор. огоји се, 1. л. мн. огојимо се)

свр. добијем на тежини, угојим се, удебљам се. —Да лошоживи, не би се онакој ого

јила. Не мош се она од бес никњд огоји.

оголемим, оголемеја (3. л. мн. пр. оголемив, аор, оголеме, 1. л. мн. оголемемо)

свp. израстем, порастем. — Деца оголемели, тражив да се убаво обучев, да искочив

међу друсто, ти од) тој не мислиш!

оголемујем, оголемуваја несвр. растем, израстам. — Деца оголемујев, дру

гачко, а ми растемо накуде земњу.

оголим, оголеја свр. експр. постанем сиромах, осиромашим. — Оголемо овеј

николко године, работимо си сšм за једен леб

огољ прил. сасвим, потпуно, (на)скроз. —Једну огољ црну ванелу да си испле

тем за укоп.

огорчам, огорчаја свр. постанем горак, несносан, неподношљив (о животу).

— Што да неје да умрем, толко ми је огорчаја живот?!

огризина ж оно што преостане после изгризања, гризења, изгризотина (o

сточној храни). — Исврљи туј огризину из јасле, па тури сено на краве!

огризољак мостатак поједеног воћа крупнијих плодова (обично јабуке, кру

шке). — Фрљитија огризољци од јабуке у помије, свиње ће ги изедев

огризотина ж (обично у мн.) остатак поједене људскехрфне. —Не водитерет,

почнете па оставите, све ваше огризотине ћу врљим у помије!

огркавим, огpкавеја (3. л. мн. пр. огркавив, аор. огркаве, 1. л. мн. огркавемо,

импф. огркавешем, 3. л. мн. огркавешев) свр. промукнем. —Побратимка огркавела от

појање ичер на свадбу. Огpкаве викаећи по њега, оно што си знаје, знаје.
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огрубим, огрубеја (3. л. мн. пр. огрубив, аор. огрубе, 1. л. мн. огрубемо) свр. по

станем ружан, гадан, поружним. — Остарела па огрубела онај жена, не можгу по

знајиш.

огрубујем, огрубуваја (3. л. мн. пр. огрубујев) несвр. постајем ружан, гадан,

почињем да ружним. —Ми огрубујемо, дете, ништо од године, ништо од болес, такој

е тој.

огруљим, огpуљија (3. л. мн. пр. огруљив, аор. огруљи, 1. л. мн. огруљимо,

импф. огруљешем, 3. л. мн. огруљешев) свр. скинем кору, љуску, огулим, олуштим.

— Ти огруљи сšмо компири, ја ћу приставим ђувеч!

огрћач м огртач, кабаница. — Понеси си огрћач, мош ће заврне.

огрушим се, огpушија се свр. обуpва се (о камењу, земљи и сл.). — Немој близо

до туј рупу, ће се огруши земња па ће пропаднеш!

огрчавим, огpчавеја (3. л. мн. пр. огрчавив, аор. огрчаве, 1. л. мн. огрчавемо)

свр. постанем грчав, мршав, слаб, смршам, ослабим. — Огрчавеле му краве, нема с

које да ги рани, а рана скупа.

огузување с гл. им. од огузујем. — Нема огузување, сви мора да работимо, до

кле не завршимо! ".

огузувач монај који се извлачи из неког посла, који изврдава. —Прави се болан

тај огузувач, chмо да не иде да коси. -

огузујем, огузуваја (3. л. мн. пр. огузујев, аор. огузува, 1. л. мн. огузувамо,

импф. огузујешем, 3. л. мн. огузујешев, пр. сад огузувајећи) несвр. извлачим се из не

ког посла, избегавам неки посао, изврдавам. — Огузује од работу, а овам први седне

уз остал.

огуљавим, огуљавеја свр. 1. добијем бледо, испијено лице, постанем блед, ис

пијен улицу (обичноуслед болести). —Да искочиш по обор да одиш мало, ако не мож

долеко, слунце дате увати, ветар дате подуне, а ти све у собу, видижда си огуљавела!

2. изгубим првобитну боју, исплавим (о одећи). — Огуљавело овој марамче от

прање. у

од м ход. — Има сат време од, од Лугаре до Лебане.

од“ предл. са општим падежом у функцији генитива и локатива. — Да идеш

од мајку да узнеш прво паре! Ти не мислиш ко домаћин от кућу.

одавам, одаваја (3. л. мн. пp. одавав, аор. одава, 1. л. мн. одавамо, импф. одава

шем, 3. л. мн. одавашев) несвр. П. спремам за удају, удајем. — Мисли од ништо убаво,

књко ће ћерку одаваш, сина да жениш!

П. — се заснивам брачни однос, ступам у брак, удајем се (о женској особи). —

Нема пријетељи ништа лошо што питујете, ал моја ћеркајејош млада, неће се одава.

одавање с гл. им. од одавам (се). — Кво, мори њојно одавање, она још с рукав

sиву брише?!

! одадба жзаснивање брачног односа, ступање у брак, удаја (о женској особи).

— За одадбу елеко, ћерко моја, него треба ти татко мира(з) спреми. -

одадем, одаја свр. П. спремим за удају, удам. —Ћерку је одаја, а сина још неје

женија. t”, “ -

П. — се заснујем брачни однос, ступиму брак, удам се (о женској особи). —Ће

се одадеш и ти, неће ти одадба побегне, прво школу заврши! Не теја више да иде у

школу, одаде се. Изведе ред на мужа до четерез дина, и одаде се.



240 Радмила Жугић

одакам, одакаја (3. л. мн. пp. одакав, аор. одака, 1. л. мн. одакамо; импф. одака

шем, 3. л. мн. одакашев) свр. експр. одскитам, одлутам, одлуњам.— Ичергу тражи,

немаше гу дом, сbк па нигде одакала. у

одала ж одвикавање одвика, супр. уала. — Има уала, ал има и одала, с пруче

ако друго не помага.

одалим, одалија (3. л. мн. пp. одалив, аор. одали, 1. л. мн. одалимо)свр. одучим,

одвикнем, супр. уалим. —Беше се уалија свњкинођда скита, одвајсвм га одалила.

одаљим се, одаљија се свр. 1. удаљим се, одмакнем се, померим се. — Одаљи се

од мене, немам с тебе ништа!

2. одем далеко, преселим се уудаљено место. — Млого се моја ћерка одаљила,

чњк у Београд.

одњмначке прил у дем, значењу: одвмно. — Одiмначке отиде, треба да је виће

на станицу.

одiмнашњи, -а, -о давнашњи. — Одiмнашња је тај кућа, још ја књLд цем за

Мирка дошла.

одњмно прил. давно, одавно. — Одемно слунце зађе, а њум гу још нема испо

стоку. Одњмно сем ти ја викала да се мањујеш од теј работе.

одiнем, одвнуја свр. кратко се одморим, предахнем. — Дај да одњнемо, несмо

под надницу!

одарим, одарија (3. л. мн. пp. одарив, аор. одари, 1. л. мн. одаримо) свр. спре

мим за удају, удам. —Још ћерку неси одарила, синти и он нежењет, откњкво мрелоти

збориш!?

одбљбњим, одбљбњаја свр. експр. брзим, сигурним кораком одем, отрчим. —

Одбњбња нагоре зцакови под руке, сигорно је комбај дошја до њојно Лединче да

жњеје, да гу не промине.

одберем“, одбраја (3. л. мн. пp. одберев, аор. одбра, 1. л. мн. одбрамо) свр. 1.

разумем, схватим. — Не мог да одберем које збори.

П. — се дозовем се памети, уразумим се. — Викај, не викај по њега, не мош се

одбере, забраздија и тера на њигово.

одберем“, одбраја свр. извршим одабир, одаберем. — Дај да одберемо овеј по

крупне поприке за на пијац!

одбирам“, одбиpaja (3. л. мн. пp. одбирав, аор. одбира, 1. л. мн. одбирамо,

импф. одбирашем, 3. л. мн. одбирашев) несвр. 1. разумевам, схватам. — Одбирам

књ|д) sобри полњк.

П. — се дозивам се памети, постајем разуман. — Утепа га све, не се одбира и

тој ти је! м

одбирам“, одбираја несвр. вршим одабир, одабирем. — Одбирај си ти сама,

књкве ти требав поприке!

одбулим, одбулија (3. л. мн. пp. одбулив, аор. одбули, 1. л. мн. одбулимо, импф.

одбулешем, 3. л. мн. одбулешев, трп. одбулен) свр. П. развежем, скинем, стргнем не

коме мараму с главе, разбрадим некога. — Одбули, одбули бабу, искуби гу мало

П. — се развежем, скинем, стргнем себи мараму с главе, разбрадим се. — Чic

се одбулим, чђс се забулим, не мок трпим мараму на главу.

одбулување с гл. им. од одбулујем (се). — Књкво нашо одбулување тек при све

кра или придевера, тој твгбило срмота, ћетрпиш мараму на главу, акоје врућо?!
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одбулујем, одбулуваја (3. л. мн. пp. одбулујев, аор. одбулува, 1. л. мн. одбулу

вамо, импф. одбулујешем, 3. л. мн. одбулујешев, пр. сад одбулувајећи) несвр. П. раз

везујем, скидам некомемараму сглаве, разбрађујем некога. — Неме, дете одбулуј, ће

наиде ники, а ја гологлава!

П. — се развезујем, скидам себи мараму с главе, разбрађујем се. —Не одбулујем

се ја зиме ни преко ноћ, с мараму спијем.

одбутам, одбутаја (3. л. мн. пp. одбутав, аор. одбута, 1. л. мн. одбутамо) свр. гу

рајући померим сместа, одгурам. — Дај да одбутамо кола под ајет, поче да врне, џа

кови збрашно ће се намокрив!

одбутујем, одбутуваја (3. л. мн. пp. одбутујем; аор. одбутува, 1. л. мн. одбуту

вамо, импф. одбутујешем, 3. л. мн. одбутујешев, пр. сад одбутувајећи) несвр. гурају

ћи померам с места. — Ја гу одбутујем, кола да гу не згазив!

одвај прил, с муком, тешко, једва, исп. одвајке. — Одвај се качи у автобус од

гужву. Претури по овај елек, одвај га нађo!

одвајке прил. в. одвај. — Одвајке се довуко одјцтаницу. Одвајке сем га успала.

одвијем, одвија свр. у изразу: одвило ми (ву, му и сл.) безл. досадило, дојадило,

дозлогрдило ми (јој му и сл.) је. — На њум јадну ву одвило, па ти узне конопац и обе

си се. Више мије одвило да гу гледаму оној капуче, пати заимим паретеву купим.

одвикам, одвикаја (3. л. мн. пp. одвикав, аор. одвика, 1. л. мн. одвикамо) свр.

дозовем. — Одра се викаећи от капију, ал не мог ги одвикам.

одвише прил. 1. више од количине која задовољава личне потребе, превише, су

више. —Ија немам одвише, ал ете, моје сије дете, па га морам помогнем колко могу.

2. изнад дозвољене границе, превише, сувише. — Он се одвише изиграва свc)

стари људи, не мош се више тој трпи!

одвржем, одврзаја (3. л. мн. пp. одвржев, аор. одврза, 1. л. мн. одврзамо, импф.

одвржешем, 3. л. мн. одвржешев) свр. 1. одвежем, развежем. — Одвржи краве па ги

докарају обор, ја ћу напуним кове да ги напојмо!

П. — се одвежем се, развежем се. — Одврзало се куче, ће изеде никуга.

одврзујем, одврзуваја (3. л. мн. пp. одврзујев, аор. одврзува, 1. л. мн. одврзува

мо, импф. одврзујешем, 3. л. мн. одврзујешев, пр. сад одврзувајећи) несвр. П. одвезу

јем, развезујем. — Те га Југе там у шталу, одврзује краве.

П. — се одвезујем се, развезујем се. — Одврзује се оној телиште па сиса краву.

одвркнем, одвркнуја свр мало ојачам, поодрастем (о детету). —Докле деца

не одвркнев, не давам на снашку да иде у њиве.

одврнем, одврнуја (3. л. мн. пp. одврнев, аор. одврну, 1. л. мн. одврнумо, импф.

одврнешем, 3. JI. MIH. одврнешев) свp. скренем успут на другу страну, свратим, на

вратим. — Ај ће одврнемо у моју тетку, да се напијемо воду.

одврнем се, одврнуја се свр. омекшам, смекшам услед влаге (о хлебу). — Тури

ги онија колачики што ми гити даде на врућ леб) па све препокри с влажну крпу, од

врнули се и леб и колачики, меки ко душа.

одврћам, одврћаја (3. л. мн. пp. одврћав аор. одврћа, 1. л. мн. одврћамо, импф.

одврћашем, 3. л. мн. одврћашев, пр. сад одврћајећи) несвр. скрећем успут на другу

страну, свраћам, навраћам. — Немој нигде успут)да одврћаш, праводом дадођеш!

одврчкам, одврчкаја (3. л. мн. пp. одврчкав, аор. одврчка, 1. л. мн. одврчкамо;

импф. одврчкашем, 3. л. мн. одврчкашев) свр. извучем врпцу, узицу и сл. из нечега
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што је на њој набрано, нанизано, супр. навpчкам (1). — Одврчкај вутарку па гутњк

пери, побpго ће ти се осуши!

одврчкување с гл. им. од одврчкујем. — Свг носимовистани на федер ел на

растеж, нима навpчкување, нима одврчкување.

одврчкујем, одврчкуваја несвр. извлачим врпцу, узицу и сл. из нечега што је на

њој набрано, нанизано и сл., супр. навpчкујем. — Не ми одврчкуј вутарку, не мог гу

после навpчкам!

одвугнем, одвугнуја свр. накупи влагу, постаневлажан, овлажи се (о житу).

— Одвугнуло овој жито ноћšз, дигнете најлони да се ветреје!

одгледам, одгледаја свр. отпратим, испратим погледом. — Одгледа гу све

там до накуде Бончини, докле не замина здете.

одговарам се, одговараја се (3. л. мн. пp. одговарав се, аор. одговара се, 1. л. мн.

одговарамо се) несвр. налазим изговор, оправдање, изговарам се, правдам се. — Она

се одговара да је болна била, затој неје дошла.

одголемим, одголемеја свр. одрастем, порастем. — Одголемели ми деца, ал

мене ми се не свиди да ги теретим у тешку работу.

одголемујем, одголемуваја несвр. растем, одрастам. — Деца одголемујев,

муке поголеме, све ги треба, а немам.

одголим, одголија (3. л. мн. пp. одголив, аор. одголи, 1. л. мн. одголимо, импф.

одголешем, 3. л. мн. одголешев, трп. одголен) свр. 1. скинем, стргнем покривач с не

кога. — Еј, не вучи тој ћебе, одголи ме!

П. - се посувративши или стргнувши одећу учиним голим, нагим (обично

стражњицу); исп. разголим се. — Несвм се одголила, које толко буљиш у мене?

одељам, одељаја (3. л. мн. пp. одељав, аор. одеља, 1. л. мн. одељамо, импф. оде

љашем, 3. л. мн. одељашев) свр. отешем, истешем. —Одељај овеј мотке за колци, ће

ми ваљав успетлижани да ги побивам!

одење с гл. им. од одим. — Сув пут, убаво за одење, пешке си дођомодом.

одећим гл. прилог садашњи од одим, ходајући. — Твкој одећим по овце књLд)

чувам, плетем натамин.

одим, одија (3. л. мн. пp. одив, имп, оди, аор. оди, 1. л. мн. одимо, импф. оде

шем, 3. л. мн. одешев, пр. сад одејећи) несвр. ходам; идем пешице, пешачим. — Без)

штакље не можда оди, откако беше ногу кршија. Одим по оборцел ноћ, не мок се

смирим од болежи, а он спије. Миће одимо, а мајкада се качи у кола, болив гу ноге.

одимам, одимаја (3. л. мн. пp. одимав аор. одима, 1. л. мн. одимамо) свp. стек

нем иметак, богатство, постанем имућан, богат, обогатим. — Одима он књко узе

де жену мирошчику.

одирим, одирија (3. л. мн. пp. одирив, аор. одири, 1. л. мн. пp. одиримо, импф.

одирешем, 3. л. мн. одирешев) свр. посредним путем, индиректно дођем до истине,

сазнам, откријем.— Ја мора да одирим које тој причаја за моју ћерку. Гледај да оди

риж двл ће идев овија Јосимови јутре с кола на пијац.

одирување с гл. им. од одирујем. — С моје толко одирување, колко сем људи

питувала за тој, ал ништа.

одирујем, одируваја (3. л. мн. пp. одирујев, аор. одири, 1. л. мн. одиримо,

импф. одирујешем, 3. л. мн. одирујешев, пр. сад, одирувајећи) несвр. посредним пу

тем, индиректно настојим да дођем до истине, да сазнам, откријем нешто. — Ти

идеш по често у њи, одирујдњл ће продавав онуј ливаду до насип!
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одландрам, одландраја (3. л. мн. пp. одландрав, аор. одландра, 1. л. мн. одлан

драмо) свр. експр. одскитам, одлутам, одлуњам, исп. одлунsам, одсвирам се, одлу

рам. — Сем се преобуче, и па одландра нигде.

одлегам, одлегаја (3. л. мн. пp. одлегав, аор. одлега, 1. л. мн. одлегамо)свр. од

лежим, одболујем; преболим. — Ја га грип поштено одлега. Одлегали су моји деца

цвећке, не ги се секирај!

одлунsам, одлунsāja (3. л. мн. пp. одлунsав, аор. одлунsa, 1. л. мн. одлунsамо)

свр. експр. в. одландрам. — Ич се дом не сврћа, па нигде одлунsāja.

одлурам, одлураја (3. л. мн. пp. одлурав, аор. одлура, 1. л. мн. одлурамо, импф.

одлурашем, 3. л. мн. одлурашев) свр. експр. в. одландрам.— Чука на врата, после па

на прозор, нема гу, одлурала нигде!

одма прил одмах, моментално. — Кажи ву одма дом да дође!

одмавам, одмаваја (3. л. мн. пp. одмавав, аор. одмава, 1. л. мн. одмавамо) свр.

отерам, најурим. — Одмавај туј свињу, пилики да се накљујев.

одмандам се, одмандаја се (3. л. мн. пp. одмандав се, аор. одманда се, 1. л. мн.

одмандамо се) свр. експр. одем клатећи се, љуљајући се. — Одманда се накуде Влај

кове сливе. |

одмњцам, одмљцаја несвр. грабим у ходу, одмичем. — Ајти одмћцај, ја ћу те

стигнем!

одмет м напредовање узапочетом послу, учинак, резултат. — Нема ич одмет,

ко да је врзана у руке.

однапред прил. знатно раније од тренутка у коме се говори, некада. — Одна

предјци имаја стварно комшијуза сваки помоћ, сbкте никој не гледа с крај очи.

одневидим, одневидеја (3. л. мн. пp. одневидив, аор. одневиде, 1. л. мн. одне

видемо) свр. изгубим оштрину вида, обневидим. —Одневидела свм, дете, не мог иглу

више да уденем.

одневидујем, одневидуваја несвр. постепено губим оштрину вида. — Године

се млого нанизале, а и очи сњм исплакала, одневидујем.

однезнајим, однезнаја свр. постанем сенилан, забораван, посенилим. — Одне

знала свм, дете, немој ми се чудиш што забраљам!

однезнајујем, однезнајуваја несвр. почињем да сенилим, да заборављам. — 3

године човек однезнајуе,ја не знам ичер које је било, а нели патитој што ме питујеш!

однемам, однемаја (3. л. мн. пp. однемав, аор. однема, 1. л. мн. oднемамо) свр.

1. изгубим иметак имовину, осиротим. —Свеје однемаја, и њиве истоку, за пијење.

2. изгубим неког драгог, блиског, останем без неког драгог, блиског. — Ћерку

сњм однемала, молим бога да ме узима, ал еве двајезгодине књко газим земњу, тврда

душа у човека.

3. експр. (некога) учиним да неко престане да живи, дођем главе некоме, ре

шим се некога. — Сем да га однемам, па затвор да легам, не би жалила, у крв ми е

утљнуја!

однемујем, однемуваја несвр. постепено почињем да губим део по део имет

ка, имовине, постајем сваким даном сиромашнији. — Однемујем једно по једно, ја и

баба не можда работимо, а синови се подгосподили па слабо и дођујев.

односим се, односија се (3. л. мн. пp. односив се, аор. односи се, 1. л. мн. одно

симо се, импф. односешем се, 3. л. мн. односешев се) свр. ир. понашам се неозбиљно,
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измотавам се, спрдам се. — Немој се односиш, ја сем стара жена, убаво те питујем,

немој се измотаваш туј

одовде прил. 1. с овог места, одавде. —Одовде не мрдам, сšм ме мртву мож из

несеш, туј свм коске моје оставила у твоју пусту кућу!

2. из овог места, одавде. — Пријетељу, ако си одовде, кажи ми куде је кућа на

Марка Стамболију.

одовутке прил. с друге стране, одовуд. — Одовутке, лале зађи, немојтују ти

њáг да се заглибаш!

ододма прил. у појачаном значењу: одмах, овог трена, из ових стопа. — Одод

ма тој да оставиш! Ододма краве да искараш!

одозгор прил, а с горње, више стране, одозго, исп. одозгорке, озгор, озгора,

озгорке. — Свгдевојке одозгор дођујев у Доњу малу на корзо. б. с горње, површинске

стране, одозго, исп. одреднице под (одозгора.). — Шпоретми не пече убаво, одозгор

спалдоше леб, а одоздол остане непечен.

одозгорке прил. в. одозгор. — Енеги идев одозгорке. Одозгорке неје лоша, ал

не знам унутрадњл је печена. Одозгорке ги тури, да се видив! *

одоздол прил. а. c доње, ниже стране, одоздо, исп. одоздола, одоздолке,

оздол, оздoла, оздолке. — Ене га иде одоздол, бија у реку рибе даваћа. б. испод нечега

што је доступно чулу вида, одоздо, исподреднице под (одоздола.). — Обукла ли си

ништо одоздол, ел семо тој ванелче што е на тебе?

одоздола прил, в. одоздол. — Погледњујодоздола овчар књг покара овце, иска

рај и наше! Обучи одоздола још једно ванелче да се не смрзнеш.

“ одоздолке прил. в. одоздол. — Те ги идев одоздолке, искочи да видиш снашку

Туритија лубенчики одоздолке под)траву, да не видив сељани којетераш у колица!

одокле прил. одакле, откуд. — Одокле ти беше жена? Одокле идеж, бабо?

одолек прил, из даљине, издалека. — Одоле(к) гусhмо завидо, несвм ништа с

њума причала.

одолечим се, одолечија се (3. л. мн. пp. одолечив се, аор. одолечи се, 1. л. мн.

одолечимо се) свр. П. одем далеко, удаљим се. — Друга ћерка се млого одолечила, чђк

у Београд.

II. - се уз, повр. одемо далеко једно од другог, међусобно се удаљимо. — Одоле

чимо се млого па се и забравимо, ако смо фамилија.

одонде прил, с оног места, оданде. — Вика баба, одонде искачав змије.

одотле прил. 1. с тог места, одатле. — Беште одотле, куче ће ве изеде.

2. од тог времена, отада. —Бемо се замерили плот књT померамо, одотле више

не зборимо.

одработим, одработија (3. л. мн. пp. одработив, аор. одработи, 1. л. мн. одрабо

тимо, импф. одработешем, 3. л. мн. одработешев) свр. надокнадим услугу, позајмицу

или, какво материјално давање уложивши свој рад, одрадим. — Она ти је давала

њојне књиге за у школу свbку годину, књд завршиш разред ти вуги па врнеш, алjа

сем тој све одработила, колко сем ги смо испоплела.

одработујем, одработуваја (3. л. мн. пp. одработујев, аор. одработува, 1. л. мн.

одработувамо, импф. одработујешем, 3. л. мн. одработујешев, пр. сад одработуваје

ћи) несвр. надокнађујем услугу, позајмицу или какво материјално давање својим ра

дом, одрађујем. —Немам трактор, он ми изоре њиве, а немам паре да му платим, него

му одработујем, копам после мумуруз, ел помагам у жетву, књко буде.
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одржевљам, одржевљаја (3. л. мн. пp. одржевљав, аор. одржевља, 1. л. мн. одр

жевљамо, импф. одржевљашем, 3. л. мн. одржевљашев) несвр. експр. носим сав те

рет на својим плећима. — Ја ти кућу одржевљам, за тебе би наша кућа одњмно запу

стела!

одриђам, одриђаја несвр. одређујем, одлучујем. — Неће ми он одриђа које тре

ба да работим, у моју кућу ја сем домаћин.

одрипам, одрипаја (3. л. мн. пp. одрипав, аор. одрипа, 1. л. мн. одрипамо,

импф. одрипашем, 3. л. мн. одрипашев) несвр. премештам се сместа на место од

скачући, одскачем. — Убава овај лопта, глеј књко одрипа!

одрипим, одрипија (3. л. мн. пp. одрипив, аор. одрипи, 1. л. мн. одрипимо) свр.

преместим се сместа на место одскочивши, одскочим. — Књ|д) те ударим, ће одри

пишчек там!

одрипнем, одрипнуја свр. трен. 1. в. одритим. — Пази књко удараш свc) секи

ру, немој дрво да одрипне да те исћорави!

2. фиг. приметно порастем у краћем временском периоду, ижђикљам. — Кол

ко е Филип одрипнуја овој лето, глеј га дедин унук

одричам, одричаја несвр. одричем, поричем. — Еве, овде су људи, немој после

да одричаж да неси такој рекја!

одрпавим, одрпавеја свр. постанем дрпав, одрпан, дроњав, осиротим. —Одр

павела свм, све затија деца да има, а овија џољчики на мене се искидали од носење.

Сиротињка свм бре, одрпавела свм, тој једен лебац што едем.

одртавим, одртавеја (3. л. мн. пp. одртавив, аор. одртаве, 1. л. мн. одртавемо)

свр. експр. постанем оронуо, изнемогао, изнемоћам, онемоћам (обично услед старо

сти). — И она одртавела, не моштакој да работи, сbмо у кућу по мало, туј лебда обр

ћа, шпоре(т) да наложи, друго слабо.

одсвирам се, одсвираја се (3. л. мн. пp. одсвирав се, аор. одсвира се, 1. л. мн. од

свирамо се) свр. експр. в. одландрам. — Одсвирала се нигде тај скитњарка, никњд гу

дом нема!

одушим, одушија (3. л. мн. пp. одушив, аор. одуши, 1. л. мн. одушимо, импф.

одушешем, 3. л. мн. одушешев) свр. (обично уз именицу мука)растеретим се нече

га што ме мучи, тишти, дам себи одушка.— Ја ћу моје муке да одушим књд умрем,

немам нигде никуга. 1

ож (обично поновљено више пута) узвик за терање свиња. — Ож, ож, ранете у

свињу, туј ли нађе да ријеш!?

ожалостен, -а, -о који је у жалости, ожалошћен. — Ожалостена жена, негу

дирај, њојне су муке големе!

ождерм иж особа која након краћег ношења поцепа, покида, подере одећу или

обућу. — Ти ли тај елек ишепи? Е, па ождер си бија!

ожњејем, ожњеја свр. ожањем, пожањем, пожњем. — Семо они несу ожње

ли у цело село. Још не бемо ожњели, а они уватише у Банатпоработу, поднадницу.

ожуљакм жуљ.—Направили миопћнци ожуљак, па немогништада обујем.

озгор прил, в. одозгор. — Идев сватови озгор, брго да видиш! Тури прво компи

pи, петлижани озгор!
-

озгора прил. в. одозгор. — Не мушљај унутра по ковчак, озгора су пешкири!

Озгора обучи ванелу, студено е!
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озгорке прил. в. одозгорке. — Покарај овце озгорке, почим ће гитераш преко

реку. Озгорке тури јајца да гине искршиш

оздол прил. в. одоздол. — Те га иде оздoл Немам ништа оздол, врућо.

оздoлa прил. в. одоздол. — Идевники деца оздoлa, Ивана гу нема с њи. Остала

ми баница непечена оздола.

оздолке прил. в. одоздол. — Оздолке ће она наиде, чекајтуј преткапију! Да об

учем ја оздолке још ништо.

озимкуља ж крава која остане јалова за годину дана па се и зими музе. — Не

теја се Шара изводи јесенћс, па ете сњкозимкуља, преко зиму музњујем колко за дете

да има.

озлачим се, озлачија се (3. л. мн. пр. озлачив се, аор, озлачи се, 1. л. мн. озлачи

мо се) свр. освежим се једући прве пролећне плодове. — СвLг) ће бpго буднев лукец,

попричики, краставчики, човек малко да се озлачи.

ој узвик за одазивање, молим. — Ој, које викаш? }

ојс узвик којим се говедо одвраћа на другу страну. — Ојз, Було, овам!

окабавим, окабавеја (3. л. мн. пp. окабавив, аор. окабаве, 1. л. мн. окабавемо)

свр. експр. изгубим снагу, кондицију, онемоћам (услед старости, исцрпљености, бо

лести и сл.). — Она окабавела, chм иде с мене, а не мож више да работи ко што је ра

ботила.

окан м бот, врста цвета жутих латица са црним тучком. — Посадила свму

башчу врбену, окан, босиљак, које ти не, свашта.

оканче с бот, хип од окан. — Набери си мало тој оканче за у чашу!

окапем, окапаја свр. експр. проведем доста времена наједномместу у ишче

кивању. — Окапа там куде њи, бајаги рекоше ће дође, њум гу нема.

окастрим, окастрија (3. л. мн. пp. окастрив, аор. окастри, 1. л. мн. окастримо,

импф. окастрешем, 3. л. мн. окастрешев) свр. подсечем, окрешем (гране, дрво). —

Лојзе се мора окастри такој око Младенци.

оклапушим, оклапушија свр. покријем, прекријем. — Мувар оклапушија бо

стан, мора га бостан копамо.

оклапчина жоно што се добије или изнуди бесплатно. — Неје она дошла што

ву млого мука да те види, него дошла за оклапчину.

окљекавим, окљекавеја (3. л. мн. пp. окљекавив, аор. окљекаве, 1. л. мн. окље

кавемо, импф. окљекавешем, 3. л. мн. окљекавешев) свр. експр. изгубим животну

снагу, онемоћам, клонем (услед старости, болести). — Окљекавели смо, ћерко, не

можемо више да работимо, све се пустосало.

окљештавим, окљештавеја свр. постанем веомамршав, јако смршам. —Мло

го окљештавела, дњл је болна ништо па неће казује!?

окљокам, окљокаја (3. л. мн. пp. окљокав, аор. окљока, 1. л. мн. окљокамо)свр.

П. обијем на више места (о посуди); исп, очокљам. — Окљокала си шерпу, мора другу

да купимо у туј да не вариш више.

П. — се оспем се кљокама, крастама, ранама. — Окљокало се оној девојче по

лице, по снагу, мајка си га довела куде доктура.

окрвавим, окрвавеја свр. експр. осетим према некоме осећање мржње, од

вратности, нетрпељивости, неподношљивости, испуним се гнушањем, презиром.

— Не мог гигледам, такој су ми окрвавели!
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окривим, окривеја свр. постанем хром. — Бекршила овуј ногу, не идо куде

доктура да ми гу намисћав, такој окриве.

окропим се, окропија се (3. л. мн. пp. окропив се, аор. окрoписе, 1. л. мн. окpo

пимо се, импф. окрoпешем се, 3. л. мн. окропешев се, трп. окрoпeн) свр. Оросим се (о

прозорским окнима, стакленим површинама уопште). — Окропише сč прозори, си

горно ће заврне.

округлес, -ста, -сто који је у облику круга, округао, округласт. — Округлесто

му лице на оној детенце, па златно, ко јабуче.

окруњим, окруњија свр. круњачом скинем зрневље са кукурузног клипа, окру

ним. — Окруњија свм пун џак мумурус, ће има за свиње за целу недељу.

октомбар м десетимесецу години, октобар. — Деца викаву октомбарће дође

на одмор, ја се не разумим у тија месеци!

окучим, окучила свр. П. 1. донесем на свет младунце, окуцим се (о куји). —На

ша кучка окучила пет кученцики.

2. експр. родим (ожени). — Окучила свмтија деца с њега, тој ме једе, а ја му не

би седела па за леб да просим.

II. -сев окучим (1,1). — Књдви се окучи кучка, да дадете на нас једно кученце

окцес хип, од око, окица. — Болигадете окце, ники мазму снашкатурау окце.

олабим, олабија (3. л. мн. пр. олабив, аор. олаби, 1. л. мн. олабимо) свр. олаба

вим, разлабавим нешто. — Олаби тај конопац, ће се искида!

олалија ж галама, свађа. — Из њину кућу вечито се чује олалија. Чуја олалију

на сокак, ал стра ме беше да искачам да видим кој се тој свађа.

олњкшица ж удобан, лагодан живот. — Она научила на олђкшицу да живи,

cir ву мука што мора да работи.

ЈiГžl Ж. táMe- *

öлеж м зоол. врста инсекта, ухолажа. — Олежи те изели!

Оливера ж име.

олијам, олијаја свр. празн. (некога) учиним да неко привремено изгуби реалну

представу о просторном и временском односу, зачарам. — Беше ме једно лето ни

што олијало у Самбрес па се загуби у моју њиву, нумем да искочим на пут, не знам ни

куде сем, иди, иди, иди, седнем па целивам земњу, молим бога да ме изведе одонде,

терај, терај, ја свм си отишла чђку ждегловачке њиве, књднико време расвести се ку

де свм, искочи на пут, и такој полšчке дођо до дом.

олитим, олитија (3. л. мн. пр. олитив, аор. олити, 1. л. мн. олитимо) свр. изли

жем (о обући). — Све сем олитила попке, цело лето трчим по њиве и по стоку. Не ву

чи такој ноге, убаво оди, ће олитиш нове ципеле!

олишавим, олишавеја (3. л. мн. пp. олишавив, аор, олишаве, 1. л. мн. олишаве

мо)свр. постанем лишајив, добијем лишаје, олишајим (обично на лицу). —Ја такојбе

олишавела овој мушко дете докле сем носила, после се очисти.

олосујем се, олосуваја се (3. л. мн. пр. олосујев се, аор. олосува се, 1. л. мн. оло

сувамо се, импф. олосујешем се, 3. л. мн. олосујешев се) несвр. етн. прерушавам се,

маскирам се. —Прекозиму књ|дјце не работи, пред Божић, олоше се Ванка у дедине

ви старе, цепене џољке, направи мустаћи, капутури и ће иде у комшије да ги плаши,

докле гу не познајив.

ољагам, олагаја (3. л. мн. пp. олагав, аор, олага, 1. л. мн. олагамо) свр. осра

мотим, обрукам. — Она ме је пред) цви ољагала, нећу ву тој забравим!
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ољупим, олупија (3. л. мн. пр. олупив, аор. олупи, 1. л. мн. олупимо, импф.

ољупешем, 3. л. мн. оЉупешев) свр. 1. олуштим, огулим. — Књдољупиш компири,

тури ги у воду да не поцрнив!

2. скинем комушине са кукурузног клипа. —Мумуруз га свгољупимојош у њи

ву, на струк.

3. експр. (често са допуном: одћутек) добро изударам, измлатим, премлатим. —

Дабе га уватила,ћагаољупим, да се не сети више. Ољупим га од ћутекипа не помага.

омазним, омазнеја свр. експр. постанем мио, благ, умилан, љубазан. — Снас

кућовни се свађа да не поједе, а при комшије се прави мазан, омазни.

öмаја жпразн. невидљиво биће, по народном веровању дух умрлога, које пому

ћује разум човека и управља његовим поступцима. — Мене ме такој ништо беше ома

јало куде ждегловачко гробје, омаје нике, па местом да идем попуд, бе пошjа пред

söру у Прекочелицу. 1

омал, -а, -о недовољно велики, омањи. — Тај ти шерпа омала. Имаш ли нику по

големачку?

омалечак, -чка, -чко не баш висок, недовољно висок, нижирастом, онижи. —

Она стварно омалечка, ал овакој убава и вредна.

омалечким, омалечкеја свр. постанем нижирастом (услед старости). —Ба

ба омалечкела, синко, ви растете, ми стари омалечкујемо.

омалечкујем, омалечкуваја несвр. постајем нижирастом (услед старости).

— В. пр. под омалечким.

омалим, омалија (3. л. мн. омалив, аор. омали, 1. л. мн. омалимо)свp. сведем на

мањумеру, смањим, умањим. — Мора да омалим стоку, овуј годину и мумуруз) сла

бо родија и сенце.

омЊстим, омњстија свр. 1. обојим, офарбам. — Не, не, ћу омiстим пређу у оро

во, за мене ли је бела ванела!?

2. експр. добро изударам, умлатим, премлатим. — Ћу те омiстим, сbМ још

једнд реч изусти!

омацам, омацаја (3. л. мн. пр. омацав, аор. омаца, 1. л. мн. омацамо, импф. ома

цашем, 3. л. мн. омацашев) свр. поједем умачући залогајехлеба ујело. — Омацајтоју

тањир, не остаљај га!

омацкам, омацкаја свр. у дем, значењу: омацам. — Ја сем, бабо омацкала све ис

тањир, еве.

омачим, омачила свр. 1. донесем на свет мачиће, омацим (о мачки). — Омачи

ла онај црна мачка три мачики.

П. — се донесем на свет мачиће, омацим се (о мачки). — Овај мачка брго ће се

омачи.

омекнем, омекнуја свр. 1.мало омекшам, смекшам. —Снег омекнуја, југда му

дуне, све ће отидне.

2. експр. раскрaвим се, смекшам, попустим.— Татко ву се млого љути што не

га питала, ал ће омекне књд види у какbв богатлђк је отишла. Ће омекне, неће га тој

држи не знам колко.

омесим, омесија свр. умесим. — Најтро имам највише работу, леб да омесим,

краве да помузем, кокошке и свиње да нараним.

омилим, омилеја свр. постанем некоме мио, драг. — Никод ми неће омили,

млого ме је мучија. Ћерка ти свгомилела књ|д) ти доноси паре.
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омилкујем се, омилкуваја се (3. л. мн. пp. омилкујев се, аор. омилкува се, 1. л.

мн. омилкувамо се, импф. омилкујешем се, 3. л. мн. омилкујешев се, пр. сад омилку

вајећи се) несвр. додворавам се некоме, придобијам нечију пажњу ласкањем. — Да

видиш књко она уме да се омилкује на тетку, књд ву треба ништо.

омитим се, омитија се свр. променим телесни покривач (длаку, перје и сл.). —

Омитиле се кокошке, пун кокошарник с пердушину.

омићам, омићаја (3. л. мн. пр. омићав, аор. омића, 1. л. мн. омићамо, импф.

омићашем, 3. л. мн. омићашев) несвр. онемогућавам некога у нечему, ометам некога.

— Не гу омићај свг докле учи!

омићање с гл. им. од омићам. —За мене нема омићање књLд ција оћу работим.

омлаз м природно руменило коже лица. — Мора да е ништо болна, ич нема

омлаз у лице.

омраза ж обострана мржња, завист, завидљивост, суревњивост. — Ника

омраза међу њи, не мож једна другу да гледа, ко да гије ники мађије направија. Што,

брате да је омраза међу наз, брат си ми, сестра свм ти, једна не мајка родила?

омркнем, омркнуја свр. дочекам ноћ, ухвати ме ноћ. — Омркнемо у њиву на

летњо време, па дођемо дом раскостени од работу.

он, она, оно (o. п. м. и с. р. њега, о. п. ж. р. њум(а), акуз. енкл, гу, дат на њума и

њојзе, енкл, ву) лична заменица трећег лица једнине. — Врни га њега дом! Ти њега

(јаре) рани, ја ћу козу. Њум несем видела, свмо њега. Обучиву аљинче! Симли гуњу

ма видим у мој обор! Викај гу да дође!

онbг прил. в. овог. — Дођује овbт-онbг, долеко ву.

онај, онај, оној (o. п. м. р. за бића онога, за предмете онај, ж. р. онуј, с. р. оној,

мн. онија, онеј, онија, о. п. за сва три рода једнак је номинативу) показна придевска

заменица: онај, она, оно. — Видели нигде онога мојега пијанџулу. Донеси онај гра

испод ајет. Ти не мислижда жениш онуј девојку, chм се играш с њум. Нарани онојја

реда не врека више! Кудели су пошли овакој рано онија људи? Видиш ли онеј девој

ке на клупу? Ич ги не рани убаво онија прасики.

онаков, онњква (онаква), онвкво (онакво) показна придевска заменица за ка

квоћу, који је као онај онде, којије попут онога о коме (о чему)је реч. —Из онакbв бо

гатлšгда отидне. Онвкву убаву девојку да врљи. Онвкволично праседа се пропасти!

онакој прил. на онај начин, онако. — Уработи га онакој ко што ти каза па се не

секирај!

онам прил, онамо. — Врљи туј траву онам под јабуку, да се не суши!

ондек прил, на оном месту, онде. — Ене бре, ондек поткрушчети остави кро

шњу!

онедргавим, онедргавеја свр. постанем прљав, нечист, неуредан, запустим

се. — Млого онедргавела, напуштила и њум и кућу.

онеј номинатив и општи падеж множине показне заменице женског рода

„онај“. — В. пр. под „онај, онај, оној“.

онемоштам, онемоштаја свр. изгубим снагу, занемоћам, онемоћам (услед бо

лести, старости). — Слабуњав човек, онемоштаја.

они, оне, они (о. п. ни, акуз. енкл. ги, дат. енкл. ги) лична заменица трећег ли

ца множине. — Аберда ги (рођацима) кажем. Кажи ги (снахама) да се не свађав! Си

пиги (свињама) ти! Дај ги (деци) да једев. Она је свадила њи браћа. Узни ги лекови
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ако ти требав! Чувамо ги и њи (овце) због вуну. Не мог ги (кћери) барабарим. За њи

(децу) одвојим.

онија, онеј, онија номинатив и општи падежмножине од „онај, онај, оној“.

— В. пр. под „онај, онај, оној“.

онога општи падежједнине показнезаменице мушкогрода за бића „онај“. —

В. пр. под „онај, онај, оној“.

онодим, онодија (3. л. мн. пp. онодив, аор. оноди, 1. л. мн. онодимо, импф. оно

дешем, 3. л. мн. онодешев, пр. сад онодејећи) свр. и несвр. 1. обавим, обављам, ура

дим, радим било који, сваки посао чија је конкретизација позната учесницима у ко

муникацији. —Ће онодите ли јутре овуј сламу? Дај овој да завршимо, после ће па тој

онодимо. Ел ти викам тој да не онодиш!

2. вулг. обљубим, обљубљујем. — Не пушта жену нигде саму, стра га ники ће гу

оноди.

оној општи падеж једнине показне заменице средњег рода „оној“. — В. пр.

под „онај, онај, оној“.

онојзин, -а, -о зам, који припада оној особи женског пола. —Онојзинтатко, ви

кав, млого имаћан.

ономатке прил, пре извесног времена, недавно, ономад. — Видо га ономатке на

пијац, ал ме беше срмота да му се кажем.

онуј општи падеж једнине показне заменице женског рода „онај“. — В. пр.

под „онај, онај, оној“.

опадам“, опадаја (3. л. мн. пр. опадав, аор. опада, 1. л. мн. опадамо, импф. опа

дашем, 3. л. мн. опадашев, пр. сад опадајећи) несвр. злонамерно сваљујем кривицу на

некога, ширим клевете о некоме, клевећем. — Немој да опадаш, синко човека, ако не

си видеја!

опадам“, опадаја несвр. постепено губим животну снагу, радни елан, издр

жљивост и сл. (услед старости, болести). — Ми старимо, опадамо, не можемо ви

ше, на вас млади остаљамо куће и имање.

опадање с гл. им. од опадам“. — Не ваљати ич работа, за тој твоје опадање

мож и робију да заглавиш!
* o. c.2 - 2 1 ј хт I нас.“ t !

опадање“ с гл. им. од опадам“. — Ти сњмо збориш од) тој опадање, а и ми мла

ди несмо бљш сврс) све здравје.

опаднем, опаднуја (3. л. мн. пр. опаднев, аор. опадну, 1. л. мн. опаднумо) свр.

злонамерно свалим кривицу на некога, почнем да ширим клевете о некоме, оклеве

ћем. — Бев опаднули Станка за паре, а после се изнађе кој ги смотаја.

опаднем?, опаднуја свр. изгубим животну снагу, радни елан, издржљивост,

онемоћам (обично услед старости или болести). — Држеше се добро, ал у овеј две

послеђне године, књко се заболе, опаде.

опадник монај који клевеће некога, који шири клевете о некоме, клеветник. —

Не ваљада си опадниг, да гу опадажза ништо што неси видеја и што не знаш, сим што

гу мрзиш!

опадницаж она која клевеће некога, која шири клевете о некоме, клеветница.

—С њојно опадање кућу мије растурила тај опадница, месову откоске отпадало!

опадовина ж ситни отпаци кучина. — Овуј опадовину од загрепке што отпа

дало, ћу увлачим па да ткајем кpпаре.



Речник говора јабланичког краја 251

опњнак мотанак.— Носили смо свињски опћнци, после гумени, што ги викамо

попке, има и штавени опћнци.

опћнче с дем од опенак. — У свињски опћнчики си ишла у школу.

опарамудим, опарамудија (3. л. мн. пр. опарамудив, имп. oпарамуди, аор. опа

рамуди, 1. л. мн. опарамудимо, импф. опарамудешем, 3. л. мн. опарамудешев) свр.

служећи се лажима, преваром узмем од некога нешто, окористим се на нечији ра

чун. — Опарамуди там по Немачко нике будале и такој се закући.

опатравим, опатравеја свр. постанем патрав, шепав. — Опатравела с ноге,

одвај иде.

опепелим, опепелија свр. покушам да приђем, да се приближим. —Ти овде не

маш ништа, не смеж да опепелиш!

опердушим, опердушија свр. експр. ударим, млатнем, треснем. — Опердуши

га тога мамлаза што ништа не слуша!

öпет,-а,-о узан, тесан (о сукњи). —СЕксу у моду опети вистани, а не тергалке.

опивам се, опиваја се (3. л. мн. пр. опивав се, аор. опива се, 1. л. мн. опивамо се,

импф. опивашем се, 3. л. мн. опивашев се) несвр. напијам се, опијам се. — Пивњује и

он, неје без ич, ал не се опива.

опирам, опираја несвр. дотичем, додирујем једном својом страном. — Наша

њива опира у Трајкове сливе.

опитам, опитаја свр. питајући обавестим се о појединостима, детаљима,

распитам се. — Мора да идеш у Бошњаце, да опиташ какви су тија људи свlс) стање

што оће тражив нашу унуку!

опитување с гл. им. од опитујем. — А бре, опитујем, па морам, дете ми е, у тој

опитување ће чујемо ништо.

опитујем, опитуваја (3. л. мн. пр. опитујев, аор. опитува, 1. л. мн. опитувамо,

импф. опитујешем, 3. л. мн. опитујешев) несвр. распитујем се. — Мора да опитујем

по село дњл ће иде ники у Београд да испратим ништо на дете.

оплашим, оплашија (3. л. мн. пр. оплашив, имп, оплаши, аор, оплаши, 1. л. мн.

оплашимо) свр. П. изазовем страх код некога, уплашим, препаднем некога. — Опла

ши ме оној вашо кучиште, болес ви куче!

П. — се уплашим се, препаднем се. — Оплашило се беше дете пау сbн цвили.

опнем, опеја свр. сабијем, стиснем. — Опела шишарку у вистанко онеј госпо

ђе у сред варош.
I

оправан, -вна, -вно коме посао иде од руке, који има успеха у послу. — Ич

несвм оправна, докле деца не испратим у школу.

оправим, оправија (3. л. мн. пр. оправив, имп, оправи, аор. оправи, 1. л. мн.

оправимо, импф. оправешем, 3. л. мн. оправешев) свр. доведем у исправно стање, по

правим. — Мора трактор да оправим, с које ћу орем!?

оправим се, оправија се свр. добијем на телесној тежини, угојим се, удебљам

се. — Беше летос млого пропала од работу, свк се мало оправила.

оправлњкм в. напредица.—Нема оправлњку кућу, књIдјце кућовни свађав.

опраљам, опраљаја (3. л. мн. пр. опраљав, аор. опраља, 1. л. мн. опраљамо,

импф. опраљашем, 3. л. мн. опраљашев) несвр. доводим у исправно стање, попра

вљам. — Има га један мајстор у Лесковац што опраља тија казани.

опраљам се, опраљаја се несвр. добијам на телесној тежини, гојим се, де

бљам. — Деца се опраљав књд једев од цвако јело, а не сbМо млеко па млеко.
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опраљање сел им од опраљам. — Нема, чичо ништа од опраљање, џабе паре

да ти узимам, познавам те. -

опраљање“ с гл. им. од опраљам се. — Побегло долеко моје опраљање, дете,

оболела свм, све ништо што турим у уста поврнем.

опричам, опричаја свр. испричам детаљно, у појединостима, исприповедам.

— Седи да ти ја опричам књко е тој било, овија не знав!

опузнем, опузнаја свр. изгубим чврстину, омлохавим (о мишићима, кожи и

сл.). — Остарела па опузнала, виси кожљак.

опште речца уопште. — Опште ме неје брига које ће работиш!

орам бот. орах. — Носете тај кож дуван под ора, там ће нижемо под ора!

орав м примитивна полица изнад прозора у виду једне дуже, водоравне даске

на чијим су крајевима укуцане по једна краћа, вертикално постављена даска. — На

орав се преко зиму турaв јабуке, крушке, цинцарчики, Ене гу шибица на орав!

оравче с дем, од орав. — Дај му, мори једну јабуку од оравче!

орњлм зоол. највећа дневна птица грабљивица, орао, Aquila. — Удавија ми

орњл па кокошку.

орлов, -а, -о који припада орлу, који се односи на орла. — Сорлово крило сем

мела трошке од танур.

Изр. орлови нокти бoт. вишегодишња жбунаста биљка Шопicera из ф. Сaprifo

liaceae белих, издужених цветова.— Орлови нокти викамо га тај џбун што црвти ра

но у пролет, а цвећке му беле.

оралија жземљиште које се оре, ораница. —Мало он има оралије, повише шу

ма и ливаде.

ораовина ж орахово дрво као грађа. — Правија е намишћај од ораовину.

ораслика ж обично мн. бонбона с орасима. — Ћути донесем, бабо ораслике

од цобор.

оратаж међусобни говор два или више лица, разговор. — Ајда си идем, на ора

ту никњг крај нема. у

oрaтење с гл. им. од оратим.— Ако вије за оратење, идите на сокак па оратите,

немој ми овде смићате!

оратим, оратија (3. л. мн. пр. оратив, имп, орати, аор. орати, 1. л. мн. оратимо,

импф. оратешем, 3. л. мн. оратешев, пр. сад оратејећи) несвр. говорим, причам, раз

говарам. — Они не оративот како таткоги даде све имање на тога старејога сина.

оратлијам онај који воли да говори, прича, који је говорљив, причљив. — Онај

ники човек оратлија, по цел пут) цмо оратили.

оратлика жона која воли да говори, прича, која је говорљива, причљива. —Не

је бљш оратлика, не орати с куга не познава.

oрaтљив, -а, -о који воли да говори, прича, говорљив, причљив. — Мајкаву ора

тљива, а татко што ву је тумрук, заминаја сви.

ораче с дем и хип, од ора, орашчић; исп. орашче.— Купиники орачики за Бо

жић.

орашка жбот, вишегодишња дрвенаста биљка са слатким кртоластим коре

ном који служи у исхрани. — Књдорамо у лојзе, нађо у међу орашке, еве донесови да

једете.

орашче св. ораче. —На њега му се тресевруке, орашчики на дете што пружија,

а не ли па ко деде што има, ништо да му купи.
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оргиналац м надимак.

Ореница ж млт, њива, ливада.

оризмпиринач, рижа. — Вељко купује на џакови намирнице: ориз), шићер,

сол и тој такој. *

оризњкм хип, од ориз. — Иди потражи једну чашу оризик од Бранку, па ће ву

врнемо књг купимо!

Орлово гњездо смпт, њива.

opљак м галама, бука, свађа. — Нећу слушам више тај брљак, ако се нумете

убаво споразумете, ја ћу си идем дом!

Орница ж (обично у мн.) мпт, њива.

оро с народно коло, плес. — Од онеј године крсти књLд) ће буднев, издођев и ту

ђоселчани, па едно бродоле куде реку, друго горе на Раскрсје, туј ти свирачи, играви

млади и стари, свк се тој забравило.

, оров, -а, -о који је браон боје. — Овујорову ванелу мије плела Динка из Војлов

це. Ако купујеш капут, купи оров, шће ти на тебе стару црвен!?

ортачија ж ортаклук. — Нема с њега ортачија, он је преварант

Оруглица ж село.

Оругличанин м становник села Оруглице, онај који живи у Оруглици.

Оругличанка ж становница села Оруглице, она која живи у Оруглици.

оруглички, -а, -о који се односи на Оруглицу.

оружам, оружаја (3. л. мн. пр. оружав, аор. оружа, 1. л. мн. оружамо) свр. 1. 1.

обучем, оденем. — Кажи ву ћу искочим, сbм дете да оружам!

2. a. cнабдем некога одговарајућом опремом, опремим. — Колко ће ми паре свк

требав да оружам деца за у школу?б. опремим просторију одговарајућим намешта

јем, наместим. —Прво кујну и едну собу да оружамо, после које књLдјцтигнемо.

П. — се обучем се, оденем се. —Ти се оружај, а ја датурим на краве паће идемо у

њиву!

орутавим, орутавеја (3. л. мн. пр. орутавив, аор. орутаве, 1. л. мн. орутавемо)

свр, добијем маље по телу, омаљавим, оруњавим, закосмaтим. — Орутавеја мори,

момче на место, за женидбу.

Изр. брутаве ми (му, ти и сл.) језик узалуд говорим, причам (говориш, причаш и

сл.). — Орутаве ми език збореећи, тај тврда лејка што знаје, знаје!

оchмнем, освмнуја свр. 1. сване, осване (озори, дану). — Одвај свм чекала да

оchмне па да си идем дом.

2. дочекам свануће, осванем. — Освмну такој уз остал, чека га да се врне из)

скитњу. Млого сњм болна била: омркнем, не знам двл ћу осšмнем.

осљмњување с гл. им. од освмњујем. —Ћу се дигнем најрано, у осљмњување, па

ћу све сpботим докле се деца не дигнев, после па работа.

освмњујем, освмњуваја несвр. 1. свиће, рађа се (озори, дану). — Осемњује, ај

де дизајте се!

2. дочекујем свануће, свитање. — Трг, не се имало сат ко сbк, ће чекамо други

петлови да појев па пођемо, иди, иди, све пешке, освмњујешемо у Лесковац на пијац.

освем предл. (често са партикулом ке) сем, осим, изузев — Ја му зборим да се

не тепа здеца, он па исто, освем да га утепам. Освемке да је отишла у Лебане куде

ћерку, на друго место не иде.
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Изр. освем свет (људи) каже се за онога који се понаша мимо важећих, угово

рених правила уједној средини. — Немој да идеш освем свет, него се обучи убаво, да

личиш на човека! Работиш освем свет, кој твој другартепа татка? Идеш освем људи,

другара немаш.

осетим се, осетија се свр. осетим заинтересованост за супротним полом. —

А, бре, природа етој, осетила се, боље да се одава, а недамиги збира преткапију.

осечем, осекја свр. одсечем, исечем. — Узни нош па осечи леп колкоти се једе,

немој га кршиш с руке!

осиљка жигличаста бодљика на класу пшенице, ражи и сл., oc. — Улегла ми

осиљка у око, моје муке докле гу извади.

осипнем, осипнуја (3. л. мн. пр. осипнев, аор. осипну, 1. л. мн. осипнумо, импф.

осипнешем, 3. л. мн. осипнешев) свр. промукнем. — Гуша гу заболела па осипнула,

одвај збори.

осићај м осећање. — Нема за тија деца ич осићај, ко да су туђи.

осићам, осићаја несвр. осећам. — Све ме боли, не осићам ноге чије су.

оскржавим, оскржавеја свр. постанем скржав, шкрт, тврдичав. — Крт по не

маше, беше издашљива, које ву потражиш, ако има она дава, сврг) књдодимала, она

оскржавела.

оскубем, оскубаја (3. л. мн. пр. оскубев, аор. оскуба, 1. л. мн. оскубамо) свр. 1.

извучем из корена, почупам, ишчупам (о биљкама). — Да увати ники па све да ми

оскубе расад за копус, срце му се оскубало!

2. почупам, очупам некога. — Тепалатам по краве моје дете, а ја тој дочујем од

овија говедари што по напред докараше стоку, па гу пресретнем, све сем гу оскубала,

више тој да не работи.

оскуђевам, оскуђеваја несвр. оскудевам. — Оскуђеваше и моја ћерка за све, до

кле се не запосли.

оскупим, оскупеја свр. поскупим. — Оскупеја палеб, а на нас сељаци жито џабе
{

га узнев.

оскупњујем, оскупњуваја несвр. поскупљујем; исп. оскупујем. — Оскупњује

свbки двн, ако си имаш паре у руке, купи одма!

оскупујем, оскупуваја несвр. в. оскупњујем. — Нека оскупује, ега се наједев

овија главешине што ги све малко.

ослутим се, ослутија се свр, в. осрећим се. — Е па, ослути се оној Гранино де

војче што се одаде! Ако неје имало срећу с родитеља, а оно бир све одаву.

осмудим, осмудија (3. л. мн. пр. осмудив, имп, осмуди, аор. осмуди, 1. л. мн.

осмудимо) свр. опрљим, опалим (ватром, пламеном). — Ти си там око пушницу

осмудија бркови.

осом број осам. — Извела ми квачка сЊм осом пилики, а насадила свм гу на два

јес јајца.

осомдесет број осамдесет. — Требаја ми врне осомдесет иљаде, ал не узеја за

прашчики толко, млого се нанело на пијаs било.

осомнајес број осамнаест. — Осомнајездинара ми наплати до Лебане, поскуп

њујев автобус свњки двн!

осотоњим, осотоњија (3. л. мн. пр. осотоњив, имп, осотоњи, аор. осотоњи, 1. л.

мн. осотоњимо) свр. заслепим, залудим, опчиним некога. — Осотоњила га жена, па

које она каже.
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ocрећим се, осрећија се свр. постанем срећан, стекнем, нађем, срећу, усрећим

се; исп. ослутим се. — Неће се ни он млого осрећи с туђу муку.

остал м сто, астал. — Примекни се уз остал да заватимо мало па ће идемо да

работимо!

осталче с дем, од остал, сточић. — Издизајтејчаше од осталче па га препокри

с мушему!

осталченце с дем, ихип, од осталче. — Овде ми за у кујну ваљаједно осталчен

це колко двојичка да седнев да едев.

остаљам, остаљаја несвр. 1. остављам, похрањујем. — Не мог душу да гре

шим, свbку годину ми је остаљаја по едно свињче за ранење.

2. прекидам, обустављам започети посао. — Остаљам моју работу па идем на

њи да помагам.

ост, н м штап са металном бодљом на једном крају којим се подстиче биво

или во. — Дај ми тај оствн да га бЊцнем да видиждњл неће иде! Лењав на работу, с

остЊн да га тераш па не бива.

остар, -тра, тро 1. оштар. — Склаћајтија остри ножевја од дете, ће се исече!

2. фиг. који је доследан у својим захтевима, наредбама, забранама и сл., стр

ог. — Татковује млого остар, не би га она више искочила на сокак, сbмједен вечер да

се забави.

oстинем, остинуја (3. л. мн. пр. остинев, аор. остину, 1. л. мн. остинумо) свр. 1.

охладим се (о топлом јелу, напитку и сл.). — Остинула чорба, грејгу свгна шпорет!

2. веома се уплашим, престравим се, препаднем се. — Све остину, другачко

књLд) цви деца искочише, а њега га нема!

Изр. још не беше остинуја (о покојнику) сувише брзо након смрти покојника. —

Још Јосим не беше остинуја, он да ме изеде, тражи да се дели имање.

остињујем, остињуваја несвр. постајем хладан, хладим се (о топлом јелу, на

питку и сл.). — Питуј кафу, дете, она остињује!

острачм занатлија који оштри направе са отупелим сечивом, оштрач. —Но

си куде Миле острача овија ножевја, бpго ће свиње кољемо!

острикажбот, врста праве Каrex Acutiformis, оштрика, оштрица. —Да око

сим и онај шевари острику на оној подмочљиво место у Орнице, ће се осуши па стока

ће једе.

острило с брус за оштрење, оштрило, оштрилица. — Ене га Боре там куде ко

си, иди види дати даде острило, иступи ми се коса. Окоси до пола, неће коса. Ај ћу гу

набстрим и мало да одморим, књT погледнем у торбиче, острило сем забравија.

острим, острија (3. л. мн. пр. остpив, имп, остри, аор. остри, 1. л. мн. остpимо,

импф. острешем, 3. л. мн. острешев) несвр. оштрим. — Ете га Вељко там у кућиче,

остри ножевја.

остро прил. строго, озбиљно, оштро. — 3децатреба остро, некуде они оћев да

скитав.
I

остроконџа ж пеј, свадљива, осорна, намћораста женска особа. — Изеде ме

тај остроконџа, сbм се свађа.

остроуман,-мна, -мно оштроуман. —Млогоје остроумно дете, најђаку школу.

остроумно прил. оштроумно. — Он остроумно збори, ако неје завршевљаја

школе. t

осум број осам. — Осум кокошке ми сносив, тамћн, ми смо кочка у кућу!
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осумдесет број осамдесет. —Осумдесет флаше пивода узнеш, сваки да попије

по две, па има и друго пијење, неје свм тој!

осумнајес бројосамнаест. —Тајливадамије осумнајесара, тамћнза плац.

осурим, осyреја свр, добијем седе, поседим, оседим. — Неје толко стар, од бри

ге осуреја.

осусто с одсуство. — Дошја на осусто, неје још ослужија до крај војску.

осушим се, осушија се сврјако смршам, омршам. — Млого се осушила, неће

ништа еде, држи диету!

отава жтрава после прве косидбе. — Долси ћорава што је тој отава, књко си пу

штила краве да пасев у моју ливаду?

отворен“, -а, -о у коме преовлађују боје светлијих тонова, који је обојен све

тлијим бојама. —Заунукину свадбу да си купимтакојнико отворено марамче, жути

шкаво, розњикаво.

отворен“, -а, -о који лако, без тешкоће успоставља комуникацију, комуника

тиван. — Ама отворен човег бре, прошjа свет, не се срмује!

отезам, отезаја (3. л. мн. пр. отезав, аор. отеза, 1. л. мн. отезамо, импф. отеза

шем, 3. л. мн. отезашев) несвр. 1. одгађам, одуговлачим, отежем. — Ми смо се прије

тељице одемно спремили за свадбу, ти отезаш!

П. - се настојим, покушавам да нешто избегнем, да се извучем из неке ситуа

ције. — Доста се отеза да не идем, ал она беше млого запела.

отепам, отепаја свр. истучем, изударам, измлатим. — Добро га отепај, да ви

диждњл ће јутре па тој работи!

откарам, откараја (3. л. мн. пр. откарав, аор. откара, 1. л. мн. откарамо) свр. 1.

отпремим, отерам (неким превозним средством), одвезем. — Откарали гу куде док

тура, припаднуло ву тешко. Нема га дом, откара жито у млин.

2. истерам, изгоним на пашу (о стоци). —Откара краве па га још нема, ете кол

ко телци рикав, забави ги.

отклацкам се, отклацкаја се свр. експр. одем, отпешачим споро, полако. —

Докле се ти отклацкаж до станицу, автобус ће ти побегне.

отклéнsам, откленsāja свр. експр. одем, отпешачим с напором, гегајући се. —

Откленsа надоле, не рече куде куга ће иде.

откoвем, отковаја свр. П. раскујем оно што је заковано. — Књд отковали тај

сандњк, а он пун здукати.

П. — се скинем себи поткову, потковице (о коњу). —Коњ се отковаја, одвајиде.

открај прил, од самог почетка, откад се памти, одувек — Тој неје симо сšг,

открај ме тај изелица мене сандиља.

откршим, откршија свр. П. одломим. —Открши мало од) тој клашче на Беле!

П. — се одвојим се од целине, одломим се. — Откршила се на онај кијамет) чеп

ка од ора, паднула на овијам кућу па све црепја испокршила.

откршим се, откршија се свр. експр. одем самовољно, без претходног догово

ра. — Открши се зором у Лесковац.

откукам, откукаја (3. л. мн. пр. откукав, аор. откука, 1. л. мн. откукамо) свр.

отчепим, отпушим, уопште уклоним оно чиме је нешто зачепљено, запушено, за

творено (супр. закукам), исп. отпишим. — Откукај ми овој стакло, рука ме боли! Не

ће откука ендек пред њигову капију, а беше млого врнало па све се вода врћа право у

мој обор, пун с воду.
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Изр. 1) да откукам (откукаш и сл.) уста (обично с негацијом) или императивно:

почнем да говорим, проговорим, престанем да ћутим. — Неће да откука уста тај бак

сузуља, такоје и у школу работила. Откукајги уста, неси мутава!2) нећу (нећеш, неће

и сл.) да откукам (откукаш, откука и сл.) уста држаћу (држаћеш, држаће и сл.) у тај

ности оно што мије (тије, мује и сл.) поверено, чуваћу (чуваћеш, чуваће и сл.) тај

ну. — Нећу да откукам уста, жими деца, тој е куде мене ко закопано!

откукујем, откукуваја (3. л. мн. пр. откукујев, аор. откукува, 1. л. мн. откукува

мо) несвр. отчепљујем, отпушавам, уопштеуклањам оно чимеје нешто зачепљено,

запушено, затворено. — Млоготи се пије, мало, мало, па откукујеш туј ракију. Не от

кукуј туј флашу, које ти е свг мука!?

откупујем, откупуваја несвр. откупљујем. — Откупује поприку овде по села,

после гу препродава за убаве паре у Београд.

öтнем, отеја свр. П. силом присвојим туђе, отмем. — Отели му овија по големи

лопту, тој плаче. Све сте ми отели, душу јожда ми узнете!

П. — се силом се ослободим, отмем се, истргнем се. — Отесе од њега и побеже.

оточ прил. пре извесног краћег времена, малопре, исп. оточке. — Отош беше

туј, куде се дена не знам. Отоџ беше сукљава, жито непокриено, а киша!

оточке прил. в. оточ. — До оточке беше све како ваља, а сbк се исподокачали

да се потепав.

отпекљам, отпекљаја (3. л. мн. пр. отпекљав, аор. отпекља, 1. л. мн. отпекља

мо, импф. отпекљашем, 3. л. мн. отпекљашев) свр. П. извадим (дугме, пуце) из рупице,

откопчам, супр. запекљам (се). — Срмота такој, стар човек отпекљаја кошуљу, голи

груди.

П. — се извадим (дугме, пуце) из рупице, откопчам се. — Заврући се, дај се отпе

КЉaM.

отпекљување с гл. им. од отпекљујем (се). — Дојади ми стој твоје отпекљува

ње и запекљување, пњл скини ванелу, неће се сњк смрзнеш!

отпекљујем, отпекљуваја несвр. П. вадим (дугме, пуце) из рупице, откопчавам;

супр. запекљујем (се). — Отпекљујем овуј кошуљу па гу не мог отпекљам.

П. — се вадим (дугме, пуце) из рупице, откопчавам се. — Ти се отпекљујеж, за

врући се!

отпендушим се, отпендушија се свр. експр. престанем да се љутим, дурим,

одљутим се, одобровољим се, супр. напендушим се, исп. отпpндим се. — Сама ће се

отпендуши ако се напендушила, дошло ву такој.

отпишим, отпишија (3. л. мн. пр. отпишив, имп, отпиши, аор. отпиши, 1. л. мн.

отпишимо) свр. в. откукам; супр. запишим.—Отпиши флашу пасипи у чашку, човег

да попије!

отпишување с гл. им. од отпишујем. — Неје тешко за отпишување, и ја ћу гу

отпишим, него што намалело у њум.

отпишујем, отпишуваја несвр. в. откукујем, супр. запишујем. — Не отпишуј

стакло да не ветрее ракија!

отпладне прил.у послеподневним сатима, поподне. — Допладне спије, отплад

не скита. Отпладне ће идемо у Коњинско да оберемо тој мало сливе.

отпојем, отпојаја свр. завршим певање, отпевам, испевам. — Она да ти отпоје

едну песму, да видиш које е појање.
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отпрећам, отпрећаја свр. одгpнем оно чиме је нешто запретано, отпрећем:

супр. запрећам (1). — Отпрећај тија компири да видимо печени ли су!

отпридим се, отпpндија се (3. л. мн. пр. отпpндив се, имп, отпpнди се, аор. от

прнди се, 1. л. мн. отпpндимо се) свр. експр. в. отпендушим се, супр. напрндим се. —

Мора се отпpнди, па не ву е никој ништа лошо рекја, ел такој!?

отрезан, -зна, -зно отресит, бистар. — Да буднеш отрезан, немој сваки да те

вара!

отресем се, отресја се свр. постанем отресит, бистар. — Да се отресеш, неси

више дете!

отришам, отришаја несвр. тресући уклањам, збацујем нешто с нечега, отре

сам, истресам. — Отришајте деца обућу, немој зблатњиве ноге да улазате!

отркаљам, отркаљаја свр. 1. котрљајући одгурнем, удаљим, откотрљам. —

Отркаљај теј тикве у међак, после ће гитоваримо!

П. — се удаљим се котрљајући се. — Пазитуј, бабо наудоле, немој да паднеш па

да се отркаљаш у поток!

отрован, -вна, -вно (поред стандардног значења „који у себи садржи отров, ко

ји делује као отров“) у изразу: отрован на работу врло вредан, марљив, предан послу.

—Тизнаш он какbвје отрован на работу, ће вика што сејош мајемо с овој сенце.

отрошим“, отрошија (3. л. мн. пр. отрошив, имп, отроши, аор. отроши, 1. л. мн.

отрошимо) свр. скинем кукурузно зрневље с клипа. — Еве да отрошим мало мумуруз

за свиње.

отрошим“, отрошија свр. П. изложим некога материјалном трошку. — Ја те

несвм млого отрошила, тај лебац што свм куде тебе јела.

П. — се потрошим, истрошим своја материјална добра, новац и сл. — Отро

шимо се млого око овуј свадбу, мало се и задужимо, па ће врћамо.

отpпујем, отрпуваја несвр. 1. излажем се гладовању, недовољном узимању

хране, трпим. — Ми стари ће отрпујемо, за деца сšмо да има!

2. (некога) подносим, трпим, толеришем нечије недолично понашање, хирове,

безобразлуке и сл. — Ја гу све отрпујем, ај нећу се свађам, ал она нема границу.

отpупим, отрупија свр. в. натрупим (1). — Кажитам на Мирка да отрупи дрва,

немам с које леб да испечем!

отутавим, отутавеја (3. л. мн. пр. отутавив, аор. отутаве, 1. л. мн. отутавемо)

свр. забудалим, побудалим. —Ти си бре, човеку отутавеја, куде ће она сама да ти на

вађује башчу!?

отутке прил. из тог правца, са тог места, отуда. — Они га најуривотутке, он

нема куде па се довуче куде мене.

отфркнем, отфркнуја свр. мало порастем, поодрастем. — Дете докле отфрк

не, после свекрва мож га чува, а ја ћу се запослим.

оћутување с гл. им. од оћутујем. — Ствоје оћутување си га усампасила, свгра

боти које он оће!

оћутујем, оћутуваја несвр. ћутке прелазим преко нечијих лоших поступака,

толеришем.—Оћутујеш му заједно, оћутујеш му задруго, докле га не усампасиш.

оубавим, оубавеја свр. постанем леп, пролепшам се, исп. преубавим. — Оуба

вело оној девојче па се лично направило.
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oфелизим, офелизија свр. скинем са младе стабљике кукуруза доње, приземне

листове. — От пре смо се млого мучили у прашење мумурус, тој га прво копамо па

морамо још свbки струг да офелизимо.

офирам, офираја (3. л. мн. пр. офирав, аор, офира, 1. л. мн. офирамо, импф.

офирашем, 3. л. мн. офирашев) свр. престанем да држим у тајности оно што мије

неко поверио, обелоданим, одам. — Ако ме офираш, мушће ме утепа.

оцепим, оцепија свр. истргнем лист папира из свеске, књиге, исцепам. — Оце

пи ми из средину два листа, несвм понеја свеску.

оча м фам, ир. отац. — Оча куде ти отиде?

oчeнчим се, оченчија се свр. издвојим се из друштва. — Што си се, бре оченчи

ја, па ел приђи при људи?!

очепим, очепија (3. л. мн. пp. очепив, имп, очепи, аор. очепи, 1. л. мн. очепимо)

свр. кидајући отргнем, насилно одвојим од целине. — Да очепиш онолку грањку на

родно дрвце, срмота! -

очитавим се, очитавеја се свр. преболим, ојачам, опоравим се. —Још се немож

очитави, јануло гу болево, такој чамреје.

очкембавим, очкембавеја свр. постанем чкембав, трбушаст, отрбушим. —

Млого се огојила, оволикчкембак, очкембавела.

очкобавим, очкобавеја (3. л. мн. пр. очкобавив, аор. oчкобаве, 1. л. мн. очкоба

вемо) свр. много, претерано смршам, омршам; исп. очкољавим.— Млого очкобаве

ла, ништа гу нема! 1

очкољавим, очкољавеја свр. в. очкобавим. — Ако е очкољавела не вуе од бога,

неће девојка да једе да се не огоји!

очовидно прил, на очиглед свих, не склањајући се од туђих погледа. — Он је

очовидно, у срет пладне, ишја куде њум у кућу, тај безосрамник!

очокљам, очокљаја свр. обијем на вишеместа (о посуди). — Све сем очокљала

овуј шерпу, могу њум сњк цвећке да садим, у њум више нема варење.

очукам, очукаја (3. л. мн. пp. очукав, аор. очука, 1. л. мн. очукамо) свр. 1. уда

рајући стресем, отресем, скинем. — Очукај вутарку, књко си седела у јендек, све зем

ња по њум!

2. избијем зрневље из класа (о житарицама). — Море, стра ме ће удари ника

градобија па ће очука жито

3. набијем, истрлим (о конопљи). — Очукаше Цигани конопље, св[г) ће имамо

да предемо целу зиму.

ошав м свежи плодови воћа. — Од малецко сем волела ошав да једем, ден

данћс, ако немам зуби, узнем јабуче пажљујем с овеј моје чељубине.

ошавлијам онај који воли да једе ошав, воће. — Фала, фала, ошавлија сем, ал

немам зуби, Лепка ће ми свари тија јабучики па ћу ги такој изедем.

ошавлика ж она која воли да једе ошав, воће, која је љубитељ воћа. — Дај ги

тејјабуке на стринку, онатој воли. Књкопане волим, дете, ошавлика сем ја, таму пла

нину куде што сем се родила, млого ошав је имало.

ошкам, ошкаја (3. л. мн. пр. ошкав, аор, ошка, 1. л. мн. ошкамо, импф. Ошка

шем, 3. л. мн. öшкашев, пр. сад, ошкајећи) несвр. подстичем, нагоним, пујдам пса. —

Немој, Игоре да ошкаш куче, ће се откине па ће ме изеде!

ошкопим, ошкопија сврушкопим, кастрирам (о вепру). — Овија две веприки

треба ги виће ошкопимо па да ги ранимо за зиму.
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ошкуђевам, ошкуђеваја несвр. оскудевам. — Ошкуђевала је у све, докле не

öтиде у Немачко, свк се подголемила па никyга не гледа!

ошов машов, лопата. —Узни ошовпа исфрљитој ђубре, негачувај позaврата!

ошовче с дем, од ошов, ашовчић, лопатица. —Неми носитој ошовче искујну,

узни там голем ошов!

оштрокавим, оштрокавеја свр. постанем штрокав, сувише прљав, нечист. —

Неси се две недеље бањаја, штроку с нож да дељаш, одма да се избањаш!

оштрбим, оштрбеја (3. л. мн. пр. оштрбив, аор, оштрбе, 1. л. мн. оштрбемо)

свр. постанем крезуб, окрезубим. — Не ме брига што сем оштрбела, нећу се одавам,

него што нема с које да се раним.

оштурим, оштуреја свр. постанем штур, пуст, опустим, запустим (обично у

клетви). —Нека оштури и кућа и њива, пусто све да остане,ја више душу немам уме

не да дијаним!

osидам, оšидаја (3. л. мн. пр. osидав, аор. osида, 1. л. мн. osидамо)свp. сазидам,

озидам. — Да озидам плот откут комшију.

osиљавим, оšиљавеја свр. изгубим оштрину вида, останем с ослабљеним ви

дом.— Osиљавела сем плетеећи и везеећи уз гасарче, струју несмо имали коckГ.

osирам се, оSираја се (3. л. мн. пр. osирав се, аор. osира се, 1. л. мн. osирамо се,

импф. osирашем се, 3. л. мн. osирашев се, пр. сад. osирајећи се) несвр. окрећем главу и

горњи део тела назад, осврћем се, окрећем се, исп. ospћам се. — Не се оšирај, него

потрчи да се не забавиш!

osирање с гл. им. од оšирам се. — Немам ја време за оšирање, које оће, тој нека

работи.

osириште суточиште. —Чим не поштујештатка и мајку што су за тебе живот

положили, више немаш osириште овде!

ospнем се, озрнуја се свр, окренем главу и горњи део тела назад, осврнем се,

окренем се. — Ospни се мори, да видиш кој ти је дошја

ospћам се, оšрћаја се несвр. в. osupaм се. — Не оšрћај се књT пођеш на пијац, не

ће ништа продаш, ће врнеш све дом!

osphaње с гл. им. од озрћам се. — Кво мори оšрћање, кој се оšрћаја?

П

па прил. опет, поново; исп. пај. — Попи два прашка и па ме глава боли. Једеш

ћутек и па неће се смириш! Па ли ће, бре, ручаш?

па“ везн. — Прво ће оберемо овеј сливке па ће идемо да копамо.

павам, паваја (3. л. мн. пр. павав, аор. пава, 1. л. мн. павамо, импф. павашем, 3.

л. мн. павашев, пр. сад павајећи) несвр. 1. тресем, отресам, истресам накупљену

прашину, прах и сл. с нечега. — Двкубаво време па све павам овијаћилими, пуни с пр

шину.

2. експр. ударам, млатим, тучем. — Пава га татко ко стару канту, ал он се не

разбира.

павање с гл. им. од павам. — Што ситујзателентила стој павање, не можза по

сле оставиш, људи да ручав?! Не помага павање, књд нема мозак у главу.
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падинка ждем од падина. — Неје одвише стрмо, полњкће се спуштиш низ онуј

падинку и ће искочиш на раман пут!

паждрак м стари, дотрајали део одеће, рита, прње. — Да собереш тија па

ждраци одјтаван, пада исврљиштам у реку, нема више одњи које, немош се носив!

пазука ж1. пазухо. —Куде да ми искочи потпазуку чир, немогруку подигнем.

2. мн. груди, прса, недра. — Болив гу пазуке, не мож дете да доји.

3. мн. део одела, обично упасана кошуља, која покрива груди, прса. — Пушти

теј паре у пазуке, тој ти најсигорно! Турим такоју пазуке бомбонке, никој да не види,

па крз) сливњак ча Перин однесем на мајку.

пај прил. в. па“. — Пај ли ће се задеваш, неси се још смирија?

паја жједан од најмање два једнакомерна дела тканине, пола. — Овеј черге су

ми од две паје, а овај што се сbк с њум покривамо од) три, да е широка.

пајсторак м пасторак. —Натришаш му се на тој дете ко да тијепајсторак. Моја

сестрае напајсторка отишла, после ву и на њум богдаде да има којда плаче по њум.

пајсторка ж пасторка. — Не ги двоји, које купи на ћерку, тој и на пајсторку.

Књ[д) це преодадо, затекла бе две пајсторке, после ја роди мушко.

пајсторкиња жекспр. в. пајсторка. — Еј, ала су ми душу изеле пајсторкиње,

докле се не одадоше, а ја ги несвм мајку утепала, него сем дошла за удавца.

пајсторче с пасторче. — Чува он убаво и пајсторче и њигови.

пакече с дем, и хип, од пакет, пакетић. —Испратилаги едно пакече, деца да се

зарадујев.

пакос м штета, пакост. — Ја сирота, направи пакос, искрши вилџан! Ти, же

но, да се не уватиж за нику работу да не направиш пакос.

пакосан, -сна, -сно који прави, чини, причињава, узрокује штету. — Дете епа

косно, не му давај тој у руке!

пакосникм онај који прави, чини, причињава, узрокује штету, штеточина. —

Голем је пакосник онај мој баксуз), све да ми згази цвеће победеми у башчу што свм

посадила! t

пакосница ж она која прави, чини, причињава, узрокује штету. — Ако ти је

свекрва такој пакосница ко што причаж, дај мене да ми спраља обеди све друго да по

сташе, ако ће крши и разбива судови. !

пакосниче с дете које прави, чини, причињава, узрокује штету. — Изеде ме

тој пакосниче, скм по њега да трчим да не направи ники пакос.

пакошчијам аугм. и пеј, од пакосник. —Дол се заузеја у нику работу, него сњM

седи тај пакошчија и мора да прави пакос“

пакошчика жаугм. и пеј, од пакосница. — Горе си пакошчика од онуј нашу ов

цу што сем наврне главу и трчи у штету!

палаваћмовећи, повећи комад нечега, комадина. — Оволки палаваћи месо свм

у чорбу турила и они гу неће једев, аздисали!

палаверим, палаверија (3. л. мн. пр. палаверив, аор. палавери, 1. л. мн. палаве

римо, импф. палаверешем, 3. л. мн. палаверешев) несвр. експр. подстичем свађу,

смутњу, сплеткарим. — Она нема другу работу, него откућу на кућу, одједнога до

другуга да прича што неје, људи да се свађав, она снмо палавери.

Палаверка“ ж надимак.

палаверка“ ж експр. смутљивица, сплеткашица. — Пази се ти од туј палавер

ку! Онаће две очи углавуда завади, теква је Уједну руку носи огањ, у другу воду!
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палавурдам експр. безвредна особа, ништарија, никоговић. — Моја ћерка, ако

ме слуша, неће отидне за онога палавурду.

палавурдија ми жзб експр. безвредне, ништавне особе. — Немав они ништа,

голаћи, они су замене палавурдија. Ћу слушам ја жене, палавуpдију, с празне главе!

паламида ж бот, коровска биљка из пор. главочика Сirsium нији листови по

ободу имају бодљикаве длаке, осјак. —Треба се отрси бостан,јанула га паламида.

паламударка ж погрд женска особа која долази до некематеријалне вредно

сти служећи се преваром, обманом. — Два-три пут ме је она такој опаламудила ме

не, тај паламударка, ал ја несљм памет набрала, па ву дадо, и тој за тој.

паламудим, паламудија (3. л. мн. пр. паламудив, имп. паламуди, аор. паламу

ди, 1. л. мн. паламудимо, импф. паламудешем, 3. л. мн. паламудешев, пр. сад паламу

дејећи) несвр. експр. долазим до неке материјалне вредности служећи се преваром,

обманом, искоришћавам некога. — Мало си ме ти мене паламудија, па си дошја по

још, ал дошло ми ис пету у главу, умреле будале!

Паланsа“ ж надимак.

паланsа“ ж направа за мерење тежине, кантар. — Ти такbв домаћин, свbки

дњн на пијаs кмијеш, па да немаш паланsу, од мене тражиш

палченик м 1. крајњи дебљи прст на руци или нози, палац. — Пази дрва књLд!

трупиш, немој палченигда претрупиш

2. погрд. особа ниског раста. — Онолицак палченик мори, па да видиш књко

командује на мужа.

паљка ж плочица у дечијој игри школице. — Све ишепи опћнци клеваећи по туј

паљку!

памет м (поред стандардног значења „разум, ум“) у изразу: да се чукнем (чук

неш, чукне и сл.) у памет да се дозовем (дозовеш, дозове и сл.) памети, да се опаме

тим (опаметиш, опамети и сл.), да се уразумим (уразумиш, уразуми и сл.). — Ти да

се чукнеш у памет, неси више детишњар чукни се у памет дозови се памети, опаме

ти се, уразуми се. — Чукни се у памет, ја тија такви скитњари ко тебе нећу више под

носим!

пампур м запушач, заптивач од плуте. — Нумеја гу отвориштуј флашу, ете

књко набута шампур у вино!

Пане с надимак. }

панкалоз м и жекспр. особа која стално негодује, гунђа, гунђало. — Еј, тај ли

што је панкалоз), све ву на њум неправо, сbмо пћњка ништо.

Панта м надимак.

панталонка ж мн. хип, од панталоне, панталонице. — Порасја мори, глеј

ократкеле му панталонке.

пантење с способност задржавања у памети, сећању, памћење. — Даја му

бог пантење, млого убаво учи.

Изр. у пантење сљм (си, је и сл.) још при чистој сам (си, је и сл.) свести, здраве,

бистре памети (сам, си, је и сл.). — У пантење јејош, ако је стар. у моје пантење от

кадја памтим, докле допиремоје сећање. —У моје пантење, тој до сhг несвм видеја.

пантивек му прилошкој служби: одувек, одвајкада. — От пантивек су теј фа

милије слогувале, и сbк тој да се направи!
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пантим, пантија (3. л. мн. пр. пантив, имп. панти, аор. панти, 1. л. мн. пантимо,

импф. пантешем, 3. л. мн. пантешев) несвр. држим, задржавам, чувам у сећању,

памтим. — Пантиш ли, мајке књко те је јурија, што сек плачеш по њега?

пантљив, -а, -о који добро памти. — Не учи дом млого, ал пантљиво дете,тоју

школу што научи.

пЊњкало с експр. особа која стално гунђа, чантра, гунђало. — За работу, ра

боти, а што је па пћњкало, тој ву нарав такbв.

пЊњкам, пњњкаја (3. л. мн. пр. пћњкав, аор. пењка, 1. л. мн. пњњкамо) несвр.
експр. гунђам, чантрам. — Ич немој да ми пћњкаж, да се спремиш и да однесеш обед

у њиву на бабу и на деду!

пљњкање с гл. им. од пњњкам. —Ти ће затвоје пљњкање добијеш преко нос!

парабаба ж очева или мајчина баба, прабаба. — Ивана ми је унука, на њојни

деца сем парабаба, а Вељко, муј муж ги је па парадеда.

парабел м пиштољ. — Беше ми Лекадаја ники парабел, ал овија наши ме опту

жише и узедоше ми га.

Парадајз м надимак.

парадеда м очев или мајчин деда, прадеда. — В. пр. под парабаба.

параман м 1. било који, неки одевни предмет. — Један параман ми татко неје

купија докле сњм куде њега била, носила свм мајка с њојне руке што уработи.

2. било који, неки комад живинског меса (обично пилећег, кокошијег). — Тија

по крупни парамани ће оставиж за у ђувеч, а по ситни ће туриш у чорбу!

параманче с дем, од параман. — Донеја му туј на дете ники параманчики, не

знам куде ћу ги. Па параманчики, ћерко, от пиле, несвм заклала ћурку!

парамудење с гл. од парамудим. — Спарамудење тамо тија белосвечани што

гу не познавав, кућу направи.

парамудим, парамудија (3. л. мн. пр. парамудив, аор. парамуди, 1. л. мн. пара

мудимо, импф. парамудешем, 3. л. мн. парамудешев, пр. сад парамудејећи) несвр.

експр. искориштавам некога, извлачим корист на превару. — Она је парамудила по

Немачко куга је стигла.

парандисање с гл. им. од парандишем. — Књкво је тој парандисање по кућу, ми

смо још) живи, тој ти у твоју кућу можда отвараш куде оћеш?!

парандишем, парандисаја (3. л. мн. пр. парандишев, аор. парандиca, 1. л. мн.

парандисамо, импф. парандишешем, 3. л. мн. парандишешев) несвр. без нечије сагла

сности, на својуруку, самовољно претресам, претражујем. —Немој мити мене па

рандишеш по моју кућу, овој неје пустињско

парастас м цркв. служба у православној цркви, помен за покојника, парастос.

— У недељу ће ву давамо парастас, ће турамо годину.

параунук м син очевог или мајчиног унука, праунук — Миросава мије ћерка, а

на њојнога Игора син ми је мене параунук.
1

параунука ж кћер очеве или мајчине унуке, праунука. — На моју унуку Ивану

ћерке, Теодора и Сања су ми мене параунуке.

параунуче с дем, и хип, од параунук, параунука. — Боже дај, и ти параунучики

да дочекаш, која што сем дочекала!

парлапајеc, -ста, -сто који много говори, говорљив, брбљив. —Мајка вује пар

лапајеста, а на њум с кљеште реџ да ву извукујеш.
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парлапајка ж погрд, брбљивица. — Ти мори, парлапајке, ич език у главу не

увукујеш!

парлијам онај који има много пара, новца, парајлија. — Деда, синко прима

пенsију, он је парлија, баба у кућу књкве паре можда заради!?

парлика жона која има доста пара, новца, жена парајлија. —Јутреће ти дође

баба из Немачко, она је парлика, од њум да тражиш

парокијаж цркв. парохија. — И нашо село је под њигову парокију, ал нећедоб

ди да свети воду што му млого долеко, најеја се.

парчетисање с гл. им. од парчетишем. — Големати ливада, на парчетисање

боље ће гу продаш, којима теј паре целу да гу купи!?

парчетишем, парчетиcaja (3. л. мн. пр. парчетишев, аор. парчетиса, 1. л. мн.

парчетисамо) несвр. делим неку целину на парчад, комаде, парчам, комадам. —Ја не

ћу да парчетишем ливаду, ако оће да гу купи наједно, тамћн за плац. Не парчетишите

леб овакој, суши се!

паском прил. пасући. —Терај ги краветакој паском узлезербу до наше ливаде!

паскурица ж обредни хлепчић. — Паскурице ги правимо највише за задушни

це, лебац на крвајчики да имаш на свакуга за душу да пружиш.

пасмић м намотај од 60 нити предива на мотовилу. — Пасмић има двајес че

шљанке, а једна чешљанка има три жице.

пастрма ж сушено и димљено свињско месо. — Води, жено ред от пастрму,

дугњчка је година!

патарење с гл. им. од патарим. — Ја такој смоје патарење целден, па се уморим.

патарим, патарија (3. л. мн. пр. патарив, аор, патари, 1. л. мн. патаримо, импф.

патарешем, 3. л. мн. патарешев) несвр. експр. ходам тешко, с напором, с муком, ге

гам. — Које ћу работим, дете, остарела свм, болна, патарим туј по обор?!

патарица ж (обично мн.) други дан крсне славе. —Ми у село по три дана тера

мо славу: вечерница је преддâн на славу, ден слава и јутредњн патарице, тој допладне

па за комшије, врућа ракија, мезе и такој.

патенка ж дводелна копча чији се делови закопчавају утискивањем једног у

други, дрихер. — Поручила ти Зојкашњајдерка да ву носиш конћц и патенке за тој

полче што ти шије.

патенче с дем, од патенка. — Ма не идевтеј патенке за овој свилено полче, да

купиш патенчики, жути, полче да ти будне убаво!

патење с патња, мука, мучење. — Моје патење у детињсто нигде га неје имало:

била сем без мајку, па свм од цедам године месила.

паток м слаба ракија која прва потече приликом печења. — Паток неје за пије

ње, после га препичамо да будне јака ракија.

патрав, -а, -о који се услед бола у ногама гега приходу, који хода тешко, сму

ком, хром, шепав. —Ђе идеш такој патрав књд не теја куде доктура да ти тури гипа,

досфг би теј кошчице срасле. Патрава се родила, с једну ногу по кратку.

патравим, патравија (3. л. мн. пр. патравив, аор. патрави, 1. л. мн. патравимо,

импф. патравешем, 3. л. мн. патравешев, пр. сад патравејећи) несвр. експр. тешко, с

мукомходам, гегам се, храмљем, шепам. — Болив га обе ноге искук, ете књко патрави.

Беше падаја отплемњу и одотле патрави. Трићеркејеродила патраве, све патравив.
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патравкажекспр. она која се услед бола у ногама гега приходу, која хода те

шко, смуком, хрома, шепава женска особа. —Тај патравка пуна с реуму, одвај иде,

патрави. Она јес патравка, патрави с једну ногу, а лични деца очувала.

патравком експр. онај који се услед бола у ногама гега приходу, којихода те

шко, с муком; онај који је хром, шепав. — Тај патравко што патрави, душу ми изеде.

Викав га патравко што патрави с једну ногу.

патрдија ж галама, гужва, неред. — Дође, направи патрдију, па отидне, а ми

останемо да се свађамо.

патроња мекспр. в. патравко. — Маћу му искршим ја на тога патроњу и другу

ногу.

Пауница ж надимак.

пáутинаж танке нити, честоуплетенеумрежу, које се формирају одлепљи

вог сока којеглучи паук, паучина. —Ти од цкитање немаш књIд) да манежда скинеш

туј паутину, ко да смо у воденицу, не у кућу!

пачавраж 1. крпа којом се послује око шпорета (за брисање, окретање или

извлачење врелих посуда из рерне и сл.). — Узни пачавpу, немој зголе руке да дизаш

лонац от шпорет!

2. фиг. прљава, нечиста, неуредна особа. — Докарала свм се на пачавpу, отпу

сту работетину немам књLд) да се оперем.

пачавроњам погрд. запуштен, нечист, неуредан, прљав човек. — Ти, пачавpo

њо, там уз шпорет) да ћутиш, пачавросаја си се!

пачаврошем се, пачавросаја се (3. л. мн. пр. пачаврошев се, аор, пачавроса се,

1. л. мн. пачавросамо се) свр. постанем прљав, нечист, неуредан, запустим се. — Ја

свм се пачавросала, немам књIд) да се оперем.

пачинкеж мн. врста уродице која се тријерењем одваја од жита. — Носита

мо на свиње теј пачинке да једев:

! пашалisк м паша, пашњак, пасиште. — Ичер га ја видо, водеше краве испа

НаЛБК.

пашићан, -ћна, -ћно који се претежно гони на испашу, који се додатно не

прехрањује, не тови (о крмету). — Овеј пашићне свиње затвори у кочину докле ра

њенице не попијев помије, па ги после пушти травуљаг да једев

пашиште с тело угинуле животиње, лешина, цркотина, мрцина. — Ал се уда

нула прудина, врљав там пашишта.

пашкуљм стари, дотрајали, изношени део одеће. — Немам ништо убаво, за

лично, а тија пашкуљи имам цело село да обучем.

пашкуљан м 1. експр. дете у повоју. — Еј, бре, дете, пашкуљане, које ми оће

кажеш!?

2. погрд, човек слабог имовног стања, сиромах, сиротан. — Ма које има тај па

шкуљан, дњл има њиве, дњл му је штала пуна св[c} стоку, chмо се издиза?

пашкуљче с дем, од пашкуљ. — Ваша мајка ве је обукувала с пашкуљчики от

пијац, а сbк сте аздисале, свbки ден у ново, „ко у собор да ће идете!

паштрмење с гл. им. од паштрмим. — Огади ми се и месо и леб од оној њојно

паштрмење, нуме нож да узне.

паштрмим, паштрмија (3. л. мн. пр. паштрмив, аор. паштрми, 1. л. мн. паштр

мимо, импф. Паштрмешем, 3. л. мн. паштрмешев) несвр. рукама ситним, комадам (о

печеном или куваном месу). —Што тој месо паштрмиш? Пњлузни убaвoнoш па сечи!
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пекља ж петља, очица при плетењу. — Овај плет неје заметан, две пекље нали

це, две наопoкo.

пекљавина ж1. невоља, неприлика, потешкоћа. — Твква је пекљавина с ма

лецки деца.

2. беспотребно мешање, уплитањеу нешто. — Дом да си идеш! Несвм те с ки

тен ибрик викала овде пекљавину да правиш!

пекљам, пекљаја (3. л. мн. пр. пекљав, аор, пекља, 1. л. мн. пекљамо, импф. пе

кљашем, 3. л. мн. пекљашев, пр. сад, пекљајећи) несвр. П. 1. радим, обављам неки по

сао невешто, шепртљам. — Ене га пекља ништо око трактор, ал па ништа, ће мора

вика мајстора.

2. тешко живим, довијам се, кубурим. — Нема се, дете, скупотија голема, ал

ете пекљам никако.

П. — се мешам се, уплићем се, петљам сеу нешто. —Ти се немој пекљаш, нека

си работив које оћев, тој неје твоја работа!

пекнем, пекнуја (3. л. мн. пр. пекнев, аор. пекну, 1. л. мн. пекнумо) свр. у дем.

значењу: печем (о ракији). — Пекну, Бале мало ракијичку, овуј годину слабо свlс)

сливе.

пекнем“, пекнуја свр. у изразу: мува нема те (га, гу и сл.) пекне ништа ти се (му

се, јој се и сл.) неће лоше догодити, сасвим си (је и сл.) безбедан. — Будни без бригу,

мува нема га пекне!

Пеле с надимак.

пеленка ж дем, и хип, од пелена, пеленица. — Да соберем овеј пеленке от пре

мет, па ће си ги она пегла.

пељузан м задрт, неразуман, тврдоглав човек. — Што си такbвпељузан? Ја ти

викам да несвм, ти си па запеја!

пељузим се, пељузија се (3. л. мн. пр. пељузив се, аор. пељузи се, 1. л. мн. пељу

зимо се, импф. пељузешем се, 3. л. мн. пељузешев се) несвр. понашам се неразумно,

неразборито. — Немој се ти пељузиш сврс) стари људи, срмота!

пендек му изразу: турим (оставим) на пендек ставим, оставим нешто на вид

но место тако да се лако може запазити, видети. —Тури га такој туј на пендег, да

не тумарам после по целу кућу!

пендушење с гл. им. од пендушим се. — Бригамемлого за њојно пендушење, ће

се отпендуши!

пендушим се, пендушија се (3. л. мн. пр. пендушив се, аор. пендуши се, 1. л.

мн. пендушимо се) несвр. експр. Љутим се, срдим се, дурим се (обично напућивши

уста). — Она се свм пендуши, а никој ву ништа неје викаја.

пендушљив, -а, -о експр. који се лако љути, срди, дури (обично напућивши

уста). — Мене су ми такви пендушљиви довде дошли, казуј што си љута!

пендушљивка жекспр. женска особа која се лако љути, срди, дури (обично

напућивши уста). —Тај пендушљивка за све ништо се љути, ете, видижгу куде ћути,

надигла пршку.

пендушљивком експр. онај који се лако љути, срди, дури (обично напућивши

уста). — На тебе па пендушљивко, које ти је па си се напендушија?

пентерење с гл. им. од пентерим (се). — Он с њигово пентерење такој подуде

вја, ће се распучи емпут
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пентерим, пентерија (3. л. мн. пр. пентерив, аор. пентери, 1. л. мн. пентеримо,

импф. пентерешем, 3. л. мн. пентерешев, пр. сад, пентерејећи) несвр. П. пењем, пен

трам. — Куде пентериш тој дете одма на кревет?

П. — се пењем се, пентрам се. — Немој се пентериш уз басамци свма, ће се ско

трљаш!

пенџер м уоквирени и затворени отвор у зиду кроз који улази дневна све

шлост, прозор. — На пенџери сbк, сви турaв фиронге.

пенџерче с дем, од пенџер. — Беше ме комшија тужија што сем оставија пен

џерче у њигов обор што гледа, и мора га заsидам.

пензија ж пензија. — Онаје у пенsију, ал неће се врћа из Немачку. Работијаје у

млин толке године, свг има пенsију.

пенsијичка ж дем, и хип, од пензија, пензијица. — Крцка он туј пенsијичку еве

двајез године.

пенsионер м пензионер. — Не давав редовно ни плате на овија што работив, не

ли па на нас пенsионери

пенsионерка ж пензионерка. — Баба, сине неје пенsионерка пада има паре!

пензионерски прил. пензионерски, — Живи он пенsионерски, крцка свћки ме

сец туј пенsију!

пењив, -а, -о у коме, на коме има пене, пенаст. — Не расипујтуј пењиву воду,

да оперем овуј црнотину! Прошћавај, пријо, руке ми пењиве, не мош се здравимо!

пењуга жекспр. дебела женска особа. — Не се она од лош) живот направила

пењуга.

пепелм пепео. —Врућ пепелсирасипала нађубре, две пилчики ми се опрљили.

пепелиште с 1. етн. удубљено местоу кући где се ложила ватра, огњиште. —

Раније је била кућа една просторија чим се улаза, и туј ископано за огњиште, пепели

ште, такој отворено, туј смо пекли леб) под вршњик, туј смо варили, на вериге смо

качињали воду да грејемо, дабоме!

2. фиг. место где је неко поникао, одакле вуче корене, родна кућа, родни дом. —

На едну ћерку све да дадеш имање и куће, а другу да оставиж бес пепелиште, тој од

онога озгор греота!

пепелницаж кутија на шпоретуу коју пада пепео. — Пунати пепелница, затој

огањ неће ти се разгори.

пепелчњк с дем, и хип, од пепел. — Запрећамо компири у пепелчђк па ги пече

мо. Солни пепелчњк туј куде воду што расипа.

пеперуга жзоол. инсекат из реда Церidoptera, лептир. — Баба викаше ако ви

диш у пролет прво жуту пеперугу, цело лето ће будеж жута и болна ко она.

пеперушка ж в. пеперуга. — Ваћали деца пеперушке по жито па ни га све изга

зили. }

пеперушче с дем и хип, од пеперуга, пеперушка. — Ајз бабу у њиве да видиш

колко пеперушчики има!

пепиљав,-а,-о пепељаст. — Оној пепиљаво пиле ми се нигде затикало. Евети

клупче па ми купи такво исто пепиљаво да завршим ванелу.

пепиљавка ж кокош пепељасте боје. — Онај пепиљавка се расквацала, а не

мам тазе јајца да гу насадим. 1

первaзмокрајак, перомараме, повезаче. — Еј, Ружо, малецак первасти озгор!
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перда жзб. им. од перо, перје. — Ене Мирко прет кокошарник колко перда, си

горно је кучиште изело нику кокошку, ја сирота!

пердам, пердаја (3. л. мн. пр. пердаваор. перда, 1. л. мн. пердамо, импф. перда

шем, 3. л. мн. пердашев) несвр. експр. грдим, ружим, корим. — Ја ћу гуњума пердам

књд гусретнем које она лајала од мене.

пердање с гл. им. од пердам. —Млoгогу њум брига затвоје пердање, она сите

ра на њојно што знаје.

пердушина ж аугм. од перда, перушина. — Смети под ајет куде кокошке што

легав онуј пердушину! Митив се кокошке, пун обор с пердушину.

перенде с неред, лом. — Књкво си толко перенде направила по кућу?

периљаж она која пере рубље, праља. —Амори, периљо, развреднила си се ко

да је чис понеденик!

перкла жузица која се провлачи кроз рупице и стезањем саставља наспрамне

стране (обично обуће), пертла. — Наврчкај ми перкле на ципеле, ја нумем!

перклам, перклаја (3. л. мн. пр. перклав, аор. перкла, 1. л. мн. перкламо, импф.

перклашем, 3. л. мн. перклашев) несвр. састављам наспрамне стране (обично обу

ће) провлачећи и стежући пертле, узице кроз рупице, першлам. — Мора Да научиж

да перклаш обућу, ја ли ћу ти ги перклам свњки двн!?

пeрнем, пернуја (3. л. мн. пр. пернев, аор. перну, 1. л. мн. пернумо) свр, у дем.

значењу: перем. — ЧЊз да пернем овој марамче одl sној, одма идем.

пeрнем“, пернуја свр. експр. овлаш ударим, закачим некога. — Перни гу што се

набутала пред нас!

Пертате с село.

Пертаћанин м становник Пертата, онај који живи у Пертату.

Пертаћанка ж становница Пертата, она која живи у Пертату.

пертацки, -а, -о који се односи на Пертате.

перушка ж метлица од кокошијег крила којом се мете брашно или мрвице са

стола. —Трг несмо имале сунђери и крпе ко данес, него смо с перушку смићале бра

шно од остал књд месимо, ел па бришемо трошке по обед.

перчин мреса, метлица на врху кукурузне стабљике. — Мумуруз искараја

перчин, ће чепи, па ће има класја.

песакљив,-а,-опесковит. — Којеће се роди у онуј песакљиву њиву, све изгори?!

Песиште с млт, њива.

песка ж количина нечега (обично сламе, сена, траве, растиња) која се може

захватитиједном руком, која може статиуједну шаку, пест. — Не ми треба млого

расад, заједну песку ми сâмо дај!

песна ж песма, мелодија. — Отпоједну песну за гости, па иди на оро!

песнопојац монај који лепо, добро пева, добар певач. – Млогоубаво поје, мет

нуја се песнопојац на татка.

песнопојка жона која лепо, добро пева, добра певачица. —Од њојну мајку неје

имало боље песнопојка: књдзапојеше на седељку, цело село се собере да гуслуша.

песнопојче с дете које лепо, добро пева. —Ти си бабино песнопојче, и баба ти

је млого убаво појала.

пестување с гл. им. од пестујем. — Ел она пестувала и свекра и свекрву, па

cђ(г) књг паднала у постељу, нема кој да се оšрне накуде њума.
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пестујем, пестуваја (3. л. мн. пр. пестујев, аор. пестува, 1. л. мн. пестувамо) не

свр. негујем, пазим, надгледам. — Болника сем пестувала пед године.

петак м (поред назива петог дана у седмици) у изразу: распети - по хришћан

ском веровању, дан Христовограспећа, Велики петак. — На распети петак се пости,

мћстив се јајца, а sвона у цркве нe sвонив.

петњлм 1. мужјак кокоши, петао, певац. — Ја познавам мојега петла, ене га

мој петБл у твоје кокошке.

2. у мн. кукурикање петла као одређење времена (обично часовиу дубокој ноћи

и пре свитања). —Пођемо пешкеу Лесковацу други петлови, осимнемо у Лесковац.

Изр. петлове гаће бот, врста шумског цвећа. — Процевтили кукурек, петлове

гаће у шуму, ајде, ваћа пролет, људи се размилив по њиве.

петина ж петорица; петоро. — Петина момци у нашо село за женидбу. Несмо

имали млого гости на славу, њи петина: две женштине с мужи и једно дете.

петле смлад петао, петлић. — Стар петњл прелића у Бранкин обор, овој петле

свмо с кокошке. Кусо петле, за век пиле (НПосл.).

петленце с дем, и хип од петле. — Ја ћу ти дам кокошче, а типа на мене пе

тленце, ће се мењавамо.

петлижан м бот, и агр. повртарска биљка Solanum lucopersicum, парадајз. —

Рани гибе посадила овија петлижани, а још нема да стасујев.

Изр. модар петлижан повртарска биљка са меснатим, дугуљастим плодом

тамноплаве или љубичасте боје Solanum melongena. — Турав жене и од модри пе

тлижани у ајвар, ја па сЊм поприку.

петлижанче с дем, и хип од петлижан. — Они садив рани петлижани. Давав

ни такој по нико петлижанче, докле наши не стигнев, ал руке ги се тресев, ко дати да

ва не знам које.

петлинaм аугм. и пеј, од петњл.— Натога петлинућу му вржем ноге да не пре

лића преко плот. Боље да га закољем овога петлину, он стално младожењаз Бранкине

кокошке, овакој ће имамо убав ручђк.

петличе с дем и хип, од петле. — Моли гу да ми даде једнога њојнога петла,

моји све петличики, 1

петличенце с дем, и хип, од петличе. — Оће да се мењавамо, ал за петличенце

да ву дадем стару кокошку.

петличење с гл. им. од петличим се. — Она ми пастој петличење огаде, ко сЊм

она да је на овај свет!

петличим се, петличија се (3. л. мн. пр. петличив се, аор. петличи се, 1. л. мн.

петличимо се, импф. петличешем се, 3. л. мн. петличешев се) несвр. експр. придајем

себи неосновано велику важност, правим се важан, кочоперим се. — Нема за које да

се петличи, за убавило неје убав, за богасто неје богат.

петличком погрд. онај који неосновано придаје себи важност, који се прави

важан, који се кочопери. — Какbв си ми па ти, петличко, с које се петличиш?

Петровдњн м хришћански празник, Петровдан. — Туј око Петровдњн ће

почнев да стасуев овеј петровке јабуке.

Петрове ливадеж млт ливаде и њиве.

петровка жбот, агр. јабука која дозрева око Петровдана, петровача. — Стана

ни донела пуну ванглу петровке.
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петровче с дем од петровка. — Бе посадила тамо при бунаредно петровче, да

викне ники пада ми га искрши. Немам које друго,тури укицељу петровчики паву тој

однесо уста да раскваси.

пецкав, -а, -о који је прошаран разнобојним тачкама (о тканини). — Од овај

пецкав матријал да сашијем полку.

печаловинаж сезонски најамнирад изванместа сталног боравка, печалба. —

Прво нашо срботимо, после па викнемо у печаловину, тамутија села око Београт, по

баштоване.

печаловникм печалбар. — Несмо имали нико имање, отидневни мужи у печа

ловину у Банат, печаловници су били, а сЊг на бога фала, одимали смо мало.

печаловница ж женска особа печаловник. — Која је моја другачка била печа

ловница, тој сbмо ја, с тебе способнога мужа?!

печенка ж1. бoт. агр. белокора бундева Сucurbita pepo. —Тикве и печенке ту

римо преко зиму у подрум да не измрзнев. Тикве свињеједев, печенке па за нас.

2. анат. експр. глава. — Шћетитај печенка књ|д) цвеpaбoтиш књкоти друг) каже?

печенче с дем и хип, од печенка (1). — Не кидајтој зелено печенче, знаш колка

ће печенка порасне од њега! 1

печењак м прасе одређено за клање. — Овој ће ни буде печењаг за славу.

печењевачки, -а, -о који се односи на Печењевце.

Печењевка и Печењевчанка ж становница Печењевца, она која живи у Пе

чењевцу.

Печењевце с село.

Печењевчанин м становник Печењевца, онај који живи у Печењевцу.

печеснајес број приближно, око петнаест, немање од петнаест. — Печесна

јес брава чувам, омалија свм ги овце, нема кој да ги чува.

печестина ж број приближно, око петоро (петорице), не мање од петоро (пе

торице). —Да се соберев печестина мужи, да се стегнев један ден да очистив оној ђу

бре у сред цело. Несмо млого гости имали, печестина

печиво с печење, печеница, печенка. — Имаше на свадбу и прасећо печиво, ал

људи повиш једоше овчетину.

печивце с дем и хип. од печиво. — Остави од) тој печивце и на деца, ће тражив

и они!

пешак м (поред стандардног значења „човек који иде пешке, који пешачи“)

бот, агр. врста пасуља ситног белог зрневља. — Тетавац је с крупни зрна, а пешак

исто бел, chм ситни зрна.

пив (обично поновљено неколико пута) узвик којим се вабе пилад и кокоши,

исп. пил, пиле итик.— Баба књLд) ће рани пилики и кокошке вика пив, пив, пив, ел па

пил, пил, пиле, пиле, пиле, тик, тик, тик!

пивкам, пивкаја (3. л. мн. пр. пивкав, аор. пивка, 1. л. мн. пивкамо, импф. пив

кашем, 3. л. мн. пивкашев, пр. сад. пивкајећи) несвр. у дем, значењу: пијем, пијуцкам

(алкохолно пиће); исп. пивњујем, пињујем. — Неје брж без ич, пивка и он, ал се не

опива. Пивка и он да не остане суртуг, да се не загуби сорта.

пивкање с гл. им. од пивкам. — Прво такој почне с пивкање, по мало, после се

не мож одучи.
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пивњујем, пивњуваја (3. л. мн. пр. пивњујев, аор. пивњува, 1. л. мн. пивњува

мо, импф. пивњујешем, 3. л. мн. пивњујешев) несвр. уч. в. пивкам. —Пивњује и он че

СТО.
-

пивнем, пивнуја (3. л. мн. пр. пивнев, аор. пивну, 1. л. мн. пивнумо) свр. попи

јем мало, пијуцнем. — Пивни од ракију, неће се отрујеш! Дај на дете мало да пивне

од цок, њојна мајка књко ти тебе дава!

пизма ж отворено, неприкривено непријатељство, мржња. — Међу њи је за

владала страшна пизма, ко да несу од једну мајку деца.

пијанлisкм пијанство, алкохолисаност. — Ете с твој пијанлšг докле смо до

шли, све продаде за пијење!

пијанџула м и ж погрд. пијандура, пијанац, пијаница. — Муж ву ништа не ва

ља, пијанџула, почеја и њиве да продава за пијење. Ти мори, пијанџуло, личили ти

што си се такој опила!?

пијење с (поред „гл. им. од пијем“) и (алкохолно) пиће. — Тој пијење што ви

прескочи од цвадбу, ће га врнеш у продавницу, паре ћу ти врнем.

пил узвик. — В. деф. и пр. под пив. t

пилајкажмлада кокош која ће ускоро почети да носи. — Имам николко пилај

ке, напролет ће пронесев.

пилата (саму у ж. роду) која је веома способна, сналажљива, довитљива (о

жени).—Жена му млого пилата, вредна, за све се снађе, св[c}сви ко што треба.

пиле с (поред стандардног значења „младунче кокоши“) експр. птица. —Ту

риједен залнк у уста патњг иди работи, пилики да те не завикав

пиле“ узвик. — В. деф. и пр. под пив.

пилиште с аугм. од пиле. — Изедоше душу овија пилишта, све ичапрљали ба

шчу!

пилураж фарм. лек ваљкастог облика, пилула. — Преписаjа ми беше доктур

нике пилуре, све ги попи, ал не помага.

пилче с дем и хип, од пиле, младунче кокоши. — Немој пилчики да маваш,

квачка ће ти рипне очи да ти ископа

пилченце с дем, и хип, од пилче. — Леле, бабо, удавило се једно пилченце у по

Мије!

пинем, пинуја (3. л. мн. пр. пинев, аор. пину, 1. л. мн. пинумо) свр. в. пивнем. —

Пини водицу, лале, уплашила си се

пињујем, пињуваја (3. л. мн. пр. пињујев, аор. пињува, 1. л. мн. пињувамо,

импф. пињујешем, 3. л. мн. пињујешев) несвр. уч. в. пивкам. — Пињује и он, ал не опи

ва се толко да пада по путишта.

пипкаж кокошија болест, куга. — Ми смо ги наше кокошке шприцали, неће ги

вати пипка, па, што знам!

пипкав, -а, -о спор, невешт, пипав. — Она млого убаво везе, ал је пипкава,

откЊд је почела онај пешкир.

пипкавка ж погрд. спора, невешта, пипава женска особа. — Тај пипкавка до

пладне не можда спреми ручњк.

пипкавком погрд. спор, невешт, пипав човек. — А, бре, човеку, још се неси

обријаја, откi (д) це бријаш! Па ти си бија голем пипкавко!

пипкаво прил. споро, невешто, пипаво. —Она млого пипкаво работи, негу ви

кајте, џабе ће одужујете радника!
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пирајка ж пљосната дрвена направа с дршком којом се рубље удара при пра

њу, пратљача. — Несмо кадњр с руке да ги оперемо онеј пртене черге, него викнемо

па буамо с пирајку.

пиркам се, пиркаја се (3. л. мн. пр. пиркав се, аор, пирка се, 1. л. мн. пиркамо

се, импф. пиркашем се, 3. л. мн. пиркашев се) несвр. уз повр. експр. водим препирку

око нечега, браним свој став, мишљење и сл., препирем се. — Докараја брашно из

млин, ја викам неје брашно од нашу пченицу, пиркамо се с Мирка у шталу.

пиркање с гл. им. од пиркам се. — Не помага пиркање с њега, наврнуја на њи

гово да будне.

пировина ж бот. 1. коровска биљка Аgrоpuron repens, пиревина. — Пировину

не можгу трсиш, ако гу искорен не извучеш, она се па привати.

2. фиг. упоран, истрајан, трпељив човек. — Нагњезди се на дедино имање, и

колко га је овај мучија, и по судови, да га препуди, ал овај пировина све је издржаја,

деда му умре и такој остаде на тој имање.

пис узвик којим се гони, тера мачка. — Писмачко, болесте, куде си се нагњела

под остал!

писар метн. назив одмила којим млада ословљава девера или млађег мушкар

ца измужевљеверодбине. —Пре педесед године књ|д цем дошла за вашогататка, ва

шога чича Милана бе почела да га викам писаре, и до ден данас такој.

писарка жетн. назив одмила који млада надене заови или другој млађој жен

ској особи из мужевљеве родбине. — Радуча Влајкову, таткову ти сестру од) чичу,

што је сšг у Лебане, викам гу писарке, от књко свм дошла за вашога татка.

писарче сетн. назив одмила којимлада наденемушком детету измужевљеве

родбине. —Такој свм научила, ако је и он свкстар човек, смо писарче га викам.

писка ж свирала од недозреле пшеничне стабљике. — Ете, замајујем се, пазим

овце и правим писке от пченицу да носим на деца дом, да се радујев.

Пискавица жмпт њива.

пискам, пискаја (3. л. мн. пр. пискав, аор. писка, 1. л. мн. пискамо, импф. пи

скашем, 3. л. мн. пискашев) несвр. оном, оглашавам се повременим пијукањем, пију

чем (о пилету). —Паднулопиленце из гњездо па писка, а ти си глув пагане чујеш!

писување с гл им од писујем (1). — Несвмја у школу ишла пада знам да пису

јем, књкво моје писување.

писујем, писуваја (3. л. мн. пр. писујев, аор, писува, 1. л. мн. писувамо) несвр.

1. пишем. —Несвм умејала да писујем, па Вељко књдотиде у војску, Боска, моја знлва,

тњг ђаг беше, она ме научи да писујем.

t 2,јављам се некоме писменим путем, путем писма, шаљем писмо. — паРадо,

ај уздравјe и писуј по често, немој ко што си ти знаш у два месеца едно писмо.

питије ж мн. кул. пихтије. !

питување с гл. им. од питујем. — Иди надоле и питуј, по питување ће гу на

ђеш!

питујем, питуваја (3. л. мн. пр. питујев, аор. питува, 1. л. мн. питувамо, импф.

питујешем, 3. л. мн. питујешев, пр. сад питувајећи) несвр. упућујем некоме усмено

питање тражећи одговор, питам. — Питујем те сbмо, које се дереш!

Пицан м надимак.

Пицанка ж надимак.
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пишим, пишија (3. л. мн. пр. пишив, аор. пиши, 1. л. мн. пишимо) несвр. запу

шавам, зачепљујем, затварам. — Врата су ни на шталу слаба, књLд) дође зима пиши

мо ги свtс) сламу стока да не оSéбне. Немам паре да купим ново стакло, па пишим

прозор с новине.

Изр. пиши ми (ти, ву и сл.) уста не дозвољава ми (ти, јој и сл.) да говорим, ућут

кује ме (те, је и сл.). — Пишиш ми уста при људи, стра те ћу те обрукам ако зборим.

Не ми, дете пиши уста, ће изéш ћутек

пишкам, пишкаја (3. л. мн. пр. пишкав, аор. пишка, 1. л. мн. пишкамо, импф.

пишкашем, 3. л. мн. пишкашев, пр. сад, пишкајећи) несвр. оном, дашћем, брекћем. —

Chмо пишкам књLд) це наједем. Онакој гојна уз брдо, сbмо пишка по цел пут.

пишкање с гл. им. од пишкам. — Наједе се увечер, па од њојно пишкање не

мош се спије до које време.

пишман монај којимења претходни став, мишљење, одлуку и сл., који се пре

домишља. — Рече ће ископаж бунар за двајес иладе и сbк се пишманиш, каков си тој

пишман?

пишманим се, пишманија се (3. л. мн. пр. пишманив се, аор. пишмани се, 1. л.

мн. пишманимо се) несвр. предомишљам се. — Рече за продаву ти тај ливада до пут),

даја свм ти капару, ти се сbк пишманиш,

плавез м графитна оловка. — Какbв си ти ђак књд немаш плавез), с које пису

јеш у школу?

плавешче с дем, од плавез, оловчица. — Све си плавези погубија, књко ће пису

јеш с тој плавешче?

Плавка ж крава прљаво-беле, сивкасте боје и име таквој крави. —Плавка, ако

отели женско теле, ће га чувамо за домазлик.

Плавчам во, бик прљаво-беле, сивкасте боје и име таквом волу. — Плавча се

откинуја па направија штету у Влајков мумуруз.

ј пладне с средина дана, подне. — Данђшњи деца спијев до пладне, преко ноћ

скитав.

пладниште с сеновито место где се стока одмара у првим поподневним са

тима. — Ћу терам овце у пладниште там у врбљак куде реку и ћу ги напојим.

пладнујем, пладнуваја (3. л. мн. пр. пладнујев, аор. пладнува, 1. л. мн. пладну

вамо, импф. пладнујешем, 3. л. мн. пладнујешев) несвр. одмарам се у хладу (о сто

ци). — Докарај овце на пладне у реку да пладнујев.

Планинац м надимак.

планинац?м становник планинских крајева. — Не могагу поприку продадем,

млого се беше нанело, па тој што остаде дадо на еднога планинца за крушке.

планинка жстановница планинских крајева. —Оженија се с планинку задрва.

платежник монај који прима плату, који ради у државном предузећу. — Ја

несем платежник, моје имање си работим и од) тој се издржавам.

платежницаж она која прима плату, која ради у државном предузећу. — Не

су се платежнице укршиле у работу, да дође она на моје место у њиву да работи, sве

зда да гу пече.

платичка ж дем, од плата, платица. — Које ће он направи с њигову платичку,

chм тај лебаs да има да једе.

плацек м дем, и хип, од плац. — Тај плацек што има и кућу, њиве нема, стоку

исто такој, не се мучи.
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плачећим прил. плачући. — Свађа се овај бесник с њум, она узеде торбиче и

плачећим отиде.

плачком плачљивац. — Тај плачко за све ништо плаче.

плачљивка ж плачљивица. — Ајде, плачљивке, не те срам да плачеж, дете те

chмо пипнуло, не те ударило силно!

плек м плех. — Ваља ми мало плег да закрпим релну на шпорет.

плекан, -а, -о који је од плеха, плехани. — Миси едемо из плеканитањири, а го

сти књд имам, твктурам из овија убави, бели.

племњажзградау којој се складишти и чува сточна храна, плевња, плевара. —

Пуна му племња свlс) сено ипакупује од) Црногорци, свега странеће имадо пролет.

плетЊкм хип, од плет, мустра при плетењу. — Млoго убав овај плетек, ал ја

немам очи тој да плетем.

плетићка жигла којом се плете. — Дај ми твоје плетићке да не разврчкујем

плетиво!

плитачњк, -чка, -чко донекле, незнатно плитак. — Плитачко ти овој тањирче,

дај ми дибок тањир за гра!

плитачко прил. донекле, не сасвим плитко. — Плитачкога закопаше, оно, неће

се он дигне, него требали су па по дибоко!

плиткопамеc, -ста, -сто који је ограничених умних, интелектуалних способно

сти, приглуп, — Млого си плиткопамезбија, бре! Па књко ће береш сливе књIдјцу ни

сви судови заватени, у које ће ги туриш?

пловдина жбот. агр. племенита сорта винове лозе са црвенкастим бобицама.

— Тој гројзе пловдину, мој татко е из Бугарску донеја калем.

пловдинка ж хип, од пловдина. — Дадо му једно грозде пловдинку човек уста

да раскваси, неће ме тој млого обогати. ---> .

плотњк м дем. од плот; исп. плоте. — Osидаја откуд) цокак плотisк, мош пре

pипи кој си оће.

плоте с в. плотњк. — Оној плоте откуд Благоју, подало, да га потпреш с нику

мотку, докле не купимо циглу!

плочес, -ста, -сто који је у облику плоче, плочаст. — Горан из реку вади тија

плочести камења да обsида бунар, не ги је купуваја.

плочка ж дем, и хип. од плоча, плочица. —Да видиш они у купатило књкве су

плочке турили! }

пљесканица ж кул. пљескавица. — Иди да не чекаш ручњк, ће си купиш у Ле

сковац једну пљесканицу!

пљискам, пљискаја (3. л. мн. пљискав, аор, пљиска, 1. л. мн. пљискамо, импф.

пљискашем, 3. л. мн. пљискашев) несвр. квасим, мокрим. — Немој ме пљискаш с туј

глотну воду!

пљискање с гл. им. од пљискам. — Ће изéш ћутек ти за тој пљискање!

пљиснем, пљиснуја (3. л. мн. пр. пљиснев, аор. пљисну, 1. л. мн. пљиснумо)

свр. поквасим, наквасим некога. — Ајпљисниме ако смеш, па дати се натепам!

пљоска жбоца пљоснатог облика. — Он беспљоску ракију нигде не пођује.

пљунка ж пљувачка. — От кисело, све ми пљунка пође на уста.

поабим, поабија (3. л. мн. пр. поaбив, имп. поáби, аор. пoаби, 1. л. мн. поaбимо)

свр. упропастим, уништим (о већој количини нечега). — Да уватиш па да поáбиш

оволко лисја, ја ли ћу ти свbки двн купујем свеске!



Речник говора јабланичког краја 275

поáпсим, поапсија (3. л. мн. пoапсив, аор. пoапси, 1. л. мн. пoапсимо) свр. ли

шим слободе, похапсим (о већем броју особа). — Сви ће ги поапсив, синко, сbм да ги

нађев!

побачкам се, побачкаја се (3. л. мн. побачкав се, аор. побачка се, 1. л. мн. по

бачкамо се) свр. расхладим се накратко у бачкалу (о свињама). —Пушти гутуј стару

свињу искочину да се побачка мало, врућо!

побешим, побњшија свр. а. caкријем, утајим. — Побљшила ми беше игле, одри

ча да сем вуги дала. б. не кажем, прикријем истину. — Неће ти она каже ко штоје би

ло, ће побњши.

побашка прил. (п)одвојено, засебно. —Једев ликућовни побашка, туј кућа нема.

поберем“, побраја (3. л. мн. пр. поберев, аор. побра, 1. л. мн. побрамо) несвр. у

дем, значењу: берем (обично плодове). — Побери мало сливездеду паси иди дом!

поберем“, побраја свр. скупим, покупим, поједем остатке (обично хране). —

Човеку, пушти они прво штоће идеву њиве да једев, паја и ти ће поберемо по њи што

остане!

побивам, побиваја (3. л. мн. пр. побивав, аор. побива, 1. л. мн. побивамо, импф.

побивашем, 3. л. мн. побивашев, пр. сад, побивајећи) несвр. 1. побијам, забадам. —

Еве побивам колци уз овија петлижани.

2. оповргавам, побијам нечију тврдњу. — Мора он да побива оној што ја рек

нем, сила нема. Оној што је он рекја, такој је, и нема га побиваш!

побирам, побиpaja (3. л. мн. пр. побирав, аор. побира, 1. л. мн. побирамо,

импф. побирашем, 3. л. мн. побирашев, пр. сад побирајећи) несвр. скупљам, прику

пљам остатке нечега (обично хране). — Прво дадем на деца да једев, па што остане

од њи, ја побирам.

побиротина ж (обично мн.) оно што се скупи, покупи као остатак нечега

(обично охрани). — Ви изедететој што је поубаво, аја едем побиротине по вас.

поболим се, поболеја се (3. л. мн. пр. поболив се, аор. поболе се, 1. л. мн. побо

лемо се) свр. разболим се. — Поболела се, не можда иде у собор.

побутнем, побутнуја (3. л. мн. пр. побутнев, аор. побутну, 1. л. мн. побутнумо)

свр. мало гурнем, погурам. — Побутни кола да искочим истињак!

побутњујем, побутњуваја (3. л. мн. пр. побутњујев, аор. побутњува, 1. л. мн.

побутњувамо, импф. побутњујешем, 3. л. мн. побутњујешев) несвр. мало гурам, гур

кам. — Побутњујем гу и ми да се укачимо.

поваливечера ж особа која претерано хвали саму себе, хвалисавица, хвали

ша, хвалисавац, исп. пофаливечера. — На њум ву све за валбу, на туј поваливечеру.

Не га слушај тога поваливечеру, сbм се ништо фали!

поваћам, поваћаја (3. л. мн. пр. пoвaћав, аор. пoвaћа, 1. л. мн. поваћамо) свр.

ухвашим редомједног поједног, похватам (о више јединки); исп. пофаћам. — Пова

ћали тија пљачкаши.

повезало с врпца којом се предиво везује за преслицу. — Снг разврза кудељу и

не знам куде затика повезало.

поверан, -рна, -рно 1. који улива поверење, искрен, поверљив. — Па да је пове

ран, човег да му даде па ће врне књд има.

2. који уме да чува тајну, коме се може поверити тајна. — Неје он поверан,

бре, при њега не смеш ништа да казујеш!
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повеска ж врпца наплетена на ручно израђеним женским чарапама којом се

чарапа привезује око ноге, исп. подвеска. — Пре, књд несу били растежи, черапе смо

стезали с повеске.

повесмарка ж врста преслице око чијег се купастог горњег дела обмотава

повесмо. — На повесмарку се предев повесма отконопље, а кудељице вуну предемо

на двшчанку.

повивам, повиваја (3. л. мн. пр. пoвивав, аор. пoвива, 1. л. мн. повивамо, импф.

повивашем, 3. л. мн. повивашев) несвр. увијам у повој, пелену, повијам. — В. пр. под

ПОВИВКа.

повивање с гл. им. од повивам. — Избањај дете прво, после повивање и ће га

тĐг нараниш!

повивка ж пелена, пеленица. — Ја књLд цем чувала деца, ни повивке несвм

имала, него сем цепила пртени чршави па свм у тој деца повивала.

повидим, повидеја (3. л. мн. пр. пoвидив, аор. повидо, 1. л. мн. повидомо) свр.

завршим, посвршим. — Повидо работу по кућу, сbк па свиње да раним, краве да по

јим, нема одмор.

повијем, повија (3. л. мн. пр. пoвијев, аор. пови, 1. л. мн. повимо) свр. извесно

краће време, мало плачем, поплачем. — Отиднем на гробје, повијем, повијем, душа

тврда у човека, па се врнем дом да работим.

повикнем, повикнуја (3. л. мн. пр. повикнев, аор. повикну, 1. л. мн. повикнумо)

свр. позовем, зовнем. — Повикни Бранку отплот, немој да заодиж до порту!

повилним, повилнеја (3. л. мн. пр. пoвилнив, аор. пoвилне, 1. л. мн. повилне

мо) свр. сувише се распустим, разуздам. —Удовољено дете сњfc) све па повилнело.

повише предл, више, изнад. — Тури туј слику повише моју главу!

повише“ прил. више. — Скржљив повише плаћа.

повишке прил. мало, незнатно више. — Донеси повишке леб,ми смо двојичка.

поводникм повод, поводац. — Изедоше ме овеј краве! Не смем ги пуштиму па

шу, него ги све држим за поводник, руке ми искидаше!

поврљам, поврљаја (3. л. мн. пр. поврљав, аор. поврља, 1. л. мн. поврљамо,

импф. поврљашем, 3. л. мн. поврљашев) свр. побацам све редом, једно по једно (о ви

ше предмета); исп. пофрљам. — Ћу уватим па ћу ти све поврљам овејџољке откре

вет, туј ли се држив нове џољке!?

поврљим, поврљила (3. л. мн. пр. поврљив, аор. поврљи, 1. л. мн. поврљимо)

свр. пре времена (насилно) родим, побацим, абортирам; исп. пофрљим. — Па повр

љила снашка Миљкова, не можда изнесе дете.

поврнем, поврнуја (3. л. мн. пр. поврнев, аор. поврну, 1. л. мн. поврнумо) свр. 1.

узвратим одговор инатећи се, пркосећи. — Мајка си га ружила, он ву поврнуја, затој

га она после тепала.

П. — се 1. вратим се натраг, на место на коме сам претходно био, повратим

се. —Она си беше пошла, овај гу изгалати, она му се поврна па га убаво измлати.

2. повратим се, предахнем. — Седни мало, поврни се, видиш колко си се зади

јала!

Изр. душу да поврнем да предахнем, мало да се одморим. — Умори се отпусту

работу, да седнем чвз, душу да поврнем.
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поврћам, поврћаја (3. л. мн. пр. поврћав, аор. поврћа, 1. л. мн. поврћамо, импф.

поврћашем, 3. л. мн. поврћашев) несвр. узвраћам одговор инатећи се, пркосећи. —Не

ми, дете поврћај, ћу те тепам! Викам ти не ми поврћај, боље си ћути!

поврћам се, поврћаја се несвр. враћам се више пута. — Немој ми се поврћате,

да вечерате убаво, не мок chмо судови по вазда испомијем!

површавам, површаваја (3. л. мн. пр. површавав, аор. површава, 1. л. мн. повр

шавамо) несвр. завршавам, свршавам. — Површавај си ти твоје работе, ја ћу гу овде

сачекам!

површим, површија (3. л. мн. пр. површив, аор. површи, 1. л. мн. површимо)

свр. завршим, посвршавам. — Имам по кућу работу да површим патњкћу идем на ко

пање. -

поганац м зоол. ситни сисар штеточина из врло распрострањене породице

Muridae, миш. —Пун подрум поганци, каца скопус да се покрива, поганци ће оглотив

копус!

поганче с дем. од поганац, мишић. — Неје голем поганац, поганчевидела пада

испрсне од цтра.

погачка ж дем, и хип, од погача. — Бабави омесила погачку, сb(г) ћу извадим

сиренце па ће ручате!

поглеђујем, поглеђуваја (3. л. мн. пр. поглеђујев, аор, поглеђува, 1. л. мн. по

глеђувамо, импф. поглеђујешем, 3. л. мн. поглеђујешев) несвр. уч. с времена на време

усмеравам поглед према некоме или нечему, погледам, погледујем, погледавам. —

Онај човек мало, мало, па поглеђује накуде нас, мош се премића за никуга.

погрваљам се, погрваљаја се (3. л. мн. пр. погрваљав се, аор. погрваља се, 1. л.

мн. погрваљамо се) свр. мало, незнатно се котрљам, ваљам. — Нека га дете нека се

погрваља у тој сено, које ће му фали!?

погробнина ж даћа, подушје. — Ружа отиде у Славујавце на погробнину, на

Љупчу су турали пола годину, а ја остадо дома.

подавам се, подаваја се (3. л. мн. пр. подавав се, аор. подава се, 1. л. мн. подава

мо се, импф. подавашем се, 3. л. мн. подавашев се) несвр. узмичем, посустајем пред

неким. — Не се ја подавам на тија такви!

подам, подаја свр. почне да се одваја од целине, попусти. — Овај sид от плем

њу, подаја, потприте га здирек!

Изр. подала ме (га, гу и сл.) снага изгубио сам снагу, издржљивост, онемоћао

сам. — Не мож ни он виће, подала га снага!

подберем“, подбраја (3. л. мн. пр. пoдберев, аор. пoдбра, 1. л. мн. подбрамо,

импф. подберешем, 3. л. мн. подберешев) свр. заврнем, посувратим. — Подбери ру

кави да гине умажеш с тесто!

подберем“, подбраја свр. натерам на трчање, погнам. — Не се дирај, викам

му, он па ме подева, а ја га подберем, све ноге искрши бегајећи!

подбодињам, подбодињаја (3. л. мн. пр. подбодињав, аор. подбодиња, 1. л. мн.

подбодињамо) несвр. експр. подстичем, подстрекавам некога на лоше, рђаве по

ступке, навраћам некога на нешто лоше, рђаво. — Она га подбодиња, он човек нера

зуман, увати па тепа жену и деца јури.

подбоднем, подбоднуја (3. л. мн. пр. подбоднев, аор. подбодну, 1. л. мн. под

боднумо) свр. експр. подстакнем некога на лоше, рђаве поступке, навратим некога
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на нешто лоше, рђаво; исп. подмунем. — Она га подбодне, после он прави џеву по

кућу!

подбунем, подбунуја свр. а. нарасте, надође (о тесту). —Тој тесто књT подбу

не, размеси га, па чекај још у тепсију да стасује, после га печи б. натекнем, отекнем

(обично у лицу). — Подбунула у лице, мора ништо да је болна.

подваљам, подваљаја (3. л. мн. пр. подваљав, аор. подваља, 1. л. мн. подваља

мо, импф. подваљашем, 3. л. мн. подваљашев) несвр. (некоме) подваљујем. — Па ти

можда подваљаш на сељани што те не знав добро, а на мене не можеш!

подваљање с гл. им. од подваљам. — Млого сњм ја лошо претрпела с њојно

подваљање.

подваљач м онај који подваљује некоме. — Тај подваљач мисли ће ми даде јед

но парче њиву снг, да се ја потпишем у суд, ал ја несвм будала.

подваљачка жона која подваљује некоме. —Ћашеми подвали да ву препишем

имање, а она на ништа да се не обовеже!

подватим“, подватија (3. л. мн. пр. подватив, аор. подвати, 1. л. мн. подватимо)

свр. ухвативши одоздо подигнем, подухватим. — Подвати и ти од другу страну па

ће га однесемо!

подватим“, подватија свр. поједем мало, презалогајим. — Подватите од овој од

вечеру што остало, докле будне готов ручњк

подвеска ж в. повеска. — Несмотњгимале растежи, него с подвеску врзујешемо

черапе! у

Изр. женска подвеска мушкарац који се уплиће, мешау женске послове. — Иди,

макњујсе одмене да работим,женска подвеско, идитам гледај ситвоје мушке работе!

подвечерам, подвечераја (3. л. мн. пр. подвечерав, аор. подвечера, 1. л. мн.

подвечерамо) свр. заложим мало пре вечере. — Еве типа подвечерај мало, докле ба

ницу испечем!

подвикњујем, подвикњуваја (3. л. мн. пр. подвикњујев, аор. подвикњува, 1. л.

мн. подвикњувамо, импф. подвикнујешем, 3. л. мн. подвикнујешев) несвр. вичем на

некога јаким, повишеним гласом изражавајући незадовољство, гнев и сл., галамим

на некога. —Он научија симо да подвикњује на деца, неги котатко бомбоне купија!

подвржем, подврзаја (3. л. мн. пр. подвржев, аор. подврза, 1. л. мн. подврзамо)

свр. привежем с доње стране, подвежем. — Немамо за све тегле поклопци, овеј ће

подвржемо с најлон.

подврзујем, подврзуваја (3. л. мн. пр. подврзујев, аор. подврзува, 1. л. мн. под

врзувамо, импф. подврзујешем, 3. л. мн. подврзујешев) несвр. привезујем с доње

стране, подвезујем. — Што на овој врућо подврзујеш мараму?

подвриштим се, подвриштија се (3. л. мн. пр. подвриштив се, аор. подвришти

се, 1. л. мн. подвриштимо се) свр, добијем пликове по кожи, оспем се. — Рамо ми из

горело преко онуј тенку полку, све ми се подвриштило.

подврнем, подврнуја (3. л. мн. пр. подврнев, аор. подврну, 1. л. мн. подврнумо)

свр. 1. потерам назад, догнам, повратим (о стоци). — Подврни овце навам, ће оти

днев у мумуруз.

2. подавијем, завратим, посувратим. — Подврни рукави да се не намокриш!

подврћам, подврћаја (3. л. мн. пр. подврћав, аор. подврћа, 1. л. мн. подврћамо,

импф. подврћашем, 3. л. мн. подврћашев) несвр. 1. терам натраг, догоним, враћам

(о стоци). — Ја сем цело допладне подвpћала краве, а она је седела у лад.
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2. подавијам, посувраћам. — Нећу да подврћам рукави, руке ће ми изгорив на

слунце.

подголемим се, подголемија се (3. л. мн. пр. подголемив се, аор. подголеми се,

1. л. мн. подголемимо се) свр. узгордим се, понесем се. —Она узела снајку из газде па

се подголемила. Она се подголемила, у Београд живи, неће збори свtс) сељаци.

подгосподим се, подгосподија се (3. л. мн. пр. подгосподив се, аор. подгосподи

се, 1. л. мн. подгосподимо се) свр. ир. почнем да се понашам као господин, господски,

погосподим се. — Рђа тамона, чисти туђу штроку у град, а овам се преобукло у туђи

пашкуљи там што ву давали, дигло нос па се подгосподило, кој ће с њум!

подгрбавим се, подгрбавија се (3. л. мн. пр. подгрбавив се, аор. подгрбави се,

1. л. мн. подгрбавимо се, импф. подгрбавешем се, 3. л. мн. подгрбавешев се, трп. под

грбавeн) свр. погурим се, погpбим се. — Подгрбавила се и она виће, године густигле,

неје од работу! }

подгушњакм подваљак, подбрадак. — А, лошо му, млого се мучи у работу, за

тој пуштија онолки подгушњак.

подгушњаче с дем, од подгушњак. — Дајбаба да га цуне у подгушњаче!

подевам, подеваја (3. л. мн. пр. подевав, аор. подева, 1. л. мн. подевамо, импф.

подевашем, 3. л. мн. подевашев) несвр. П. изазивам, ишчикавам некога. — Не ме, дете

подевај, ће изеш ћутек!

П. — се уз повр. међусобно се изазивамо, ишчикавамо. — Ви се подевате, на вас

ви тој за шалу, после се ми стари свађамо.

подевање с гл. им. од подевам (се). — Ете, с твоје подевање, искочи на големо,

ћутек изеде!

поденем, поденуја (3. л. мн. пр. поденев, аор. пoдену, 1. л. мн. поденумо, импф.

поденешем, 3. л. мн. поденешев) свр. (обично уз именицу свађа) почнем, започнем,

заденем. — Она подене свађу па се измћкне, а ми после очи да повадимо!

подизам, подизаја (3. л. мн. пр. подизав, аор. подиза, 1. л. мн. подизамо, импф.

подизашем, 3. л. мн. подизашев) несвр. дижем увис, подижем. — Подизала тамо у

њиве тешки џакови, па померила пупак!

подирам, подираја несвр. подухвата, захвата некога с времена на време (о бо

лести). — Њум гу тај бол подира од осом године до данђc.

подједем, подјеја (3. л. мн. пр. подједев, аор. подједо, 1. л. мн. подједомо) свр.

оштетим, осиромашим некога. — Не бој се, неће те моје дете млого подједе што ће

поседи куде тебе николко дина.

подлагување с гл. им. од подлагујем. — Те, за твоје подлагување, свг дете да

плаче!

подлагујем, подлагуваја (3. л. мн. пр. подлагујев, аор. подлагува, 1. л. мн. под

лагувамо, импф. подлагујешем, 3. л. мн. подлагујешев) несвр. дајем некоме лажну

наду, заваравам некога. — Немој дете да подлагујеш, ако те призори да га водиш куде

мајку, куде ћеш с њега преко ноћ!

подлiЖем, подлагаја свр. пружим некоме лажну наду, заварам некога. —

Подлагала си ме, свг ми мора купиш!

подлазим, подлазија (3. л. мн. пр. подлазив, аор. подлази, 1. л. мн. подлазимо)

свр. (некога) подиђем, намилим одоздо. — Подлазише ме вbшкетам у кокошињац, па

сњм све џољке одма попарила у казан!
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подлизујем, подлизуваја несвр. подлева (о посуди из које се сипа нека

течност). — Овај џезва подлизује, све кафу расипа.

подљутим се, подљутија се свр. загади се, инфицира се (о рани). — Ја књLд) це

исечем такој, одма тој место премијем с ракију, да се не подљути тај исечотина.

подљутотина жинфициранарана. — Има Ружа онуј жуту траву отподљутоти

не, дватрипут) да гу населиш рану с туј траву, ће ти оздрави.

подмезгам, подмљзгаја (3. л. мн. пр. подмћзгав, аор. подмљзга, 1. л. мн. подмљз

гамо) свр. Г. учиним да добром исхраном, прехраном неко добије на тежини, да се

угoju (обично о стоци). — Кобилу гу мора прво подмезгам, кој ће ти гу купи такву

кљусу.

П. — се добијем на тежини, угојим се. — Подмљзгала се кобила, све страктор

работим, с њум сbм преко лето што идем у Коњинотеј сливе књдги беремо. Убавоје

де, ништа не работи, подмљзгала се.

подмњкнем, подмњкнуја свр. почнем свакодневно да облачим неки одевни

предмет који је дотле чуван само за изласке. — Ћу подмекнем овуј вутарку, пуноги

имам, за гроб ли ћу ги чувам.

подмлачим, подмлачија (3. л. мн. пр. подмлачив, аор. подмлачи, 1. л. мн. под

млачимо) свр. мало, донекле загрејем, подгрејем, смлачим. — Подмлачи тој млеко, не

му га давај на дете такој студено!

подмочљив, -а, -о који дуго задржава влагу, влажан (о земљишту). — Тој ме

сто је подмочљиво, не вираје туј лук.

подмуљим, подмуљија (3. л. мн. пр. подмуљив, аор. подмуљи, 1. л. мн. подму

љимо, импф. подмуљешем, 3. л. мн. подмуљешев) свр. 1. дам некоме нешто извукав

ши однекле. — Иди куде деду, ће ти подмуљи ништо, чува он за тебе!

2. дам некоме мито, подмитим некога. — Подмуљите му ништо па ће ви учи

ни, на празно неће!

подмунем, подмунуја свр. експр. в. подбоднем.— Јетрва га подмуне, муж одвај

дочека па ме јури ко стоку.

подмустрим, подмустрија (3. л. мн. пр. подмустрив, аор. подмустри, 1. л. мн.

подмустримо) сврхеклицом искукичам украсну чипку по ободу сукње, рукава и сл. —

Нећу гу вутарку везем, сbм ћу гу подмустрим.

подновим, подновија (3. л. мн. пр. пoднoвив, аор. пoднoви, 1. л. мн. поднови

мо, трп. подновен) свр. П. снабдем некога нечим новим, купим некоме нешто ново

(обично обућу или одећу), поновим некога. —Иде Велигден, треба ћерку да подновим,

а немам с које.

П. — се снабдем се нечим новим, купим себи нешто ново (обично одећу или обу

ћу), поновим се. — А, мори, које носиш у теј кесе, с које се поднови?

подногач мекспр. онај који је у подређеном положају у односу на некога. —

Какbв ми је па живот с њега бија, от крај до крај сем му била подногач”

подносим, подносија несвр. (поред стандардног значења „издржавам нешто

тешко, неугодно, трпим“) у изразу: подноси ми (ти, ву и сл.) одговарами, годи ми (ти,

ву и сл.). — Несити толко мутава, него ти подноси такој да се правижда не знаш, има

кој ће работи. }

подноћ прил. у предвечерњим сатима, предвече. — Ама, ви куде сbк подноћ?
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подношка ж мн. део разбоја за ткање који чине две папучице чијим се прити

скањем ногама покреће разбој. — Књг притиснеш с ноге подношке, направи се зев и

крз њега протнеш совељку.

подогодине прил.1. годину дана након идуће године, кроз две године. — Не, не,

неће свговуј годину што иде, подогодине ће пође у школу.

2. (у именичкој служби) година након идуће године. — Оћу, копане, ћу мислим

па сbг за подогодине, брига ме!

подраним, подранија (3. л. мн. пр. подранив, аор. подрани, 1. л. мн. подранимо,

импф. подранешем, 3. л. мн. подранешев) свр. а, пораним, ураним. —Ти си подрани

ла, моји још спијев. б. кренем, упутим се некудрано, пораним. —Да легњујемо, јутре

ће подранимо за у Лесковац.

подригњујем, подригњуваја (3. л. мн. пр. подригњујев, аор. подригњува, 1. л.

мн. подригњувамо, импф. подригњујешем, 3. л. мн. подригњујешев) несвр. подригу

јем. — Не зна колко му је доста, преједе се па сјемо подригњује!

подринем, подринуја (3. л. мн. пр. подринев, аор. подрину, 1. л. мн. подрину

мо, импф. подринешем, 3. л. мн. подринешев) свр. в. изринем. — Ја ћу подринем, а ти

иди наскуби сламу после да простремо пот краве!

подрињување с гл. им. од подрињујем. — Подрињување је мушкаработа, а не

ти спијеш, а жена ти иде у шталу да подрињује.

подрињујем, подрињуваја (3. л. мн. пр. подрињујев, аор. подрињува, 1. л. мн.

подрињувамо, импф. подрињујешем, 3. л. мн. подрињујешев) несвр. лопатом или ви

лом захватам ђубриво избацујући га из стаје. — В. пр. под подрињување.

подрипкување с гл. им. од подриткујем. — И вика ти да не подрипкујеш, ме

шинче ће те заболи от подрипкување!

подрипкујем, подринкуваја (3. л. мн. пр. подрипкујев, аор, подрипкува, 1. л.

мн. подрипкувамо, импф. подрипкујешем, 3. л. мн. подрипкујешев) несвр. у дем, зна

чењу: подрипујем. — Подрипкује оној девојче од радоз, да можда прне па да одлети

на свадбу. А, она не се секира, ене гу књко подрипкује!

подрипнем, подрипнуја (3. л. мн. пр. подрипнев, аор. подрипну, 1. л. мн. под

рипнумо) свр. трен, скочивши, поскочивши ударим ногама о земљу. — Књдје подрип

нуло оној дете од радос што виде мајка му иде, па све отрча да гусретне. Подрипни

мало, које си се туј укочила!

подрипување сгл. им. од подрипујем. —На мене ми стару неје до подрипување.

подрипујем, подрипуваја несвр. скачући, поскакујући ударам ногама о земљу.

—Немојми, дететуј подрипујеш, него иди кудеси пошло, ја немам паре дати дадем!

подрумче с дем, од подрум. —У моје подрумчејош отпопа уво што нема.

подрумче“ с бот, камилица Маtricaria chamomilla. — Има га там по њиве, успу

тевја подрумче млого, па наберемо и осушимо да имамо зачај преко зиму, да га не ку

пујемо.

подручам, подручаја (3. л. мн. пр. подручав, аор. подруча, 1. л. мн. подручамо)

несвр. поједем мало, презалогајим пре ручка. — Подручајте ви, залежите глад па

књLд) цтигне ручђк ће ручамо сви!

подсиракм згрушана млечнамаса од које се цеђењем добија сир. —Знаш, Ми

рокњIд) дођемо из школу, а оно нема које за обед, а ми доватимо онај поцирак мајка

што поцирила млеко, па кусамо и од) тој се наједемо?
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подсирим, подсирија (3. л. мн. пр. подсирив, аор. подсири, 1. л. мн. подсиримо,

импф. подсирешем, 3. л. мн. подсирешев) свр. сипањем сиришта умлеко припремим

масу из које се цеђењем сурутке добија сир. — Докле помуземи поцирим, дошловре

ме да се иде у њиву.

1 подсирнем, подсирнуја свр. у дем. значењу: подсирим —Тој малко што пому
e у

зем увечер, одма га поцирнем, а снајка па музе ујутро за деца.

подсмивам се, подсмиваја се (3. л. мн. пр. подсмивав се, аор. подсмива се, 1. л.

мн. подсмивамо се, импф. подсмивашем се, 3. л. мн. подсмивашев се) несвр. суздр

жано, благо се осмехујем. —Он вуништозбори, она се сhмо поцмива коневеста.

подсмивање с гл. им. од подсмивам се. — Неће се девојче жљеби кови, које ви

смића њигово поцмивање!?

подсмивкам се, подсмивкаја се несвр. у дем, значењу: подсмивам се. — Она

ништа не збори, симо се поцмивка.

подстaрoс прил. под старе дане, у старости. — За српјелiко докле можеш са

ма да се служиш, ћуте питам које ће работиш поцтарос”

подувујем, подувуваја несвр. мало, незнатно дува, пири (о слабом ветру). —

Подувује, боље си ти понеси ванелу!

подунем, подунуја свр. почне мало, незнатно да дува, пирне (о слабом ветру).

— Мало ли подуне, она се одма обукује.

подуспарим се, подуспарија се свp. сасушим се, осушим се услед дуготрајног

сунчевог зрачења (о биљкама). — Нема киша, припекло, мумурузи се подуспарили,

све изгоре.

подушим, подушија (3. л. мн. пр. подушив, имп. подуши, аор. подуши, 1. л. мн.

подушимо) свр. њушећи осетим, омиришем, онушим (о животињама). — Куче се

игра здеца, подушило гу, а она се уплашила.

пођување с гл. им. од пођујем. —ОткЊдјце спремаш, тешка си на пођување!

пођујем, пођуваја (3. л. мн. пр. пођујев, аор. пођува, 1. л. мн. пођувамо, импф.

пођујешем, 3. л. мн. пођујешев) несвр. полазим, крећем. — Ће пођујеш ли с мене, ел ја

да измћцам, а ти ме стигни?!

пожалим, пожалија (3. л. мн. пр. пожалив, аор. пожали, 1. л. мн. пожалимо)

свр. проведем извесно краће време у жалостиза преминулим. — Пожали гу до пола

годину па се ожени, не мож муштинка сам у кућу. t

пожевка жбот, агр. шљива пожегача Prunus insititia. — Имамо у сливњак и од

овеј ситнице и отпожевке. Пожевке ги повише едемо, а од цитнице печемо ракију.

поженим се, поженија (3. л. мн. пр. поженив се, аор. пожени се, 1. л. мн. поже

нимо се) свр. поново, изнова се оженим. — Поженија се, одма довеја другу.

пожењување с гл. им. од пожењујем се. — Отпожењување нећу мислим, нећу

брукам ћерку, имам унуку за одадбу, убаво ме чував и зет и ћерка.

пожењујем се, пожењуваја се (3. л. мн. пр. пожењујев се, аор. пожењува се, 1.

л. мн. пожењувамо се, импф. пожењујешем се, 3. л. мн. пожењујешев се) несвр. же

ним се поново. —Таткову се три пут пожењуваја, а ћерка му се љути што му женети

не разнесоше имање.

пожмијем, пожмаја (3. л. мн. пр. пожмијев, аор. пожма, 1. л. мн. пожмамо) свр.

проведем једно краће време жмурећи, дремајући, мало одремам. — Нећу спијем, ма

ло да пожмијем, очи да одморим.
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пожњејем, пожњеја свр. завршим жетву, пожњем. — За едњндон сем пожње

ја с косачицу два дулума, а да сем жњеја свlс) срп ко онеј године, трткали би се неде

љу дана. 1

поза предл. позади, иза. — Иди поза кола па с вилу придржевљај снопја да не

попадав! Стани поза мене, прва свм дошла!

позберем се, позбраја се (3. л. мн. пр. позберев се, аор, позбра се, 1. л. мн. по

збрамо се) свр. окупи се, скупи се у мањем броју (о више јединки). — Немаше млого

народ, бев се позбрали њини родови.

позборим, позборија (3. л. мн. пр. позборив, аор, позбори, 1. л. мн. позборимо)

свр. проведем извесно краће време у разговору, поразговарам. — Дођи, Бранкеда сед

немо на клупу да позборимо, па ће идемо обед) да спраљамо!

поздравjе с оно што се некоме упути преко посредника као знак пажње, по

здрав. – Млого те је поздравила, и еве, овој од њум поздравје.

Изр. празно поздравjе речи које се као знак пријатељства, пажње и сл. упућују

некоме преко посредника. — Шће ми њојно празно поздравје, имали ништо да је ис

пратила?

познавам, познаваја несвр. знам, познајем некога. — Познаваш ли Тому Ћоса

ка из Лугаре? Е, па ја сем њигова сестра.

познајим, познаја свр. поново познам, препознам. — Предругојачила се, не мог

гу познајим која беше.

познансто с круг познаника, познанство. — Немам ја такво познансто, кој ће

ми мене запосли ћерку!?

поиђујем, поиђуваја (3. л. мн. пр. поиђујев, аор. поиђува, 1. л. мн. поиђувамо,

импф. поиђујешем, 3. л. мн. поиђујешев) несвр. уч. једем. — Заједење поиђује, за ра

боту ич не чује (НПосл.).

поитам, поитаја (3. л. мн. пр. поитав, аор. поита, 1. л. мн. поитамо, импф. пои

ташем, 3. л. мн. поиташев) свр. похитам, пожурим. —Да поитам с обед, у њиву треба

Да ИДем.

појање с гл. им. од појем. — Њојно си га појање нигде неје имало по млада књд

беше.

појантаж стаја, појата. — А кам гумоја ћерка? Петленце казало: наша убaвa

Мара, црева на појанту.

појем, појаја (3. л. мн. пр. појев, аор. поја, 1. л. мн. појамо) несвр. изводим пе

сму, мелодију, певам. — Не гудирај, она не поје, баба ву је скоро умрела!

појећим прил. певајући. — Море ће работиш па све појећим!

појутрење с даћа првог дана по укопу покојника. — Голем трошакје човек књд

умре, ем трошак, ем жал има појутрење, субота, четерездњна, пола година, година, и

свbки празник искача се на гробjе.

поканим, поканија (3. л. мн. пр. поканив, аор. покани, 1. л. мн. поканимо,

импф. поканешем, 3. л. мн. поканешев) свр. понудим, послужим некога нечим. —

Треба се кобила покани с воду на пладне. Покани човека, може би је гладан!

покапем, покапаја (3. л. мн. пр. покапев, аор. покапа, 1. л. мн. покапамо) свр.

фиг. проведем извесно краће време у чекању, ишчекивању некога. — Покапа претка

пију двл ће наидев из њиве, па си пођо дом.
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покарам“, покараја (3. л. мн. пр. покарав, аор. покара, 1. л. мн. покарамо, импф.

покарашем, 3. л. мн. покарашев) свр. потерам, погнам. —Ти покарај овце оздол, а ја

ћу те чекам с леб на капију!

покарам“, покараја свр. мало некога изгрдим, прекорим, укорим. — Дете га мо

ра покараш, не можда работи све на њигово.

покарамбасам се, покарамбасаја се (3. л. мн. пр. покарамбасав се, аор. пока

рамбаса се, 1. л. мн. покарамбасамо се) свр. дођем у вербални сукоб с неким, посвађам

се (о више људи истовремено). — Покарамбасали се по кућу, дигли галаму, сваки се

свlс) свакуга свађа.

покачим, покачија (3. л. мн. пр. покачиваор. покачи, 1. л. мн. покачимо)свр. по

дигнем цену нечему, поскупим нешто. —Ће покачив пазејтин, иди купинику флашу!

покачим се, покачија се свр. попнем се, успем се. — Не мок се уз басамци пока

чим.

покéкам, покекаја (3. л. мн. пр. покекав, аор. покека, 1. л. мн. покекамо, импф.

покекашем, 3. л. мн. покекашев) свр. експр. в. искекам. — Он неје душован да се сети

да се мож још на никyга једе, него све сам да покека.

поклапало с в. поклопач. — Куде ву је поклапало на овуј шерпу?

поклопачм поклопац, заклопац, исп. поклапало.—Тури компири да сваришу

туј зелену шерпу с поклопач!

поклопче с дем. од поклопац, поклопчић. — Поклопи с поклопче, од муве

покошкам се, покошкаја се (3. л. мн. пр. покошкав се, аор. покошка се, 1. л. мн.

покошкамо се) свр. експр. завадим се, посвађам се. — Покошкале се сестретам у соп

че па да се испоједев.

покривка ж предмет који служи за покривање при спавању, покривач. —Нé

мам си дебеле покривке за зиму.

покровацм покривач обично од кострeти за покривање коња. — Коња морно

га мора га покријеш с покровац чим га испрегнеж, да не наséбне.

покрпим, покрпија (3. л. мн. пр. покрпив, аор. покрпи, 1. л. мн. покрпимо, импф.

покрпешем, 3. л. мн. покрпешев, трп. покрпен) свр, окрпим свередом, једно поједно (о

више предмета). — Не мог ви покрпим черапе, књд ги ишепите, не водите рачун.

покршим, покршија (3. л. мн. пр. покршив, аор. покрши, 1. л. мн. покршимо)

свр. в. истокршим. — Тај локач покрши све по кућу!

покућансто с покућство. — Од покућансто немав ништа такој залично, тој ти

една соба што ги наместена.

полагам, полагаја (3. л. мн. пр. полагав, аор. полага, 1. л. мн. полагамо, импф.

полагашем, 3. л. мн. полагашев, пр. сад. полагајећи) несвр. једући служим се истом

кашиком наизменично са још једном особом. — Узни ти ложицу, ти си гадљива, ја и

Рада ће полагамо!

полагање с гл. им. од полагам. — СВЕгJће буде полагање стебе Радо, забравила

мајка две ложице да тури у крошњу.

полагњчке прил. в. полњк. — Ај, мајке, полагšчке, немој се плашиш, ја те др

жим! 1

полажња жетн. прва посета у некој кући о Божићу. — Ајде дизајте се, знате

Благоја рано дођује у полажњу!
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полазим, полазија (3. л. мн. пр. полазив, аор. полази, 1. л. мн. полазимо) свр.

етн. први некога посетим о Божићу. — Ја чекам Благоја да не полази, онје арлија, це

лу годину на добро да ни иде.

полњк прил, без журбе, лагано, полако, исп. полагичке, полњчке. —Полњкиди,

не беснуј, ће ме собалиш! Иди полњк, немој да трчиж да се ознојиш!

полани прил. пре две године, претпрошле године. —Још полани смо кречили,

кућа се кочина направила. Полани башча беше убава, а лањску годину и овуј годину

ништа не ваља.

полапам, полапаја (3. л. мн. пр. полапав, аор. полапа, 1. л. мн. полапамо, импф.

полапашем, 3. л. мн. полапашев) свр. в. излапам. — Овај стара свиња разјури праци от

корито и све сама полапа, постој мало докле свиње једев

полњчке прил. в. полњк. — Поличке оди, она болна не мож брго да оди!

полежотина жместо на коме је усев полегао; полегли усев. — Удари нико не

време, пред жетву, у туј полежотину комбајне бива. Полежотину ће свlс) српови да

ожњејемо, не можда остаљамо житњнце да иде у мангу.

полекујем, полекуваја (3. л. мн. пр. полекујев, аор, полекува, 1. л. мн. полеку

вамо) свр. извесно краће време лечим некога. — Полекуваја сем гу, ал век немаше.

Жену да водиш по доктури, да гу полекујев.

полипчем, полипцаја свр. липшеједно за другим (о више животиња), полит

ше. — Увати ги болес, ако су шприцане, полипцаше ми кокошке. 1

политанка ж врста индустријског слаткиша, наполитанка. — Има куде Уро

ша јевтине политанке, нећу правим колачики.

политичар м погрд. онај који преноси, шири аброве, који је склон сплеткаре

њу. —Тајли што је политичар, туј стебе једе и пије, па отидне на друго место и поли

тичи.

политичарка ж погрд, она која преноси, шири аброве, која је склона сплетка

рењу. — Неће ми тај политичарка више улегне у кућу, такој она да прича куде Станој

ку домаћин ми што се беше свађаја с мене при њум!

политичим, политичија (3. л. мн. пр. политичив, аор. политичи, 1. л. мн. поли

тичимо, импф. политичешем, 3. л. мн. политичешев) несвр. проносим, ширим аброве.

— От кућу до кућу иде, сbмо политичи, другу работу нема.

полка ж блуза. — Купи матријал за полку, ал нема кој да ми гу сашије.

половљчан, -чна, -чно који је већ коришћен, ношен, полован (о одевним пред

метима и обући). — Нећу с половњчне ципеле да идем у собор, нове да ми купите!

половин прил, половина нечега, пола. — Изеде по половин леб на оброк. Поло

вин од) тој на мене.

половина ж1. један од два једнака дела неке целине. — У доњу половину смо

посадили башчу, а горе при пут није мумуруз.

2. анат, предео око паса, крста. — Ал ме жига у половину. Заболеме половина

од тулење.

половинка ж дем, и хип, од половина (1). —Тиме мене не мож искараш иску

ћу, ја и деца живимо на Боскину половинку имање.

полог м (поред стандардног значења „јаје које се оставља у гнезду да би кокош

поново снела на истом месту“) последњемушко детеу породици са женском децом.

— Колко су се тија људи намучили да се здобије тај полог), ко бајагим зетови да не

растрзав имање, и он ги свк тепа, продава једну по једну њиву за пијење.
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полокајче с полулитарска боца пљоснатог облика; исп. полокче. — Напуни

му с ракију једно полокајче па да иде у село да вика људи за славу!

полокам, полокаја (3. л. мн. пр. полокав, аор. пoлoкa, 1. л. мн. пoлoкамо)свр. 1.

лочући попијем (о свињама). —Млоговрућо, све свиње полокале воду искорито.

2. експр. попијем, испијем сву количину алкохолног пића која ми је при руци. —

Полокаја си од ичер пуну флашу, на дно остало!

полокче с в. полокајче. — Сакри тој полокче да га не нађе онај пијанџула!

полутина ж 1. в. половина (1). — Једну полутину тикву врљи на свињу, а другу

па тамо куде прасци.

2. (у прилошком значењу) половина нечега. — Испрати ги полутину леб за обед,

не знам ће буде ли доста.

полутинка ж дем, и хип, од полутина. —Двој гитеј сливе сњм на полутинке. С

моју полутинку имање не моксимо деца да израним.

полче с дем ихип, од полка. — Немашти овде матријалза две полчики, ће мора

докупиш!

полченце с дем, и хип, од полче, — На Беле полченце убаво.

пољакм чувар поља, лугар. — Уватијагу пољаку нажбостан, туј лоповку.

пољакија ж накнада чувару поља у новцу или натури, пољарина. — Вика те,

Вељко Миле да му дадеш пољакију.

пољанка ж дем и хип, од пољана, пољаница. — Там су деца на пољанку пови

ше куће, чував стоку.

пољњцм становникравничарских села. — Нас од Лебане до Лесковац викавне

пољци, а овија по планински села горњачани.

пољизгам се, пољизгаја се (3. л. мн. пр. пољизгав се, аор. пољизга се, 1. л. мн.

пољизгáмо се) свр. проведем извесно краће време клизајући се, мало, кратко се кли

жем. — Пушти деца да се пољизгав, неје студено за њи књLд) цу обучени!

пољка ж становница равничарских села. — Горњачанке се одавав за пољци, ал

пољка неће за никакво богасто да отидне за горњачанина.

помавам, помаваја (3. л. мн. пр. помавав, аор, помава, 1. л. мн. помавамо,

импф. помавашем, 3. л. мн. помавашев) свр-јурнем, погнам некога. —Он ме помава, а

ја беж на врата!

помагам, помагаја (3. л. мн. пр. помагав, аор. помага, 1. л. мн. помагамо, импф.

помагашем, 3. л. мн. помагашев, пр. сад помагајећи) несвр. пружам, дајем помоћуне

чему, помажем. —Унук ми голем, ал неће помага у работу. Ако помагаш и ти ће једеш.

помазним, помазнија (3. л. мн. помазнив, аор. помазни, 1. л. мн. помазнимо)

свр. погладим некогаруком исказујући тако нежност, љубав, помилујем. — Дајдеда

да га помазни малко па ће работи!

помајем се, помајаја се (3. л. мн. пр. помајев се, аор. помаја се, 1. л. мн. помаја

мо се) свр. проведем извесно краће време у доколици, разоноди. — Помај се мало на

сокак па дођи у башчу да идемо!

помалкујем, помалкуваја (3. л. мн. пр. помалкујев, аор. помалкува, 1. л. мн. по

малкувамо, импф. помалкујешем, 3. л. мн. помалкујешев) несвр. узимам, трошим,

користим у малој количини, помало, исп. помpвкујем. — Помалкујте шићер, па по

скупеја!

помњстим, помњстија свр. обојим, офарбам. — Да поместиж, бабо јајца за Ве

лигден! Однела свм пређу куде бојаџију да гу помњсти.
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помацам, помацаја (3. л. мн. пр. помацав, аор. помаца, 1. л. мн. помацамо) свр.

поједем умачући залогаје хлеба ујело. — Помацајтој истањирда га нерасипујем!

помацкам, помацкаја свр. у дем значењу: помацам. — Ако помацкаш све тој

пржено, ћу ти дадем после чикулатку.

померишем, померисаја (3. л. мн. пр. померишев, аор. помериса, 1. л. мн. по

мерисамо) свр. помиришем. — Не га кидај цвеће, семо га помериши!

пометар м оно што преостане од нечега, остатак, траг. — Да ми ништо све

пилики собере, ни пометар од њи да не остане.

пометина ж1. животињска постељица. — Крава ДОКЛе Не исфрљи пометину,

нема да легњујете, има гу наsирамо често.

2. погрд, мрзовољна, безвољна женска особа. — Не вучи се туј, пометино, да

пожуримо, ноћ не увати!

помешкерим, помешкерија (3. л. мн. пр. помешкерив, аор. помешкери, 1. л.

мн. помешкеримо, импф. помешкерешем, 3. л. мн. помешкерешев) несвр. извесно

краће време стежем, стискам, гњавим (обично дете) исказујући тако нежност,

љубав. — Дај да га помешкерим мало па ћу идем на работу!

помијарник м посуда, суд за помије, помијара. — Бабо, удавило се пиленце у

помијарник.

помићам, помићаја (3. л. мн. пр. помићав, аор, помића, 1. л. мн. помићамо,

импф. помићашем, 3. л. мн. помићашев) несвр. ометам, реметим негога у каквом по

слу. — Немој гу помићате књд учи, ће једе књд заврши!

помићањесал им од помићам. —Одвашо помићање, забрави куде свм станула.

помочам се, помочаја се свр. испразним бешику, потишам се, истишам се. —

Сакри се поза кола па се помочај! 1

помочкам се, помочкаја се свр. у дем, значењу: помочам се. — Ајде дете да се

помочка па ће га баба преобуче.

помочком погрд, 1. онај који неконтролисано мокри, упишанко, исп. умочко.

— Ти си се, помочко па умочаја у гаће!

2. младић који емотивно још није стасао за женидбу. — За књквога се па по

мочка одала, једњн брнsан.

помочлаж погрд, 1. она која неконтролисано мокри, упишанка, исп. умочла.

— Тај помочла неје више малецка па у кревет) да се умочује!

2. девојка која емотивнојош није стасала за удају. — Књква мори, девојка, по

мочла, још нос с рукав брише!

помочуља жаугм. и пеј. од помочла; исп. умочуља. — Не мок свbки дан да пе

рем чршави, под овуј помочуљу мора најлон датурам. Залетеја се ники бБштуј помо

чуљу да узне!

помрвкување с гл. им. од помpвкујем. —Ти па, бабо симо од) тој помpвкување

збориш, све да помpвкујемо, мрзи те леб да омесиш!

помрвкујем, помpвкуваја (3. л. мн. пр. помpвкујев, аор. помpвкува, 1. л. мн.

помрвкувамо, импф. помpвкујешем, 3. л. мн. помpвкујешев) несвр. в. помалкујем. —

Тај леб да помpвкујете, да остане и за вечеру!

помрејем, помрели свр. в. измрејем. — Сви моји су помрели, немам више оšи

pиште накуде моје пепелиште. Помрели будале, сbк се деца рађав с малу матуру.

понапред прил, раније, некад. — Понапред се знало за срам, сигдевојке бара

бар с момци пушив.
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понатам прил, мало даље. — Помери се понатам и деда да седне

понаучим, понаучија свр. у дем значењу: научим. — Понаучија ништо, мисли

с толко учење ће му дадев там оцене!

поначиним се, поначинија се (3. л. мн. пр. поначинив се, аор. поначини се, 1. л.

мн. поначинимо се) свр. дотерам се, уредим се. — Поначини се књдидеш у људи, не

мој такој у старе џољке!

понеденик м први дану седмици, понедељак — Свадбу терамо три дина, субо

Та, Недеља, Понеденик.

понишам, понишаја (3. л. мн. пр. понишав, аор. пониша, 1. л. мн. понишамо)

свp. I. мало, краткољуљам некога. — Понишај мало дете, доклеја оперем пеленке.

П. — се мало, кратко се љуљам. — Понишај се мало, тој се плаћа!

поношајм понашање, владање, опхођење. — Ви све ваш поношај неће се убаво

спроведете!

поодак му изразу: на поодак на поласку, при поласку. — На поодак и она се рас

плака, и ми се сви расплакамо.

поодим“, поодија (3. л. мн. пр. поодив, аор. пооди, 1. л. мн. поодимо, импф. по

öдешем, 3. л. мн. поодешев) несвр. полазим, крећем. — Књ|д) да поодимо од) цобор,

äј там, ај овам, нема гу, после чумо побегла с момка.

поодим“, поодија свр. проведем извесно кратко време уходању, мало, кратко

ходам. — Пооди мало по обор, немој стално да легаш, повиш ће се разболиш!

пооратим, пооратија (3. л. мн. пр. пооратив, аор. поорати, 1. л. мн. пооратимо,

импф. пооратешем, 3. л. мн. пооратешев) свр. проведем извесно краће време уразгово

ру, поразговарам. —Убаво пооратимо, она од њојне муке, ја од моје, па си дођодом.

Поп“ м надимак.

поп“ м (поред стандардног значења „свештеник“) средишњи садржајлубени

це, срце. — На деца поп, поштом нема семке у њега.

попадика ж попадија. — Одала се Грозда за попа, свг је попадика.

попазим, попазија (3. л. мн. пр. попазив, аор. попази, 1. л. мн. попазимо, импф.

попазешем, 3. л. мн. попазешев) свр. припазим, причувам некога, нешто. — Попази

ми краве да се не откинев, да идем водицу да наточим!

попарњк мјело од старог хлеба, попареног и замашћеног, попара. — Стари

људи волив попарћк, немав зуби. Њојно дете једе готвеније, моје попарћк, па ене га

књкво је, еден образ да удариж, друк ће пукне.

Изр. ћу изем (ће изеш и сл.) попарњк добићу (добићеш и сл.) батине. — Мируј де

те, ће изеш попарћк!

попарим се, попарија се (3. л. мн. пр. попарив се, аор. попари се, 1. л. мн. попа

римо се) свр. опечем се врелом водом. —Дете да џгимнелонац с врелу воду от шпорет

па се попарило!

попаротина ж1. опекотина, опеклина. — Не пробала воду, да направи попаро

тине на дете, да мукује.

t 2. им погрд. напаљена, попаљена, успаљена особа, успаљеница, успаљенко. —

Изедеме тај попаротина, ко кучка књLдјце бесује, цел ноћ се води по сокаци! Он попа

ротина, унуцијош малоће жени, ал такbвје, чим видивутарку, одма усвитка с очи.

попетина м аугм. и пеј. од поп, свештено лице, исп. попиште. — Онај попетина

бошњачки књLд) цвети воду тражи и паре, и месо, и брашно, ко Циганка.
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попивкујем, попивкуваја (3. л. мн. пр. попивкујев, аор. попивкува, 1. л. мн. по

пивкувамо, импф. попивкујешем, 3. л. мн. попивкујешев) несвр. пијем помало, пијуц

кам (алкохолно пиће). — Попивкује море и он, куде па не!

попић м зоол. цврчак, зрикавац, попац Grullidae. — Викав попићи по цел ноћ на

летњо време.

попишманим се, попишманија се (3. л. мн. пр. попишманив се, аор. попишма

ни се, 1. л. мн. попишманимо се) свр. променим мишљење, одлуку, став и сл., предо

мислим се. — Ће се попишмани она, знам гу ја њум.

попиште с в. попетина. — Ете га иде попиште да свети воду за славу, затвори

врата!

попка ж (обично у мн.) гумени опанак. — Купи миједне попке, овеј ми цепене,

мокрив ми се ноге!

поповачки, -а, -о који се односи на Поповце.

Поповце с село.

Поповчанин м становник Поповца, онај који живи у Поповцу.

Поповчанка ж становница Поповца, она која живи у Поповцу.

попојем, попојаја свр. мало, кратко певам. — Попој мало да чујев овија људи

књко убаво појеш!

попоскам, попоскаја (3. л. мн. пр. попоскав, аор. попоска, 1. л. мн. попоскамо,

импф. попоскашем, 3. л. мн. попоскашев) свр.мало, донекле претражујем по нечијој

коси чистећи, уклањајући ваши. — Млогоме ништоједе глава, попоскајме да видиш

немам ли вешке

попосле прил, мало, незнатно касније. — Попосле ће идемо у башчу, мало да

пролади.

Попрдљивица жмпт, њива.

Попрдљивка ж мпт. њ11601.

попридигнем се, попридигја се (3. л. мн. пр. попридигнев се, аор. попридиго

се, 1. л. мн. попридигомосе) свр. придигнем се мало. —Немош се попридигнејош, ич

не ваља онај жена!

поприка ж бот, агр. паприка, Сарsiсum annum. — Поприку гу прво дава на ко

мат, после надокрајке обрнем па на кило. Има гу поприка шиљача, бабура, ајварка,

џинка, златна капија.

поприковина ж стабљике паприке са увелим лишћем након завршеног веге

тационог циклуса које се користе у исхрани стоке. — Подјесен, књд оберемо попри

ку, онуј поприковину гу искубемо па терамо дом, стоку да ранимо.

попристегнем, попристегjа свр. у дем значењу: стегнем. — Попристегни тај

капиџик, видиж да се прасци протињав туј између sид и капиџик

поприче с дем. од поприка. — Поприка прецрвтела, задали се попричики, за

двајестину дана ће једемо поприке.

попричекам, попричекаја несвр. у дем, значењу: чекам. — Попричекај прет

порту, сb(г) ћу гуја извикам да искочи!

поприченце с дем, ихип, од поприче. —Овој поприченце љуто, тој литражиш?

попричетина ж аугм. и пеј, од поприка. — Што си садила толко попричетину,

кој ће ти толко једе, скм да се мучиш?!
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попуштим, попуштија (3. л. мн. пр. попуштив, аор. попушти, 1. л. мн. попу

штимо) свр. изгубим на телесној тежини, ослабим, попустим. – Млого попуштила,

не мож гу познајиш. Ич леб не једе, затој попуштила.

попче“ с дем, и хип, од потка. — У попчики си завршила школу, а сbк сврс) све

удовољено твоје дете и да неће учи.

попче“ с дем и хип од поп, свештено лице. — Онај попетина бошњачки књIд)

цвети воду тражи и паре, и месо, и брашно, ко Циганка, а попче излебанску цркву ко

је му дадеш.

поработим, поработија (3. л. мн. пр. поработив, имп. поработи, аор. поработи,

1. л. мн. поработимо) несвр. извесно краће време радим, порадим. — Ајде, неће рабо

тиш целден, мало поработи, па ће се врнеж за ручњк

поразија жоно штоје лоше, рђаво, зло. — Уватила ника поразија по народ, ни

кој с никyга не може.

поранке прил, мало раније, нешто раније. — Поранке се дигни, да не трчиж до

станицу!

пораснем, пораснуја свр. a. постанем виширастом, порастем. — Голем пора

снуја, момак за женидбу, б. постанем зрео, одрастем. — КЕНДjће пораснев овија де

ца, главу да смирим?

поревам, пореваја (3. л. мн. пр. поревав, аор. порева, 1. л. мн. поревамо, импф.

поревашем, 3. л. мн. поревашев, пр. сад, поревајећи) несвр. повраћам, бљујем. — За

тешкела па порева свbко јутро. Искида црева поревајећи.

поревање с гл. им. од поревам. — Не можништадатури у уста отпоревање, од

ма порева.

порезњк м дем, од порез. – Тој што се користи од нашо имање, порезšг дати

плаћа, да неје беж без ич!

порезиијам онај који наплаћује, убира порез, порезник. — Да носижда платиш

порез, немој ко онуј годину, наиде порежџија па ни испразни шталу за порез

породиљка ж жена која се скоро породила, породиља. — Породиљке су на

друк спрат.

портаж врата на дворициту, капија. — Китивдевојке порту за свадбу. Затвори

порту, свиње да не искачав! Ако је затворено, прерипија порту и улегја.

поручам“, поручаја (3. л. мн. пр. поручав, аор, поруча, 1. л. мн. поручамо,

импф. поручашем, 3. л. мн. поручашев) свр. поједем све, до краја. — Поручај тој ис

тањир, немој ми остаљате по тањири!

поручам“, поручаја несвр. шаљем некоме какву поруку, поручујем. — Поручаја

сњм ву колко пут) да дође, она се наљутила и никако не дођује.

посм (у самосталној употреби често у мн. пости) време поста.— Има велигден

ски пос, божићни пос. Пада му се година у пости, мора поснода спраљамо погробину.

посвирим, посвирија (3. л. мн. пр. посвирив, аор. посвири, 1. л. мн. посвиримо)

свр. проведем извесно краће време свирајући. — Дај мало на твоју рамунику да посви

рим!

посвојче с усвојено дете. — Милутин и Ранка су дуго време били без деца, па

на крај узедоше посвојче.

посврнем се, посврнуја се свр. незнатно, донекле се опоравим, ојачам. — Неје

болна ко што беше, посврнула се књко лега у болницу.
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поседак“ м вечерњи кућни састанак комшија ради забаве и разоноде, посело.

— Идомо у комшије на поседак, празник, не работимо у њиве.

поседак“ м обор. — Одма преко пут није поседак свlс) штале, кочине, туј сbмо

за стоку.

поселарм погрд. онај који у доколицилута по селу, који се не скрашава у кући,

луталица, беспосличар. —Куде си брети, поселару, цел дtнскиташ, а стока врзана у

шталу на овај горешњак?

поселарка ж погрд, женска особа која у доколици лута по селу, која се не

скрашава у кући, беспосличарка. — Енегу иде онај поселарка сbк па у нас, chмо што

искочи из Бранкини, ич се у кућу не сврћа.

посерка ж ретка столица, пролив. — Дај ми, Ружо мало од онуј траву ти што

си брала да сварим! Уватила ме посерка, прошћавај, ега од њум помогне.

посињеник м посинак. — Он је посињеник Миланов, Милан неје имаја деца, а

имаја големо имање, газда бија, па га је посинија.

посипем, посипаја (3. л. мн. пр. посипев, аор. посипа, 1. л. мн. посипамо)свр. а.

изливши некоме воду на руке помогнем му да се лакше умије. — Узни лејче воду па

посипи чичу да се измије б. залијем, полијем. — Посипи теј цвећке, да не изгорив!

Ичер одвај посипамо башчу, губи воду бунар.

посипњујем, посипњуваја (3. л. мн. пр. посипњујев, аор. посипњува, 1. л. мн.

посипњувамо, импф. посипњујешем, 3. л. мн. посипњујешев, пр. сад посипњуваје

ћи) несвр. уч. у дем, значењу: посипујем (б). — Посипњујешемо по малко башчу скан

тичики, и она које ће роди књLд) це одма исуши.

посипување с гл. им. од посипујем. — Навиле ти твоје посипување књд ме све

умокри! Неће поприка бес посипување, млого воду тражи!

посипујем, посипуваја (3. л. мн. пр. посипујев, аор. посипува, 1. л. мн. посипу

вамо, импф. посипујешем, 3. л. мн. посипујешев, пр. сад посипувајећи) несвр. а. на

ливајући некоме воду на руке помогнем му да се лакше умије. — Наточи воду у буре

па књIд) дођев радници ће узнеш лонче да ги посипујеш, а ти гипа, лале давај пешкир

да се бришев б. заливам, поливам. — Узнемо дугњчко црево па с моторче посипујемо

и бостан и башчу, бес посипување не би имало зрно од бостан.

поситница ж (обично у мн.) ситније потрепштине, углавном намирнице. —

Купува теј поситнице, шићер, сол, ориз, вигету.

поскам, поскаја (3. л. мн. пр. поскав, аор. поска, 1. л. мн. поскамо, импф. поска

шем, 3. л. мн. поскашев, пр. сад поскајећи) несвр. 1. a. требим, чистим нечију косу

од вашију; уопште пребирам по нечијој коси. — Дете се мувало там око кокошарник

па се напунило свbшке. Ене там мајка му куде га поска. Мајка ме тера да гу поскам,

вика такој ву арно на главу, а мене ме гроза откосу, б. пажљиво претражујем по не

чему одстрањујући нешто неодговарајуће, сувишно. — Убаво месо, дете, не га по

скај, узни па једи!

II. — се биштем се, требим се. — Увашљивија се там куде кокошке, ене га куде

се поска.

поскање с гл. им. од поскам (се). — Руке ми нечисте отпоскање, сh[гJћу ја!

поскарам, поскараја свр. мало, незнатно изгрдим. — Поскарам и ја моју ћерку

књLд) це забави од цокак, мора зна ред.

поскубем, поскубаја (3. л. мн. пр. поскубев, аор. поскуба, 1. л. мн. поскубамо)

свр. очупам све одреда, почупам. —Поскубајаминики све расат, срце му се оскубало!
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посла жа, посао, рад. — Сваки си по њигову послу отидне, а мене ме оставив

саму, болну, б. контактирање, контакт. — Немамја с њега никакву послу, по мојси

пут идем и не оšрћам се.

послеђан, -ђна, -ђно 1. последњи, задњи. — Послеђни дођоше, први отоше.

2. најгори: —Тој су послеђни људи у цело село, никој гиза ништа не сматра!

посмејем се, посмејаја се (3. л. мн. пр. посмејев се, аор. посмеја се, 1. л. мн. по

смејамо се) несвр. мало, кратко се смејем. — Искочи у комшије, ће оратиш, ће се по

смејеш, не седи цел двну кућу!

посметем, посмеја свр. на брзину, журно почистим, пометем. — Посмети

обор од) тој големо ђубре па ће идемо у њиву!

посметнем, посметнуја (3. л. мн. пр. посметнев, аор. посметну, 1. л. мн. по

сметнумо) свр. 1. пометем, ометем, пореметим некога у започетом послу. — Ви

пријетељи Ивану оћете одма да водите. Ја би рекја да почекате мало да заврши овај

разред да гу не посметнемо у школу.

П. — се пометем се, смутим се. — Од вашо викање се посмето па не знам које

работим!

посмеша ж брука, срамота; исп. посмешлек. — Да ги врнев ћерку одма по

свадбу у понеденик), голема посмеша и за кућу и за фамилију!

посмешим, посмешија (3. л. мн. пр. посмешив, аор. посмеши, 1. л. мн. посме

шимо) свр. П. нанесем некоме бруку, срамоту, обрукам, осрамотим некога. — Не во

диш рет које збориш, посмеши ме при онија ебанџије!

П. — се обрукам се, осрамотим се. — Прднула снашка при свекра па се посме

шила.

посмешлекм в. посмеша. — Ја збок твој посмешлек мора тулим главу, посме

шила си целу кућу!

посмићам, посмићаја (3. л. мн. пр. посмићав, аор. посмића, 1. л. мн. посмића

мо, импф. посмићашем, 3. л. мн. посмићашев, пр. сад, посмићајећи) несвр. ометам,

реметим некога у послу. — Игор гу је млого посмићаја у учење: она тамћн узне да

учи, он неразборан, улети здечишта у собу куде њум, џаболив, она чита, ал не панти.

посмољавим, посмољавеја (3. л. мн. пр. посмољавив, аор. посмољаве, 1. л. мн.

посмољавемо, импф. посмољавешем, 3. л. мн. посмољавешев) свр. добијем по лицу

пеге, лишајеве (обично у трудноћи). — Посмољавела у лице, груба, затешкела.

поспијем, поспаја (3. л. мн. пр. поспијев, аор. поспа, 1. л. мн. поспамо) свр.ма

ло одспавам. — Нека га дете нека поспије па ће идемо.

посработим, посработија (3. л. мн. пр. посработив, аор, посработи, 1. л. мн. по

сработимо, импф. посработешем, 3. л. мн. посработешев) свр. посвршавам, завршим

послове. — Посработи по кућу па искочи прет капију. А, ће дође, ми све књT посрабо

тимо у њиве --

постадмједан од више приближноједнаких делова њиве на којој жетву, око

павање и сл. обавља више особа истовремено. — Беше Вељковикнујајоштри Циган

ке књдбрамо мумурус, па ни се падоше такој по два постада од њиву, и па ни остадо

ше још три, па онеј жене берев, а ја и Вељко товаримо мумуруз у кола.

посташем, постасаја (3. л. мн. пр. посташев, аор. постаса, 1. л. мн. постасамо)

свр. постигнем, успем да посвршавам све кућне послове. — Остарела сљм, дете, не

мок све да посташем, него колко могу.
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постекнем, постекја свр. дођем до одређеног (обично невеликог иметка),

стекнем иметакyграницама својихмогућности. - Ја свм постекја колко сем могjа,

сњк па ви синови настаљајте па за ваши деца да стичате.

постељка ж дем, и хип, од постеља. — Променила би на дете постељку да гу

оперем, него изгледа ми ће заврне. Да ти унуци у свилене постељке спијев

постизам, постизаја (3. л. мн. пр. постизав, аор. постиза, 1. л. мн. постизамо,

импф. постизашем, 3. л. мн. постизашев) несвр. стижем, постижем.— Не постизам

све да сработим, оставив медом и лебда спраљам истоку да гледам,јаједна душа.

потакој прил. не водећи много рачуна, како било. — Она неће потакој да иде у

собор, тражи све најубаво.

потварам, потвараја (3. л. мн. пр. потварав, аор. потвара, 1. л. мн. потварамо,

импф. потварашем, 3. л. мн. потварашев) несвр. изазивам, подстичем, подстрекавам

(обично свађу, раздор и сл.). — Што сем ја допуштија да ми комшије потварав свађу у

кућу? Неће ми више дођев

потварач м погрд. онај који изазива, подстиче, подстрекава свађу, раздор и

сл. —Тај потварач сbмо потвори свађу па се измћкне, а ми по кућу да се подавимо!

потварачка ж погрд. она која изазива, подстиче, подстрекава свађу, раздор и

сл. — Јетрва потварачка потвара свађу у кућу.

потворим, потворија (3. л. мн. пр. потворив, аор. потвори, 1. л. мн. потворимо,

импф. потвoрешем, 3. л. мн. потвoрешев) свр. изазовем, подстакнем, подстрекнем

(обично свађу, раздор и сл.). — Тај баксус потворија свађу у кућу и побегја.

потекло с порекло, род. — Он не забраља своје потекло, не се срмује што је се

љачко дете.

потепам, потепаја (3. л. мн. пр. потепав, аор. потепа, 1. л. мн. потепамо) свр. 1.

убијем редом једно за другим (о вишејединки), поубијам. — Сви ћу ги кућом потепам,

још емпy(т) да чујем да ми сандиљав дете!

П. — се уз повр. побијем се, потучем се. — Деца се туј потепав, туј се помирив

па се играв заједно, ми се, комшике неће свађамо, него ти сљпирај твоје, ја моје дете, и

такој!

потикам, потикаjа (3. л. мн. пр. потикав, аор. потика, 1. л. мн. потикамо, импф.

потикашем, 3. л. мн. потикашев) свр. П. изгубим, загубим. — Потикала свм игле, нема

с које да се закрпим!

П. — се изгубим се, погубим се (о више јединки). — Остаљав овија деца капију

отворену, све ми се пилики потикали. Водете ред, немој се потикате таму гужву!

поткајем, поткаја (3. л. мн. пр. поткајев, аор. потка, 1. л. мн. поткамо) несвр.

проведем у ткању извесно краће време, кратко, мало ткам. — Дигнем се на ранину,

поткајем мало, после књLд) це деца издизав, не мог да дођем до разбој.

поткастрим, поткастрија (3. л. мн. пр. поткастрив аор. поткастри, 1. л. мн. пот

кастримо, импф. поткастрешем, 3. л. мн. поткастрешев) свр. мало подрежем, пот

крешем (о дрвету, живици). — Поткастри сливу, ветар књLд) дуне, обаља ми црепја!

Поткастри теј грањке од дуњу, у очи ми бркав књд вадим воду из бунар.

поткачим се, поткачија се (3. л. мн. пр. поткачив се, аор. поткачи се, 1. л. мн.

поткачимо се, импф. поткачешем се, 3. л. мн. поткачешев се) свр. попнем се, подиг

нем се. — Он малецак, не можда довати, ал узне столичку па се поткачи.

поткашљујем, поткашљуваја (3. л. мн. пр. поткашљујев, аор. поткашљува, 1.

л. мн. поткашљувамо, импф. поткашљујешем, 3. л. мн. поткашљујешев) несвр. ка
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шљем помало, кашљуцам. — Овој дете поткашљује, боље га води куде доктура да не

закачи запалење плућа! Море, озебја, ене књко поткашљује!

потквасаж домаћи квасац, маја припремљена од комадића теста, воде и бра

шна. — Остави мало од) тој тесто за потквасу

поткрпим се, поткрпија се свр. осигурам, обезбедим средства за задовољење

основних материјалних потреба, покрпим се. — Ће продадемо једно телче па ће се

поткрпимо око свадбу.

поткусим, поткусија (3. л. мн. пр. поткусив, аор. поткуси, 1. л. мн. поткусимо,

импф. поткусешем, 3. л. мн. поткусешев) свр. учиним краћим, скратим, поткратим.

— Ти, девојко, што си толко поткусила вистан, овој неје град, него село?

потомсто с потомство. — Сваки си гледаза своје потомсто да остави које може.

потпирам, потпираја (3. л. мн. пр. потпирав, аор. потпира, 1. л. мн. потпирамо,

импф. потпирашем, 3. л. мн. потпирашев, пр. сад, потпирајећи) несвр. П. подмећем

подупирач пода што да чвршће стоји, подупирем. — Потпирам капију с овуј мотку,

неће се убаво затвара.

П. — се наслањам се, ослањам се на нешто ради постизања веће стабилно

сти, одржавања равнотеже и сл., подупирем се. — Врљаједну штаку, немој се пот

пираш на обе! Не потпирај се уза sид, све ће се обелиш!

потпирање с гл. им. од потпирам (се). — Ти га тај sид мора растуриш па да га

па оšидаш, не помага више потпирање.

потпирач м мотка, колац и сл. за подупирање, подупирач, потпорањ. — Дај

нађи туј по обор једин потпираш да потпрем плот!

потпичаљка ж кул. шаљ. в. попареница. — Бале, тој ли потпичаљку за домаћи

на спраљаш?

потпрем, потпрja cвр. подметнем подупирач пода што да чвршће стоји, поду

прем. — Узниједен камењ па потпри кола да се не стркаљав! Овам вика не можда иде

без ракље, а видела свм како приђе и потпре капију патњг узеде ракље.

потпрња ж дебло за подупирање дрвене ограде. — Јако дрво мора да будне да

се потпре плот. Тој дрво се вика потпрња.

потревим, потревија (3. л. мн. пр. потревив, аор. потреви, 1. л. мн. потревимо,

трп. потревен) свр. 1. потрефим, погодим. — На врмијезик, не мог) га потревим.

П. — се деси се, догоди се. —Тој се беше потревилодњн пред Боскино дођување.

потревљам, потревљаја (3. л. мн. пр. потревљав, аор. потревља, 1. л. мн. потре

вљамо, импф. потревљашем, 3. л. мн. потревљашев, пр. сад потревљајећи) несвр. из

говарам правилно, онако како треба. — Не можбљжда потревља свњки реч, ал па се

разбира које збори.

потришам, потришаја (3. л. мн. пр. потришав, аор. потриша, 1. л. мн. потриша

мо, импф. потришашем, 3. л. мн. потришашев) несвр. П. дирам, узнемиравам, потре

сам. — Не ме потришај, човеку, књд несвм крива!

П. — се потресам се, узнемиравам се. — Не се више потришај, видиж да си сла

ба, ће прецркнеш!

потришање с гл. им. од попришам (се). — Ти с твоје потришање ће рашчове

чиш тој дете!

потулим, потулија (3. л. мн. пр. потулив, аор. потули, 1. л. мн. потулимо, импф.

потулешем, 3. л. мн. потулешев, трп. потулен) свр. П. сагнем, погнем. — Потули туј

чепку и ја да наберем!
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П. — се сагнем се, погнем се. — Боли ме крстина, не мок се потулим.

Изр. потулим главу (шију) посустанем, покорим се. — Потулим главу па си ћу

тим, кој ће с њега искочи на крај. Ти да потулиш шију, иш да се не чујеш!

потулено прил. сагнуто, погнуто, погрбљено. — Исправи се, што такој све по

тулено идеш!?

потсташем, потстасаја свр. надође, нарасте, набуја (о тесту, хлебу). — Чекај

тај леб да поцташе, па га тšг размеси!

поћушкујем, поћушкуваја (3. л. мн. пр. поћушкујев, аор. поћушкува, 1. л. мн.

поћушкувамо, импф. Поћушкујешем, 3. л. мн. поћушкујешев) несвр. уч. мало гурам,

погуpкујем (обично одостраг, са стране). — Ја те поћушкујем да се озрнеш, ти си се

загледала у онија, не оSpћаш се.

поћушнем, поћушнуја (3. л. мн. пр. поћушнев, аор, поћушну, 1. л. мн. поћу

шнумо) свр. мало, донекле гурнем, погурам (обично одостраг, са стране). — Поћу

шну гу да прођем, стоји на срет пут, несвм гу утепаја!

поуалим, поуалија свр. у дем, значењу; уалим, мало, донекле размазим. —Поу

aлeнo и твоје дете, сви деца данћсуалени, живи били.

поулавим, поулaвeja (3. л. мн. пр. поулaвив, аор, поулаве, 1. л. мн. поулавемо)

свр. поблесавим, помахнитам. —Ти си, жено поулавела, не ударајтолко дете поглаву!

пофаливечеражим в. поваливечера. — Отиде пофаливечера да се фали, купи

ла ву мајка нове патике. Ти, бре, пофаливечеро, с које се толко фалиш?

пофалим, пофалија (3. л. мн. пр. пофалив, аор. пофали, 1. л. мн. прфалимо,

импф. пофалешем, 3. л. мн. пофалешев, трп. пофален) свр. П. похвалим. — Ајдонеси

воду па ћу те пофалим при нико момче!

П. — се похвалим се, подичим се. — Од) цнајку се млого фали, докле ће гис,м

будне?

пофаћам, пофаћаја (3. л. мн. пр. пофаћав, аор. пофаћа, 1. л. мн. пофаћамо,

импф. пофаћашем, 3. л. мн. пофаћашев) свр. в. пoваћам. —Да викне ники пада ми све

кокошке на легало пофаћа.

пофрљам, пофрљаја свр. в. поврљам. — Све ву ствари беше пофрљаја на сред

обор, ми књд наидомо.

пофрљим, пофрљила (3. л. мн. пр. пофрљив, аор. пофрљи, 1. л. мн. пофрљимо)

свр. в. поврљим. — Њина снашка па пофрљила, не можда изнесе до крај.

поценим, поценија (3. л. мн. пр. поценив, аор. поцени, 1. л. мн. поценимо) свр.

потценим, омаловажим. — Ја нећу никyга да поценим, колко да има има, од мене не

тражи.

поцењâвам, поцењаваја несвр. потцењујем, омаловажавам. — Он свакуга по

цењава, затој га никој не воли.

поцечотина жоједина на превојима ножних прстију. — Отпоцечотину да из

гориш од онуј жуту траву и да солиш међу прсти!

поцрцам, поцрцаја свр. a. цркне, угине, једно поједно (о више животиња), по

црка. — Пази, немој овце да се преједев детелину луцерку, ће поцрцав б. експр. пре

морим се, преоптеретим се (ољудима). —Све ги на њимало, ће поцрцав одработу!

почантравим, почантравеја (3. л. мн. пр. почантравив, аор. почантраве, 1. л.

мн. почантравемо) свр. постанем веома прљав, добијем сасвим тамну боју (обично о

предметима беле боје). — Sидови почантравели, несмо кречили одiмно. Овај бела

ванела почантравела од цтојање, неје носена.
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почекам, почекаја свр.у дем, значењу: чекам. — Ћегу почекамо још мало, ако

не дође, ће си идемо.

почешам, почешаја (3. л. мн. пр. почешав, аор. почеша, 1. л. мн. почешамо)

свр. почешем. — Почешај ме по грбину, ништo ме једе грбина!

почим везн. зато што, због тога што. — Почим такој збориш, више немам

ништа с тебе.

почукнем, почукнуја (3. л. мн. пр. почукнев, аор. почукну, 1. л. мн. почукнумо)

свр. куцнем неколико пута тражећи дозволу да уђем, покуцам. — Почукни На врата,

мож још спијев.

поџавељам се, пођавељаја се (3. л. мн. пр. поџавељав се, аор. поџавеља се, 1. л.

мн. поџавељамо се) свр. експр. завадим се, посвађам се (обично о више особа). —По

џавељали се у оној сопче до пут, па грми!

пошћкнем се, пошљкнуја се свр. изгубим способност разумног, трезвеногра

суђивања, сиђем с ума, скренем памећу, пошашавим, исп. пошандртавим, пошунта

вим. — Овај човекће се пошћкне одмуке. Пошљкнула се, скита откућу на кућу.

пошандртавим, пошандpтавеја свр. в. пошљкнем се, исп. пошунтавим. — По

шандpтавеја, не смеж га самога оставиш у кућу, мора га стално наsираш, све по њега

да идеш, муке!

пошпарам, пошпараја (3. л. мн. пр. пошпарав, аор. пошпара, 1. л. мн. пошпара

мо)свр. приштедим, заштедим. —Тркво време дошло, мора да пошпараш, а не дате

раш на широко!

пошпарујем, пошпаруваја (3. л. мн. пр. пошпарујев, аор. пошпарува, 1. л. мн.

пошпарувамо, импф. пошпарујешем, 3. л. мн. пошпарујешев) несвр. штедим. — По

шпарујте, ви домаћице брашно до жетву, стара пченица је остала на малко!

поштена (само у ж. роду) која невина ступиу брак. — Ако снаша неје поштена,

у понеденик ујутро не гу шетав крз) село.

поштенски прил. на поштен, искрен начин, поштено, искрено. — Ја ти по

штенски казујем ко на човека књко је било, а ти мисли које оћеш!

поштом везн. пошто, јер, зато што. — Поштом ће ти останеш на конак, ја да

си пођем дом за видело. -

пошунтавим, пошунтавеја свр. в. пошљкнем се, исп. пошандртавим. — Дел си

пошунтавела за њега пијанџулу конопац на гушу да тураш?

пошушњар м погрд, луталица, дангуба. —Тија пошушњари ко тебе пуно ги

има у село, неће буднеж домаћин!

позинем, позинуја (3. л. мн. пр. пosинев, аор. пosину, 1. л. мн. пosинумо) свр.

отворених уста усмерим поглед навише тупо гледајући у нешто, не мислећи, забле

нем се. —Ништа си неразуметај човек, свм починуја нагоре, ич не аје ми што зборимо.

пр (обично поновљено неколико пута) 1. узвик за вабљење јагњади. — Књд ма

мим јаганчики ја ги викам: пр, пр, пф.

2. узвик за вабљење кокошију и пилади. — Пр, пр, пр, баба да ве нарани!

правдина ж правда, праведност. — Па тој ли ми је правдина, на једну ћерку

све, на другу ништа?

правеж мособа која се горди, охоли, кочопери. —Ти си голем правеж била, за

тој нигде немаж друсто!
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правим се, правија се (3. л. мн. пр. правив се, аор. прави се, 1. л. мн. правимо се,

импф. правешем се, 3. л. мн. правешев се) несвр. гордим се, охолим се, кочоперим се.

—Она се млого прави кодаје газдашка ћерка. Не се прави књLд) sнамо откњкви си!

праз м бот, агр. празилук, порилук Аllium porrum. — Уровили смо праз у ба

шчинче поза кућу.

празњкм дем, и хип, од праз. — Данђс расади тај празнк, млого ситан расад, не

знам дел ће се привати.

праљам, праљаја (3. л. мн. пр. праљав, аор. праља, 1. л. мн. праљамо, импф.

праљашем, 3. л. мн. праљашев) несвр. правим, градим. — Ће праљамо нову кућу, там

у друк плац ће се износимо.

прање с менструација. — Одбило гу прање, затој се она млого пати.

прасећина ж прасеће месо, прасетина. — Повише на свадбе турaв прасећину,

ми па немамо толко прасци, ће мешамо и јагњећо.

прасиља ж страсна крмача. — Одбивајот корито туј пашићну свињу, овај пра

сиља да једе!

праска ж бот, агр. бресква Prunus persica u њени плодови. — Посади там у лојзе

праске, ал не се приватише од цушу. Лојзарске праске ги има и жуте и беле, ал беле

су по убаве за једење.

пратим, пратија (3. л. мн. пр. пратив, аор. прати, 1. л. мн. пратимо, импф. пра

тешем, 3. л. мн. пратешев) свр. пошаљем, отпремим.— Ви идите докле се неје завру

ћило, ја ћу ви пратим обет по деца! Беше пратила дете да поседи малко куде нас, а она

неје дођувала.

праут м перут. — Не се чешљај с мој чешаљ, пуна ти коса с праут!

праћам, праћаја (3. л. мн. пр. праћав, аор. праћа, 1. л. мн. праћамо, импф. пра

ћашем, 3. л. мн. праћашев) несвр. шаљем, одашиљем. — Праћа ми свbки месец по сто

марке. Праћагу да иде у Лебане да купинике поситнице, ал она ме нетеја послуша.

прашћкм врло мала, незнатна количина (о брашну). — Прашћг брашно не

мам, ја сирота!

прашење с гл. им. од прашим. — У прашење ми помогоше деца, а за загpћање

платимо радници.

прашидба жа, прво окопавање кукуруза. — Стигја мумуруз за прашидбу, тра

вуљина га овољила, стручики се не видив, затоје прашидба тешка, а после загpћање

иде по брго. б. време када се кукуруз праши. — У прашидбу беше дођувала, еве колко

време измину, њум гу нема да дође.

прашим, прашија (3. л. мн. пр. прашив, аор. праши, 1. л. мн. прашимо, импф.

прашешем, 3. л. мн. прашешев, пр. сад прашејећи) несвр. копам, окопавам кукуруз

по први пут. — Мумурус прво прашимо, после га по други пут копамо,загpћамо га.

прашче с дем, и хип, од праска. — Оној прашче у башчудо бунар, да увати ни

ки па да му скастри чепчики, руке му се осушиле! Праске убаво родиле, ал од голему

сушу прашчики оволицни, Донела у крошњу ники прашчики, ситни, шуљбави.

првичје с етн. прва посета млади у младожењиној кући исте вечери по одла

ску из родитељске куће. —У првичје увечер идев снашкине другачке и младиња ис

фамилију.

првњи, -а, -о први. — Ти свуде првњи мора да буднеш!

првопраскаж крмача која се по први пут опрасила. — Дњк првопраска, тој гу

мора наspћам често, треба се виће опраси. -
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првороткажжена која је по први пут родила. — Ако се прворотказамучи, да

се препокрије с црвену чергу.

првотелкаж крава која се по први пут отелила. — Лично се Шара отели књко

је првотелка.

првотокм прва количина ракије при печењу. —Првоток је слаб), после га пре

пичамо.

преaпем, преапаја свр. у изразу: преaпем уста угризем се за доњуусну у знакуз

државања да се одговори истом мером на неку увреду. — Она тој књд ми рече, ја

семо преапа уста, оћута ву, нећу се свађам.

преарним, преарнија свр. ир, настојим да нешто (обично беспотребно) пре

више добро урадим, кажем и сл. — Ајде, ајде, убаво си смела, ти га па оће преарниш.

пребричим се, пребричија се (3. л. мн. пр. пребричив се, аор. пребричи се, 1. л.

мн. пребричимо се) свр. обријам се у журби, на брзину, било како. — Пребричи се

надве-натри, неће идеш у сватови!

преварим, преварија свр. (поред стандардногзначења „намерно изреченом не

истином довести некога у заблуду, обманути“) и као члан хомонимског пара сувише

дугим кувањем учиним да нешто добије нежељена својства, прекувам. —Преварила

сљм гра, све се раскашкаја.

преводим се, преводија се свр. након краћег времена добије поново нагон за

парењем (о крави). — Преводила се онај крава, мора се патера на бика. Булка да се не

беше преводила, ми сњг не би били без благоту.

превржем, преврзаја (3. л. мн. пр. превржев, аор. преврза, 1. л. мн. преврзамо,

импф. превржешем, 3. л. мн. превржешев) свр. поново, изнова вежем, превежем. —

Превржи тај џаг жито, да се не расипе

преврљам, преврљаја (3. л. мн. пр. преврљав, аор. преврља, 1. л. мн. преврља

мо, импф. преврљашем, 3. л. мн. преврљашев) несвр. бацам нешто преко нечега, пре

бацујем. — Не сме да улегне откуче, затој ги преврља преко капијутраву на свиње.

преврљање с гл. им. од преврљам. — Ете с твоје преврљање лопту, преврљила

сигу у њин обор и неће гу више видиш!

преврљим, преврљија (3. л. мн. пр. преврљив, аор. преврљи, 1. л. мн. преврљи

мо, импф. преврљешем, 3. л. мн. преврљешев) свр. бацим нешто преко нечега, преба

цим. — Преврљи преко премет туј чергу да се суши!

преврскотинажим погрд. особа која врска, шушкета, шушљета. — Ћути ти

там преврскотино, тебе ће те ники слуша!

преврскување с гл. им. од преврскујем. — Сви му се смејев деца, збок превр

скување, грота.

преврскујем, преврскуваја (3. л. мн. пр. преврскујев, аор. преврскува, 1. л. мн.

преврскувамо, импф. преврскујешем, 3. л. мн. преврскујешев) несвр. врскам, шушке

там, шушљетам. — Тој ли онај жена што преврскује?

прегигам, прегигаја (3. л. мн. пр. прегигав, аор. прегига, 1. л. мн. прегигамо)

свр. пређем преко воде на гигаљама. — Река је млого глотна, понеси гигаље пада пре

гигаш! {

преглабица ж улегнути део пута, превој на путу. — Иди по кола, придрже

вљај с виле сламу докле прођемо онеј преглабице!
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преглиђам, преглиђаја несвр. с чежњом гледам у оно што ми је недоступно,

чега немам, жељујем. — Ћу посадим бостан колко за деца да има, да ми унучики не

преглиђав други књд једев.

преглица ж копча. — Искидала си преглицу на сандалу.

прегнем, прегнуја свр. вежем коња узруду или говедоу јарам, упрегнем. — Не

се секирај, ћу прегнем коња па ћу те одвезем до сhм кућу

прегорим, прегореја свр. (поред стандардних значења „препећи се, загорети (о

јелу) и преболети, прежалити“) престанем да лучим млеко, останем без млека (о

крави, овци, кози). —На онуј краву давајте крм, ће прегори паће жељујете за млекце

прегостим, прегостија (3. л. мн. пр. прегостив, аор. прегости, 1. л. мн. прего

стимо, импф. прегостешем, 3. л. мн. прегостешев, трп. прегостен) свр. веома, много

угостим. — Прегости вететка, да свм знала што ће дођете, друкше бија. Не доноси

више, доста је, ће не прегостиш

предњнем, предњнуја свр. направим краћу паузу у послу ради одмора, предах

нем, одахнем. — Седни мало да предњнемо, па ће работимо!

преденка жетн. прело, посело. —Ћесе соберев увечер на преденку девојке, не

весте, момци, туј ти појање, шале, до које време у ноћ.

предњача жпредња, преградна даска на запрежним колима: супр. sњдњача. —

Скини от кола предњачу и shДњачу, неће товаримо класја, за сламу ће идемо!

предрочкам се, предрочкаја се свр. угруша се, згруша се (о слатком млеку). —

Овој млеко стојало цел ден на шпорет па се предрочкало.

предpскам се, предpскаја се (3. л. мн. пр. предpскав се, аор, предрска се, 1. л.

мн. предpскамо се, импф. предрскашем се, 3. л. мн. предрскашев се) свр. добијем про

лив, дијареју. — Миљко једе млого чварке, па се све предpскаја.

предругојачим, предругојачија (3. л. мн. пр. предругојачив, аор. предругојачи,

1. л. мн. предругојачимо) свp. I. a. преиначим, променим (обично претходни договор,

план). — Увечер рече за јутредњн ће прекарујемо сламу, јутрос па предругојачија, ће

иде сливе да бере, б. намерно, смишљено пренесем нечије речи, мишљење и сл. неве

родостојно, погрешно. — Она мора све да предругојачи, несњм такој казала, еве тетка

е с мене била.

П. — се променим се, изменим се. — Она се ошишала, намазала, предругојачила се.

предужим, предужија (3. л. мн. пр. предужив, аор. предужи, 1. л. мн. предужи

мо) свр. продужим, наставим. — Докарам краве испашалiк, па предужим да рабо

тим по кућу.

преженим, преженија (3. л. мн. пр. преженив, аор. прежени, 1. л. мн. прежени

мо)сврудам се престаријег брата. —Она преженила брата, брату школе закасаја, а

на њум годинке идев, затој.

прежључим се, прежључија се (3. л. мн. пр. прежључив се, аор. прежључи се,

1. л. мн. прежључимо се) свр. експр. испуним се снажном чежњом, жудњом за не

ким, нечим. — Прежључи се за моју Радмилу да дође да гу видим, и она гу нема. Пре

жључи се за једњн сладолед, онај баксуз ми не теја купи

прежмавкам, прежмавкаја (3. л. мн. пр. прежмавкав, аор. прежмавка, 1. л. мн.

прежмавкамо, импф. прежмавкашем, 3. л. мн. прежмавкашев) несвр. експр. заносим

се улак сан, дремам, куњам. —Немојтуј да ми прежмавкаш уз остал, него иди у кре

вет па спи!
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презабулим се, презабулија се (3. л. мн. пр. презабулив се, аор. презабули се, 1.

л. мн. презабулимо се, импф. презабулешем се, 3. л. мн. презабулешев се, трп. преза

булен) свр. променим на глави мараму, повезачу, поново се забрадим. —Ти се преза

були, немој с туј стару мараму да отиднеш у Лесковац!

презабулујем се, презабулуваја се несвр. уч. више пута у кратком временуме

њам мараму, повезачу, често се забрађујем. — Доколна жена, седи дом, нема другу

работу, него се сњмо презабулује.

презбарам, презбараја (3. л. мн. пр. презбарав, аор. презбара, 1. л. мн. презбара

мо, импф. презбарашем, 3. л. мн. презбарашев) несвр. околишећи покушавам да неко

га наговорим на нешто. — Ја ћу му презбарам да идемојутре на пијац, ал не знам двл

ће ме послуша. Презбарај му да се не свађа, тебе ће те послуша!

презборим, презборија (3. л. мн. пр. презборив, аор. презбори, 1. л. мн. презбо

римо) свр. a. почнем да говорим, проговорим. — Моје дете је рано презборило. б.

почнем поново да говорим с неким, обновим комуникацију с неким. — С њум за тија

речи нећу презборим за живот.

презивам, презиваја (3. л. мн. пр. презивав, аор. презива, 1. л. мн. презивамо)

несвр. ословљавам некога надимком. —Кажи му да мене презива, ћу га утепам!

презиме с (осим стандардног значења у официјелној употреби „породично

име које се генерацијски наслеђује“) надимак. — Не, бре Бранко Милевин, онај што

му је презиме Железо, за тога те питујем.

прекантам, прекантаја (3. л. мн. пр. прекантав, аор. преканта, 1. л. мн. прекан

тамо, импф. преканташем, 3. л. мн. преканташев) свр. завршим, обавим неки обично

тежак, захтеван посао. — Да прекантамо још) жетву, после ће има време да гледа

мо башчу.

прекарам, прекараја (3. л. мн. пр. прекарав, аор. прекара, 1. л. мн. прекарамо)

свр. 1. превозним средством преместим сједногместа на друго, превезем. — Ви пу

ните приколицу, ја ћу докарам трактор па ће га жито прекарамо у друг обор, да не ву

ЧеМО џакови.

2. експр. неконтролисано утрошим, потрошим, проћердам. — Млого паре је

он прекараја с њигов лош памет. Толке паре да прекара тај прекаротина, а свк се ци

ганчи по комшије.

3. претурим преко главе, издржим. — Које сем ја прекарала крз мој живот, тој

ни душманин да не доживи. Прекарала сем крз мој живот и лошо и арно.

4. побацим, абортирам. — Не ли си прекарала ни једно дете по Луну?

Изр. прекарам живот проведем живот, проживим. — Прекарала сљм живот с

њега, домаћин ми је, данће лошо, јутре арно, такој ти тој иде куде сви.

прекаротина ж и мекспр. особа која неконтролисано много троши, расипа,

расипник, расипница. —Тај прекаротина је за кратко време толку благоту прекарала,

св[r] ће постимо књIдјце работи. Толке паре да прекара тај прекаротина, а свк се ци

ганчи по комшије.

прекарујем, прекаруваја (3. л. мн. пр. прекарујев, аор. прекарува, 1. л. мн. пре

карувамо, импф. прекарујешем, 3. л. мн. прекарујешев) несвр. превозним средством

премештам сједног места на друго, превозим. — Данic ће прекарујемо сено из Ор

нице.

2. експр. неконтролисано трошим, расипам, ћердам. — Она научила такој да

прекарује, да тера на широко, па после куку, немам.
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прекicнем, прекњснуја свр. експр. П. јако уплашим, престравим, препаднем

некога. — Да прекĐснеж дете с твоје викање, изелицо!

П. — се јако сеуплашим, престравим се, препаднем се. — Прекрсну се књдга ви

до онакој раскрвавенога, утепанога.

прекачим, прекачија (3. л. мн. пр. прекачив, аор. прекачи, 1. л. мн. прекачимо)

свp. I, пребацим, преметнем. — Прекачи тој дете преко плот)да не залића откут пут!

П. — се пребацим се, преметнем се преко нечега. — Не мок се прекачим овде,

видиж заградија стрња.

прекачки прил, у изразу: гледам (некога) прекачки погледом исказујем нетр

пељивост, одбојност, мржњу и сл. према некоме. — Што ме гледаш прекачки ко да

сњм ти татка заклала?

прекачување с гл. им. од прекачујем (се). — Видиш с твоје прекачување, све си

ми црепја пообаљаја!

прекачујем, прекачуваја (3. л. мн. пр. прекачујев, аор. прекачува, 1. л. мн. пре

качувамо, импф. прекачујешем, 3. л. мн. прекачујешев, пр. сад прекачувајећи) не

свp. I. пребацујем, премећем некога преко нечега. — Не га дете више прекачуј преко

плот, све нокчики одрало, боље да зађеш откуд) цокак

П. — се пребацујем се, премећем се преко нечега. — Беше паднуја от капиџик,

отек се више не прекачује преко капију.

прекиснем, прекиснуја сврускиснем (о јелу). — Млoго убава чорба, аздисанци

не гу тели едев, еве прекиснула!

прекичер прил. пре два дана, прекјуче. —Дође прекичер, решила сљг да си иде

дом.

прекјутре прил. кроз два дана, прекосутра, исп. прекојутре. — Собору Шума

не је прекјутре, а моја полка још неје готова.

прекласим, прекласија свр. превршим меру, претерам, прекардашим у нече

му. — Ајде, доста је, па ти га прекласи!

преклез м пеј. лоша, рђава особа, ништарија. — Мекни се тамо од мене, пре

клезу ниједљн. Очувала свм преклеза, не човека.

прековише прил, веома много, превише. — Ти прековише заорујеш, тражиш

ћутек!

прекојутре прил. в. прекјутре. — Нећујутре идем на пијац, јутрећу берем по

прику, па прекојутре.

прекомшам, прекомшаја свр. у клетви (никед) да не прекомшаш (прекомша и

сл.) не видео ничег доброг, вечито се патио, мучио и сл. — Дабогда, што си се ти сме

не овакој огрешија, никњд да не прекомшаш!

преконачим, преконачија (3. л. мн. пр. преконачив, аор. преконачи, 1. л. мн.

преконачимо, импф. преконачешем, 3. л. мн. преконачешев) свр. проведем ноћ на ко

наку, преноћошту, преноћим. — Не тије зор на овај кимет) да идеш, преконачи сипа

јутре по двн!

прекршим, прекршија (3. л. мн. пр. прекршив, аор. прекрши, 1. л. мн. прекр

шимо, импф. прекршешем, 3. л. мн. прекршешев) свр. П. сломим на неколико делова,

преломим. — Прекрши тај клас па на сви по мало!

П. — се фиг. преморим се, преоптеретим се. — Неси се нити млого прекршила

овој лето у работу, други су те залићали!
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прекукам, прекукаја (3. л. мн. пр. прекукав, аор. прекука, 1. л. мн. прекукамо,

импф. прекукашем, 3. л. мн. прекукашев) свр. проведем време кукајући, у кукњави. —

Цел ноћ је прекукала сирота од болежи.

прељутим, прељутија свр веома много заљутим, запаприм (о јелу). — Прељу

тила си овај гра, неће га деца једев

премавам, премаваја (3. л. мн. пр. премавав, аор. премава, 1. л. мн. премавамо)

свр. најурим, отерам. — Немој с туј лопту да ми премавате кокошке!

премет м с обе стране причвршћена мотка, летва, облица и сл. преко које се

премећу одевни предмети, постељина и сл. ради сушења или проветравања. — Из

неси постељу па преврљитам преко премет) да се ветреје! Дигни онејчичине ти че

шире от премет, ако су суве

преметим, преметија (3. л. мн. пр. преметив, аор. премети, 1. л. мн. преметимо)

свр. приметим, увидим, запазим. — Ја одма премети што се свађали, алај викам, њи

но си је тој, ће се помирив!

преметнем Се, преметнуја се свр. у тренутку погрешне идентификације заме

ним једну особу другом. — Преметну се за оној девојче да је наша Ивана.

премивам, премиваја (3. л. мн. пр. премивав, аор. премива, 1. л. мн. премива

мо, импф. премивашем, 3. л. мн. премивашев) несвр. прањем одстрањујем, спирам

непожељне, укварене громуљице (обично са сира). — Па жено, оној сирење не га била

премивала, а летњо време, чудо се направило!

премијем, премија (3. л. мн. пр. премијев, аор, преми, 1. л. мн. премимо, импф.

премијешем, 3. л. мн. премијешев, пр. сад премивајећи) свр. прањем одстраним,

сперем непожељне, укварене громуљице (обично са сира). — На овој летњо време,

сирење ако не премијеш емпy(т) данђс, нема од њега ништа.

премислаж предосећај, предосећање; исп. премишљај. — Све ми ништо пре

мисла, сврг) ће Рада улегне на капију здете.

премићам, премићаја (3. л. мн. пр. премићав, аор. премића, 1. л. мн. премића

мо, импф. премићашем, 3. л. мн. премићашев) несвр. примећујем, увиђам, запажам.

— Премићам да ву је ћерка по крив пут пошла, ал кој тој сме да ги каже?

премишљавам, премишљаваја (3. л. мн. пр. премишљавав, аор. премишљава,

1. л. мн. премишљавамо, импф. премишљавашем, 3. л. мн. премишљавашев) несвр.

пада ми на памет, решавам се, премишљам се. — На једин рет премишљавам све да

напуштим, прклицу даватим, па се обрнем накуде деца, које ће работив без мене.

премишљајм в. премисла. — Ти откЊд викаш имаш ники премишљај, она гу

још нема!

премрежажекспр. она која се заокупила црним мислима, нерасположена, не

весела, безвољна, утучена женска особа. —Тај премрежа ми душу изеде, па се ућу

тала.

премрежим, премрежија свр. експр. утонемустање нерасположености, без

вољности, утучености, онерасположим се, сневеселим се. — Не знам које ћу рабо

тим с моју ћерку, па премрежила ко да ву је све живо потепано.

премувам“, премуваја (3. л. мн. пр. премував, аор, премува, 1. л. мн. премува

мо, импф. премувашем, 3. л. мн. премувашев) свр. направим роваш, изроварим. —

Лöм си ми направила у шифоњер, све си премувала!

премувам“, премуваја свр. експр. у кратком времену, не водећирачуна потро

шим, истрошим (о храни, новцу и сл.). — Ново месо нема, тој старо што имамо прему
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вамо, сb(г) ће пуцкамо булке! Млого је он паре премуваја сељани ранејећи. Имање је

премуваја за ракију.

премучим се, премучија се (3. л. мн. пр. премучив се, аор. премучи се, 1. л. мн.

премучимо се) свр. поднесем, истрпим, претрпим неку муку, невољу и сл., намучим

се. — Књко ће Мирко сам за дрва? Нека се премучи данћс, а јутреће дође Вељко па ће

заједно, које ја могу!

пренесем, пренеја свр. (поред стандардног значења „носећи преместити с јед

ног места на друго“) почне да носи (о кокоши). — Пренеле ми две кокошке, ће имајај

ца за Велигден.

преносим, преносија несвр. (поред стандардног значења „носећи премештати

сједног места на друго“) односим се према некоме стрпљиво, показујем разумевање

за нечије понашање. — Ја не могу више тебе да те преносим, досади ми више!

Преображдање с цркв. празник који се светкује 19. августа, а по народном ве

ровању тада се време преображава, Преображење. — От Преображдање време се

мењава, заесуњује се.

преобукување с гл. им. од преобукујем (се). — Те, с твоје преобукување, па

оволик cров неперотина.

преобукујем, преобукуваја (3. л. мн. пр. преобукујев, аор. преобукува, 1. л. мн.

преобукувамо, импф. преобукујешем, 3. л. мн. преобукујешев, пр. сад, преобукуваје

ћи) несвр. П. пресвлачим, преоблачим. — Еве преобукујем дете, чекај мало

П. — се пресвлачим се, преоблачим се. — Имаш време данђз да се преобукујеш

по пет пут, а ја немам књLд) да се озрнем од работу.

преобукло с одећа за пресвлачење, преобука. — Одвојила свм ти преобукло

там на кревет, књ|д) це избањаж да се преобучеш.

преодим, преодија свр. почнем да ходам, проходам. — Аперисали су му кук,

још не можда преоди.

препитам, препитаја (3. л. мн. пр. препитав, аор. препита, 1. л. мн. препитамо,

импф. препиташем, 3. л. мн. препиташев) свр. пропитам, преслишам. — Ај, мајке да

Ме препиташ песмицу!

препитујем, препитуваја несвр. пропитујем, преслишавам. — Тера ме да га

препитујем, ја не знам, мора у књигу да гледам!

препичам, препичаја (3. л. мн. пр. препичав, аор. препича, 1. л. мн. препичамо,

импф. препичашем, 3. л. мн. препичашев) несвр. 1. поново, изнова, по други пут пе

чем (о ракији). — Увек гуја ракију препичам, по мало испадне, алубава, препек,

2. безл. повремено јако греје, пече, жеже (о сунцу). — Препича овој слунце,

мора киша да заврне.

препојем, препојаја свр. a. по први пут се огласим песмом, певањем (о певцу).

— Оној петле препојало, б. после извесног времена поново почнем да певам, проте

вам. — Никв[д) дабогдада не препојеш, сведа плачеш, која од тебе што плачем.

препраљам, препраљаја (3. л. мн. пр. препраљав, аор. препраља, 1. л. мн. пре

праљамо, импф. препраљашем, 3. л. мн. препраљашев) несвр. 1. прерађујем, преина

чавам, мењам нешто обично побољшавајући му изглед, својства и сл. (о одећи, гра

ђевинском објекту и др.). — Еве препраљам овуј вутарку, од цТаро праљам ново.

Мора гу шталу препраљамо, видиш књква је распадотина.

2. преиначавам, мењам нечију одлуку, став и сл. —Ти не можда препраљаш,

ако је он такој рекја. Нећу му на сина ништа препраљам, зна он које работи.
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препраљотина ж прерађен, преправљен одевни предмет обично ради побољ

шања изгледа, својстава и сл. — Ако имаж за ново да ми дадежда купим, добро, ако

па не, ја више теј твоје препраљотине нећу ти носим!

препратим, препратија (3. л. мн. пр. препратив, имп. препрати, аор. препрати,

1. л. мн. препратимо, трп. препратен) свр. пређем заједно са неким део пута пратећи

га, отпратим некога једним делом пута. — Препрати гу до станицу па се врни!

препрегнем, препрегнуја (3. л. мн. пр. препрегнев, аор. препрегну, 1. л. мн.

препрегнумо, импф. препрегнешем, 3. л. мн. препрегнешев) свр. поново упрегнем ме

њајући странуујарму. —Препрегни краве, видиш ли даје Булкана десну страну!?

препрезам, препрезаја (3. л. мн. пр. препрезав, аор. препреза, 1. л. мн. препре

замо, импф. препрезашем, 3. л. мн. препрезашев, пр. сад препрезајећи) несвр. 1. по

ново упрежем мењајући страну у јарму. — Мора ги препрезаш јуничики, видиш и

Злате вуче на десно!

П. — се фиг. прилагођавам своје понашање сходно ситуацији. — Свађамо се, па

се миримо, шћу, препрезам се, и такој, и овакој.

препростирам, препростираја несвр. поново, изнова простирем, пресвлачим

постељину. —Препростирам лете по често, од sној, по целден се у њиве работи.

препрекује, препрекуваја несвр. помало, слабо пада, ромиња, сипи, роси (о ки

ши); исп. провpњује и прокапује. —Препрскује, неће идемо да посипујемо башчу, ега

заврне убаво.

препрснем, препрснуја свр. изненада, неочекивано дођем, пристигнем. — Се

дим сама и чекам, све мислим ће препрсне ники да има с куга да позборим.

преработим, преработија (3. л. мн. пр. преработив, аор. преработи, 1. л. мн.

преработимо, импф. преработешем, 3. л. мн. преработешев) свр. П. завршим, урадим

(обично тежи, неодложни) посао. — Да преработимо тој копање и жетву, после

лђсно ће беремо теј сливке и башчу ће гледамо до брање мумуруз.

П. — се преоптеретим се, преморим се радећи. — Неси се нити овој лето млого

преработила, тој мало у копање.

прераним, преранија (3. л. мн. пр. преранив, аор. прерани, 1. л. мн. преранимо,

импф. преранешем, 3. л. мн. преранешев) свр. П. претерам ухрањењу, сувише нахра

ним. — Јож данђс води ред од овуј штровену свињу да гу не прераниш!

П. — се обезбедим, осигурам неопходну количину хране, намирница, кућних по

трепштина, прехраним се. — Ете, с тој имањце се издржавамо, колко да се прерани

мо, за друго нема.
-

прередим“, прередија (3. л. мн. пр. прередив, аор. пререди, 1. л. мн. прередимо,

импф. прередешем, 3. л. мн. прередешев) свр. поново, изнова наређам, поређам, на

слажем. — Ја убаво пререди све у ковчак, он ништо тражија па све измуваја.

прередим“, прередија свр. почнем ређе нешто да чиним, проредим. — Дођује

ше често, от књко се овај баксуз) с њум беше свађаја, пререди дођување.

пререкнем, пререкнуја свр. предскажем, прорекнем. — Мене ми је пререкла

једна врчарица тој што ће будне.

прериђам, прериђаја несвр. поново, изнова ређам, слажем. — КњT прериђаж

џољке, немој забравиш онуј вутарку да ми извадиш!

прерипам, прерипаја (3. л. мн. пр. прерипав, аор. прерипа, 1. л. мн. прерипамо,

импф. прерипашем, 3. л. мн. прерипашев, пр. сад прерипајећи) несвр. 1. скачем пре
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ко нечега или некога, прескачем нешто или некога. — Немој да прерипаш столицу, не

ваља за стоку. Оне што не соберев ноге, ја ги мора прерипам.

2. експр. неопрезно, несмотрено говорим (углавном лоше, рђаво). — Пази се у

реч, ти млого прерипаш па ти после ђавол крив!

прерипање с гл. им. од прерипам. — Те, с твоје прерипање, све си гаће на капију

распраја. Мораводишрачун које збориш, ствоје прерипање нигде другачку немаш!

прерипим, прерипија (3. л. мн. пр. прерипив, аор. прерипи, 1. л. мн. прерипи

мо) свр. прескочим. — Прерипија ми беше петњлу комшикин обор по њојне кокошке,

тај удавњц

прерипојлаж погрд, женска особа лаког морала, неморална, лако податна

женска особа. —Тај прерипојла целу фамилију исмеши. Мајка вује твква прерипој

ла била, зарипуваше се с мужишта по сокаци.

прерипување с гл. им. од прерипујем. —Ти стој прерипување ће се набодеш на

колњц!

прерипујем, прерипуваја (3. л. мн. пр. прерипујев, аор. прерипува, 1. л. мн.

прерипувамо) несвр. скачем преко нечега или некога, прескачем нешто или некога.

— Прерипуваја си и ти плотевја по млад докле беше.

преродим, преродија свр. 1, много, обилатороди (о усевима, воћкама и сл.). —

Преродиле сливе па се све чепке испокршиле.

2. први пут донесе плод, роди (о воћкама). — Пре три године смо га лојзе поса

дили, овуј годину ће прероди.

пресћнем, прескнуја свр. 1. изгубим воду, пресушим (обунару, извору). — Голе

ма суша, прескнуја ми бунар, тој носим воду од Вулину чешму.

преседлас, -та, -тоугнут по средини, седласт (о носу). — Има преседлас нос ко

татко му. 1

пресек м део амбара у коме се чува пшеница. — Имам пун пресек лањску пче

ницу.

пресипем, пресипаја (3. л. мн. пр. пресипев, аор. пресипа, 1. л. мн. пресипамо,

импф. пресипешем, 3. л. мн. пресипешев) свр. a. преручим, преточим. — Пресипи у

нико суде тој млеко, ће ми треба шерпа б. преручим усирено млеко кроз цедило, газу,

у другу посуду ради издвајања сира. — Млого работу имам: да замесим, размесим,

пресипем, сирење да исечем, сирутку да сварим.

пресипување с гл. им. од пресипујем. — Стој пресипување, уљигави ми шерпу.

пресипујем, пресипуваја (3. л. мн. пр. пресипујев, аор. пресипува, 1. л. мн. пре

сипувамо) несвр. а. преручујем, претачем. — Истреси туј кову да нема русја у њум,

патњк пресипуј воду! б. преручујем усирено млеко кроз цедило, газу, у другу посуду

ради издвајања сира. —Има да пресипујем, на овој врућо поциракће ми просукне.

пресичам, пресичаја несвр. прелазим најкраћим, преким путем, пресецам. —

Не пресичај на човека пут, ће те згази!

прескачам, прескачаја (3. л. мн. пр. прескачав, аор. прескача, 1. л. мн. преска

чамо, импф. прескачашем, 3. л. мн. прескачашев, пр. сад прескачајећи) несвр. скачем

преко нечега или некога, прескачем нешто или некога. — Прескачав преко плот кучи

ки, правив ми штету. Немој мемори прескачаш, ћу останем оволицка!

прескачање с гл. им. од прескачам. — На које ти личитој прескачање, повикни

ћу ти отворим капију?!
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прескрцам, прескрцаја (3. л. мн. пр. прескрцав, аор. прескрца, 1. л. мн. прескр

цамо) свр. једва се одупрем, отмем тешкој болести, преживим. — Овуј зиму је баба

одвај прескрцала од грип.

пресобје с предсобље, антре. —Закачи си капуттаму пресобjеначивилнк!

преспијем, преспаја (3. л. мн. пр. преспијев, аор. преспа, 1. л. мн. преспамо,

импф. преспијешем, 3. л. мн. преспијешев) свр. 1. проведем у спавању неко време, од

спавам, преспавам. —Ја преспијемјединскн, докле овија дечишта издођев од цокак.

пресрићам, пресрићаја несвр. дочекујем, примам. — Малко свмти твоје ћерке

и унуци пресрићала, етрво, сbг ја не ваљам!

преталашкам, преталашкаја (3. л. мн. пр. преталашкав, аор. преталашка, 1. л.

мн. преталашкамо) свр. претресем, претражим. — Ја несвм била дома, она да улег

не па све да преталашка мој шифоњер. Да узне пада преталашка целу кућу, нашјапа

ре, те ги узеја и побегја.

претеретим, претеретија (3. л. мн. пр. претеретив, аор. претерети, 1. л. мн. пре

теретимо, импф. претеретешем, 3. л. мн. претеретешев, трп. претеретен) свр. I. cуви

ше оптеретим, преоптеретим. — Кобила је ждребна, пази колкотовариш, немој гу

претеретиш!

П. — се сувише се оптеретим, преоптеретим се, преморим се. — Дизај колко

можеж, гледај да се не претеретиш!

претисак м крвни притисак. — Доктур ми претисак мери, вика имаш тетке го

лем претисак.

претискам, претискаја несвр. стишћем, притишћем. — Не претискајтој, стру

ја ће те утепа!

претопарам се, претопараја се (3. л. мн. пр. претопарав се, аор. претопара се, 1.

л. мн. претопарамо се) несвр. експр. пренемажем се, претварам се. — Немој МИ Се

она туј претопара, знам колко гу жал за њега!

и претонарање с гл. им. од претопарам се. —Знам гуја, куде мене вуне пробди

њојно претопарање.

претопарчина жекспр. особа која се пренемаже, претвара, пренемагало. —

Претопарчина мори, другачко, она мислиш толко губљж брига за пајсторка, него се

претопара.

преточим се, преточија се свр. добијем жидак измет (о говеду). — Немој на

краве млого да тураш сирову детелину, ће се преточив!

претpупим, претрупија свр. секући преполовим или раздвојим на више делова,

пресечем. — Претрупи овај дебелšц, ја немам руке за тој! Руке ћу ти претpупим, ако

те још емпут видим сама да бркаш у мој ковчак.

претупам, претупаја (3. л. мн. пр. претупав, аор. претупа, 1. л. мн. претупамо)

свр. 1. преварим, обманем. — Ја ти викам не веруј на њега, ће те претупа ко што је

млого њи претупаја до сег!

2. не испуним дато обећање, изневерим нечије очекивање. — Претупала губе

ше за нике паре, па су дигле галаму, не се трпи!

преубавим, преубавеја (3. л. мн. пр. преубавив, аор. преубаве, 1. л. мн. преуба

вемо) свр. постанем лепши, пролепшам се. — Порасна девојка голема, па преубавела,

лична се направила.

преучим се, преучија се свр. (обично с глаголом у негацији) веома много, суви

ше дуго учим. — Пази, немој се преучиштуј, устелевизор гледајећи!
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префрљам, префрљаја несвр. в. преврљам. —Ти немој да префрљаш корубе од

лубенице у мој бостан, носи тој фрљи там на пут!

префрљање с гл. им. од префрљам. — Нема више префрљање, ја нећу више да

идем по лопту.

префрљим, префрљија (3. л. мн. пр. префрљив, аор. префрљи, 1. л. мн. префр

љимо, импф. префрљешем, 3. л. мн. префрљешев) свр. в. преврљим. — Префрљими

туј матику преко плот), да не заодим!

прецњвтим, прецивтеја свр. прецветам (о биљкама, цвећу). — Прецивтела онај

pужица црвена прет кућу, она неје месечарка, тој ву је.

прецркнем, прецркнуја свp. сувише се уплашим, преплашим се, престравим

се. — Уватија Филип жељку па с онуј жељку накуде мене, ја прецрко, млогоме стра

од) тој.

пречанкаж примитивна дрвена направа за затварање врата, реза. — Несмо

миники пут имали овеј гвоздене браве и кључевја, с пречанку затвориш врата, сваки

мош си улегне, неје било осигурано ко данic.

пречекам, пречекаја (3. л. мн. пр. пречекав, аор. пречека, 1. л. мн. пречекамо,

импф. пречекашем, 3. л. мн. пречекашев) свр. дочекам некога као госта, угостим. —

Сћfr] књдотиднем, нема којме пречека, родитељи помрели, браћа си гледавњинеже

не и деца. }

пречкам се, пречкаја се несвр. експр. свађам се, препирем се. — Ако су сестре,

за све ништо, оне се пречкав.

пречукам, пречукаја (3. л. мн. пр. пречукав, аор. пречука, 1. л. мн. пречукамо,

импф. пречукашем, 3. л. мн. пречукашев) свр. експр. изударам, измлатим, премла

тим. — Пречукаја га, па он беше почеја млого да заорује за ћутек!

преципим се, преџипија се (3. л. мн. пр. преџипив се, аор. преџипи се, 1. л. мн.

преџипимо се) свр. претурим се, преврнем се, превалим се. — Седи убаво, дете, немој

се преџипиш од туј столицу!

прешњакм хлебумешен без квасца, пресан хлеб. — Немам силеб за ручђк, ћу

омесим један прешњаг за по брго.

пржаж иситњено, добро упржено свињско месо и конзервисано машћу, ка

вурма. — Напуни, мајке поприке све пржу, пржа по укусна од мељано месо.

Пржарски поток м поток.

прждаљка ж пиштаљка, пишталица, звиждаљка. —Митамћну бостан да от

кинемо лубенче, а оно Миле пољак с прждаљку там изJ шумак, па накуде нас, а ми

беж!

пржено сјело одупржених паприка, лука и парадајза. — КњLдјцтигнев попри

ке и петлижани, леко ми за ручњк, пржено сви моји воливзакој годоброк, не одричав.

пржичка ж дем, и хип, од пржа. — И јагу, бабе викам пржичка, ал намалела,

мора гу помpвкујемо.

при предл. код. — Приђи, бре при бабу, ће ти даде ништо!

приберем“, прибраја (3. л. мн. пр. приберев, аор. прибра, 1. л. мн. прибрамо,

импф. приберешем, 3. л. мн. приберешев) свр. 1. окупим, сакупим наједном месту (о

више особа). — Јаги моји не мок приберем да ручав,једевједин поједин, за домаћицу

тој тешко.

2. скупим, накупим већу количину нечега. — Одвај бе прибрала тој сиренце да

има деца књIд) дођев, он да увати па да га продаде!
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приберем“, прибраја свр. експр. појурим, потерам, погнам некога. — Прибраја

дете, оно плаче и трчи накуде деду, тој ми татко, татци га изели!

прибирам, прибирала (3. л. мн. пр. прибирав, аор. прибира, 1. л. мн. прибиpa

мо, импф. прибирашем, 3. л. мн. прибирашев, пр. сад прибирајећи) несвр. повлачим,

задржавам млеко (о крави). — Неће ми Була спушти млеко, прибира га.

Прибој м село.

прибојачки, -а, -о који се односи на Прибој.

Прибојка и Прибојчанка ж становница Прибоја, она која живиу Прибоју.

Прибојчанин м становник Прибоја, онај који живи у Прибоју.

приваркам, приваркаја (3. л. мн. пр. приваркав, аор. приварка, 1. л. мн. привар

камо, импф. приваркашем, 3. л. мн. приваркашев) свр. П. поведемрачуна о некоме или

нечему, припазим на некога, нешто. — Приваркај дете, да отрчим чђсу продавницу!

Приварка ву ствари, докле она купи карту.

П. — се поведем рачуна о себи, причувам се, припазим се. — Мора се приваркаш

од тешку работу нико време, мужи нека работив!

приваркување с гл. им. од приваркујем (се). — Књкво моје приваркување, ђаво

ла, књд нема кој да работи!

приваркујем, приваркуваја (3. л. мн. пр. приваркујев, аор. приваркува, 1. л. мн.

приваркувамо, импф. приваркујешем, 3. л. мн. приваркујешев) несвр. П. водимрачуна

о некоме или нечему, пазим на некога, нешто. — Којти приваркује деца, докле си на

работу? Приваркуј ми тезгу, да не разносив поприку!

П. — се водим рачуна о себи, чувам се, пазим се. — Приваркујем се одlцлано,

тај претисак ће ме закопа.

приватим се, приватија се (3. л. мн. пр. приватив се, аор. привати се, 1. л. мн.

приватимо се) свр. почнем да обављам какав посао, латим се неког посла. — Неће се

привати за никакву работу, а оће да једе!

приваћам се, приваћаја се (3. л. мн. пр. приваћам се, аор. приваћа се, 1. л. мн.

приваћамо се, импф. приваћашем се. 3. л. мн. приваћашев се) несвр. почињем да оба

вљам какав посао, почињем да радим. — Ти, приваћаш ли се за нику работу, ел не,

друк ће те тебе завек залића?!

приветљив, -а, -о који је питомог понашања, умиљат, симпатичан, исп. при

дављив. — Девојче је млого приветљиво, а мајка му баксуз.

приветљивка ж она која је питомог понашања, која је умиљата, симпа

тична. — Жена му једна приветљивка, има те дочека ко род најрођен.

приветљивком онај који је питомог понашања, који је умиљат, симпатичан.

— А, тај приветљивко, св[c) сви тај споредује, добро дете.

привикнем, привикнуја (3. л. мн. пр. привикнев, аор. привикну, 1. л. мн. при

викнумо) свр. зовнем, позовем некога код себе, уз себе. — Привикнумо оној девојчeн

це да седи с нас, ника мангупарија се беше почела собира око њега.

привлажан, -жна, -жно мало, донекле влажан. — Привлажна ни башча за сšг,

може јожда чека за навађување.

привремим, привремила свр. приближила се термину доношења на свет

младунчета (о крави, крмачи). — Човеку, овај крава привремила, немој ме остаљате

саму, које ћу ву работим ја ако се затели!

приврћам, приврћаја (3. л. мн. пр. приврћав аор. приврћа, 1. л. мн. приврћамо,

импф. приврћашем, 3. л. мн. приврћашев, пр. сад приврћајећи) несвр. прихватам
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старатељство над неким, преузимам бригу о некоме (обично детету). — Приврћам

тија деца куде мене књд немав куде, татко се не оšира накуде њи.

пригор м песковитоземљиште на присојној страни које слабо задржава вла

гу. — Слабо се рађа берикет у онај пригор.

пригорљив, -а, -о који је на присојној, сунчаној страни, изложен сунцу (о пе

сковитом земљишту). — Неје тој место за башчу, млого је пригорљиво.

придавам, придаваја (3. л. мн. пр. придавав, аор. придава, 1. л. мн. придавамо,

импф. придавашем, 3. л. мн. придавашев, пр. сад придавајећи) несвр. додајем, при

додајем нове петље, очице приликом плетења. — Рамфлуће заплетеш на деведесет

пекље, њум књдгу исплетеш, ће придаваш нагоре на свћки други рет по две пекље до

мишке!

придављив,-а,-ов приветљив. —Књднаидомо, онај се снајицањина залепи за

нас, па не питује књко смо, што смо, не ли смо уморни, не ли смо гладни, млого е при

дављива. Такој је она придављива и за њојни и за целу фамилију.

придадем, придаја свр. додам, придодам нове петље, очице приликом плете

ња. — Млого си тој придала, видиж да ти ванела ко џак

приђување с гл. им. од приђујем. — Књкво мори приђување, с крај очи ме не

гледав?!

приђујем, приђуваја (3. л. мн. пр. приђујев, аор. приђува, 1. л. мн. приђувамо,

импф. приђујешем, 3. л. мн. приђујешев) несвр. приближавам се, прилазим некоме;

исп. приодим. — Ич не приђуј до мене, несвм ти више ништа!

приженим се, приженија се (3. л. мн. пр. приженив се, имп. прижени се, аор.

прижени се, 1. л. мн. приженимо се) свр. одем да живим са супругом на имању њених

родитења, призетим се. — Малеј син ги се приженија у Лесковац, а овај старејси је

куде њи.

призорим, призорија (3. л. мн. пр. призорив, аор. призори, 1. л. мн. призоримо,

импф. призорешем, 3. л. мн. призорешев) свр. силом натерам, присилим, приморам.

—Призорија гу беше и морала је да му даде сто марке за у бифе. Ако неће милом при

зна, ће га призорив у затвор, па ће каже!

пријетељсто с пријатељски однос, пријатељство. — Све по пријетељсто се

запослујев данћс!

прика м фам, младин или младожењин отац, односно свако мушко лице у

младиној или младожењиној фамилији. — Видо прику у Лебане па се с њега забави,

докле се попричамо.

прикажем, приказаја (3. л. мн. пр. прикажев, аор. приказа, 1. л. мн. приказамо)

свр. поново кажем, испричам, исприповедам.—Приказа ги Мирко на онија деца књко

је понапред било, не се сећа што ги је тој николко пут казуваја.

прикажња ж прича из народног живота која се преноси усменим путем, ско

лена на колено, народна прича. — Соберемо се на седељку, млади, стари, причамо

прикажње, појемо, предемо, варимо тикве и печенке, такоје било.

приказујем, приказуваја (3. л. мн. пр. приказујев, аор. приказува, 1. л. мн. при

казувамо, импф. приказујешем, 3. л. мн. приказујешев) несвр. понављам једно кази

вање више пута. — Колко пут ситој, човеку приказуваја, овуј гу омладину данћишњу

млого брига за тој што ти причаш?

прикаламутим, прикаламутија (3. л. мн. пр. прикаламутив, аор. прикаламути,

1. л. мн. прикаламутимо, импф. прикаламутешем, 3. л. мн. прикаламутешев) свр. ура
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дим, завршим на брзину, било како. — Немам време да настојујем на обет, прикаламу

тим га, па ајт у њиве.

приковем, приковаја свр. закујем, прикујем, прикуцам. — Прикови овуј двску

на кревет, расковала се!

прикод м приход, добит. — Какbв он прикодима, тај платичка

прикодим, прикодија (3. л. мн. пр. прикодив, аор. прикоди, 1. л. мн. прикоди

мо)свр. остварим, стекнем иметак, приход, добит. —Неје он ништа прикодија, једе

туђу муку, докле траји!

прикратак, -тка, -тко помало, донекле кратак, окраћи. — Прикратка тај черга

за ваш кревет, ал ће поминеш!

прикрекам, прикрекаја свр. огласим се крештавим гласом, крештањем, за

крештим (о кокоши). — Прикрека кокошка, сигорно је снела.

примњцам, примљцаја несвр. 1. примичем, приближавам. — Ја тањир прим

цам, он га измћца.

П. —се примичем се, приближавам се. —Ја се примšцам до остал, он ме гура.

примљцање с гл. им. од примњцам (се). — Лbcноје за примњцање, треба се рабо

ти, ћерко моја!

примећавам, примећаваја (3. л. мн. пр. примећавав, аор, примећава, 1. л. мн.

примећавамо) несвр. примећујем, увиђам, запажам; исп. примићам. — Примећавам

ја одемно да она скита, ал нећу казујем на мајку ву, ће мисли мрзим гу.

прими (обично поновљено неколико пута) узвик којим се коњ опомиње прили

ком упрезања да се помери мало у страну. — Коњ не може да потреви одма право да

иде књLдјце упреза у ждрепчаник, па му се виказатој прими, прими, докле не потреви.

примићам, примићаја (3. л. мн. пр. примићав, аор. примића, 1. л. мн. примића

мо, импф. примићашем, 3. л. мн. примићашев) несвр. в. примећавам. — Примићаш ли

колко се напија тај пијанџула, мене што ме изеде?!

примрак м време пред спуштање сумрака, предвечерје. — Наидоше ми деца

такоју примрак, ја се сукнада ги направим убаву вечеру, одiмно ми несу дођували.

принаместим, принаместија (3. л. мн. пр. принаместив, аор. принамести, 1. л.

мн. принаместимо, импф. принаместешем, 3. л. мн. принаместешев) свр. у дем, зна

чењу: наместим. — Да принаместим овија кревети, млого работу имам!

принаправим, принаправија (3. л. мн. пр. принаправив, аор. принаправи, 1. л.

мн. принаправимо, импф. принаправешем, принаправешев, трп. принаправен) свр.

направим на брзину, склепам. — Принаправија једно кућиче, колко да има куде да

преспије из Београд књLд) дође с фамилију.

приначиним се, приначинија се (3. л. мн. пр. приначинив се, аор. приначини

се, 1. л. мн. пpиначинимо се) свр. донекле, незнатно побољшам свој изглед. —Прина

чини се, куде ће таква идеш!?

приодење с гл. им. од приодим. — Нема приодење, нема гледање, ништа нема

оlдlтој, џабе сњм се мучила!

приодим, приодија (3. л. мн. пр. приодив, аор. приоди, 1. л. мн. приодимо, импф.

приодешем, 3. л. мн. пpиодешев, пр. сад приодејећи) несвр. в. приђујем. —Докле свм

имала да ву пружам, приодила је до мене, свг други ву омилели, татко не ваља.

припаднем, припаднуја (3. л. мн. пр. припаднев, аор. припадну, 1. л. мн. при

паднумо) свр. дођем, пристем узгред, успутно, непланирано. — Да оће ники да при

падне навам, да испратим овој писмо.
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припет, -а, -о прилично узак, тесан, исп. припрт. — Припет ти тај вистан, ого

јила си се.

припнем“, припнуја свр. непотпуно, мало затворим, притворим (овратима);

исп. притргнем. — Припни капију књдискачаш, немој гу затвараш! Сђм припни врата

от шталу, млого је врућо!

припнем“, припнуја свр. силом натерам, присилим, принудим, приморам не

кога на нешто. — Припнуја гу, и она морала да каже.

припораснем, припораснуја (3. л. мн. пр. припораснев, аор, припорасну, 1. л.

мн. припораснумо) свр. мало одрастем, поодрастем. — Доклеву деца не припора

снев, муке ће онај жена види, сама без домаћина.

припрт, -а, -о в. припет. — Припрте ми овеј ципеле, ноге не знам чије су.

присад м бот, агр. врста племените крушке која дозрева почетком лета. —

Од тај твој присад, Јоле, да ми дадеш калем!

присмејем се, присмејаја се свp. трен, почнем да се смејем, засмејем се у тре

нутку (о више особа истовремено). — Ја накуде шпоретпођолебда обрнем, тики чујем

присмејаше се овија, оно ми Боска закачила пачавру натрак, циркоз бес паре!

пристањујем, пристањуваја (3. л. мн. пр. пристањујев, аор, пристањува, 1. л.

мн. пристањувамо, импф. пристањујешем, 3. л. мн. пристањујешев) несвр. саглаша

вам се с понуђеним, постојећим решењем, ставом и сл., пристајем. — Ја пристању

јем на све, колко ми даш тој ће је моје.

притесан, -сна, -сно помало, донекле узан, поужи. — Притесанти тај вистан,

огоила си се малко!

притка ж окресана, на доњем крају заоштрена облица којом се подупиремла

да биљка. — Притке сем направија, ај ће идемо у башчу да врзујемо петлижани!

притргнем, притргнуја свр. в. припнем. — Што млатиш стија врата, па елги

семо притргни?!

притресем се, притресја се свр. експр. веома се обрадујем нечијем доласку. —

Она ће се бБш притресе књLд) те види, неје тој ко мајка.

притрн, -а, -о веома плашљив, страшљив. — Млого ника притрна женштина,

да прецркне докле искочимо из онај шумљак.

Изр. притрн на работу у коме је присутан страх да ли ће посао благовремено и

ваљано обавити, брижљив, марљив, веома вредан и трудољубив. — Он је притрн на

работу, све га стра ће му остане неработено, семо вика по жену да се не маје.

притропам, притpoпаја (3. л. мн. пр. притропав, аор. притропа, 1. л. мн. при

тропамо, импф. притропашем, 3. л. мн. притропашев) свр. почнем да куцам тражећи

одобрење да уђем. — Тамћн ми да легњујемо, тики притропа ники на врата.

пришљамчим се, пришљамчија се (3. л. мн. пр. пришљамчив се, аор. при

шљамчи се, 1. л. мн. пришљамчимо се) свр. придружим се непозван, угурам се, на

метнем се. — Не га никој викаја, он се сам пришљамчи, ја ли ћу га искарујем!

пришка м фам, хип, од прика. — А, такој дабоме, чим ти пришка наиде, ти одма

ваћаш кокошку за обед!

приsирам, приsираја несвр. 1. погледом пажљиво испитујем, проверавам,

контролишем (вредност, стање). — Сhмо иде од ћошку доћошку и у све приsира.

2. гледам, загледам у нешто примакнувши што ближе очима. — А дете, што

такој приsираш, дњл не видиж добро?
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прклицажу изразу: ћу уватим прклицу отићи ћу у веома далеко место, у бес

трагију, нестаћу. — Толко ми досађаш, ћу уватим прклицу од тебе, па никој да ме

не мож нађе.

пркнем, пркнуја (3. л. мн. пр. пркнев, аор. пркну, 1. л. мн. пркнумо) свр.

почнем, кренем да растем, да се развијам (о биљкама). — Удари голема суша, муму

руз не можда пркне.

прконосим, прконосија (3. л. мн. пр. прконосив, аор. прконоси, 1. л. мн. прко

носимо, импф. прконосешем, 3. л. мн. прконосешев) несвр. експр. терам некоме

инат, инатим се, идем некоме уз нос, пркосим, исп. прконосирам. — Еј, дете, немој

ми прконосиш, све ћу те утепам!

прконосирам, прконосираја несвр. експр. в. прконосим. — Не мошти малеј на

мене да ми прконосираш, има да слушаш које ти наредим!

Прња падина жмпт, шума, њива.

прњица ж 1. њушка, рило. — Турили на свињу на прњицу белчугда не можда

рије.

2. експр. нос. — Ти мора свуде твоју прњицу да набијеш!

проакам, проакаја свр. експр. пролуњам, протумарам; исп. пролунsам. —

Проакали мало, еве ги дошли! Пушти га да проáка по сокаци, он момак, неће с тебе

седи!

пробањам, пробањаја (3. л. мн. пр. пробањав, аор. пробања, 1. л. мн. пробања

мо, импф. пробањашем, 3. л. мн. пробањашев) свр. П. на брзину, мало окупам. — Про

бањај дете, неје оно штрокаво, свbки дан га бањаж, да не озебне

П. — се на брзину се окупам. —Да се пробањам сем одlsној, одма искачам.

проваражзгрушанамлечнамаса добијена кувањем густог, жутогмлека које

крава излучује непосредно после тељења. — Још мало Шараће се отели па ће једемо

провару. Ми стари волимо провару, а деца гу неће једев.

провесм дужи комад беле тканине од крепа или тила који се спушта са главе

низ плећа, који млада носи на дан венчања, вео. — Неје снашка имала провес, ciМобе

лу аљину и венче на главу.

провpњује, провpњувало несвр. в. пропрскује, исп. прокапује. — Провpњује

chмо, неће убаво заврне, него ми да си посипемо башчу.

провуждим, провуждеја (3. л. мн. пр. провуждив, аор. провужде, 1. л. мн. пpo

вуждемо) свр. оном, експр. брзо, муњевито прођем, пројурим. —Провужда поредме

неко ветар да гу носи, ни добар дан, ни које работиш, несвм видела двл носи торбу.

Провужда нагоре зЏакови, сигорно трчи там куде што жњејев овија с комбај, да не

проминев њојно.

продава ж продаја. — Не ми је јуница била за продаву, ал мораја сем гу прода

дем, порез да платим.

продавам, продаваја (3. л. мн. пр. продавав, аор. продава, 1. л. мн. продавамо,

импф. продавашем, 3. л. мн. продавашев, пр. сад продавајећи) несвр. продајем. — Ће

продавамо ли сирење у суботу, ако не, јутре да га носим у Лебане?

продавање с гл. им. од продавам. — Макво продавање њиве, ја гледам да оди

рим кој продава там уз насип, за плаs да купим!

продадем, продаја свр. продам. — Не мога гу поприку продадем, млого се на

нело, а и народ слабо с паре.
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прођување с гл. им. од прођујем. — Наљутија се беше што му дечишта јабуке

брали, заградија стрња, нема више прођување туј за у башчу, ће залићамо откуд

Цилкини.

прођујем, прођуваја несвр. одлазим сједног места на друго, преваљујем изве

стан пут, пролазим, исп. проодим. — Нека прођујев, ал ко људи, по путинку, а не да

газив по њиву куде заврнев.

прозборим, прозборија (3. л. мн. пр. прозборив, имп. прозбори, аор. прозбори,

1. л. мн. прозборимо) свр. почнем да говорим, проговорим. —Сви причаше, нагађаше,

онај њигова жена уста залепила, не прозбори тај вечер.

прозевкам се, прозевкаја се (3. л. мн. пр. прозевкав се, аор. прозевка се, 1. л.

мн. прозевкамо се, импф. прозевкашем се, 3. л. мн. прозевкашев се, пр. сад прозевка

јећи се) несвр. у дем значењу: прозевам се. — Прозевка се дете, спије му се.

прокапујем, прокапуваја несвр. в. пропрскује, исп. провpњује. — Прокапује

chмо, неје ника киша, ај ће си идемо, неће не раскисне.

прокастрим, прокастрија (3. л. мн. пр. прокастрив, аор. прокастри, 1. л. мн.

прокастримо) свр. експр. мало, донекле изгрдим. — Ћугу прокастрим ја њума, такој

ли се вика на стару жену!

прокречим, прокречија (3. л. мн. пр. прокречив, имп. прокречи, аор. прокречи,

1. л. мн. прокречимо, импф. прокречешем, 3. л. мн. прокречешев) свр. на брзину, како

било окречим, омалам. — Прокречи оној кујниче, књко можеш, нећу нађујем ману

пролазим, пролазија свр. почнем да пузим (о беби). — Одiмноје пролазило, ал

још се не сме пушти да оди.

пролет м пролеће. — Пролет) дође, она се не диза искревет, кућа запустела

беfз) женску руку.

пролетоске прил. минулог пролећа, пролетос. — Пролетоске још што је дођу

вала, више неје.

пролошим се, пролошија се (3. л. мн. пр. пролошив се, аор. пролоши се, 1. л.

мн. пролошимо се) свр. постанем лош, зао, прозлим се. —Млого си се пролошија, кој

ће те тебе трпи тњквога!?

пролувтирам, пролувтираја (3. л. мн. пр. пролувтирав, аор. пролувтира, 1. л.

мн. пролувтирамо, импф. пролувтирашем, 3. л. мн. пролувтирашев) свр. проветрим,

изветрим. — Отвори прозор па пролувтирај, млого сте пушили!

пролунsам, пролунsаја (3. л. мн. пр. пролунsав, аор. пролунsa, 1. л. мн. пролун

sâмо, импф. пролунsашем, 3. л. мн. пролунsашев) свр. експр. в. проакам. — Отишли

да пролунsав, несу ми сигорно отишли у њиву, вајду нику од њи човек да види.

промена ж (поред стандардног значења „измењено, промењено стање“) одећа

која се преоблачи, преобука. —Туго, човеку, ти си мокар ко љиљак, сврг|ћу ти доне

сем промену, а ти собукуј тој мокро од) тебе!

променим, променија свр. П. преобучем, пресвучем некога у нову, свечану оде

ћу. — Промени деца, ако ти неће идеш, ја ћу ги водим у собор.

П. — се преобучем се, пресвучем сеу нову, свечану одећу. —Данђшње девојке не

работив, променив се, па еј ги на сокак.

промењам, промењаја (3. л. мн. пр. промењав, аор. промења, 1. л. мн. проме

њамо, импф. промењашем, 3. л. мн. промењашев) несвр. П. преоблачим, пресвлачим

некога у нову, свечану одећу. — Промења деца там у собу, ти се промени па ће ги во

диш!
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П. — се преоблачим се, пресвлачим се у нову, свечану одећу. — Ти ли се неће

промењаш, такој у старе џољке ће идеш у Лесковац?

промењање с гл. им. од промењам (се). — Сем от промењање мислиш, неси се

замислила у њиву да искочиш!

проминем, проминуја свр. П. прођем поред, мимо некога или нечега, мимоиђем

некога или нешто. — Неће збори, промину ме, а несмо се ништа свађале.

2. II, S се мимоиђем се с неким. — Пожури, ће гу стигнеш, ми се проминумо куде

гробје! Обе дебеле, одвај се проминуше на врата.

промињујем, промињуваја несвр. П. пролазим поред, мимо некога или нечега,

мимоилазим некога или нешто.—Отиднеу малејога брата, старејога промињује.

П. — семимоилазим се, размимоилазим се с неким. — Све мене се промињује на

обор, а зЊранку чини збогом.

промочам, промочаја свр. фиг. експр. исћердам, проћердам. —Промочала си с

твојега сина толке паре, сврг) куку, немам!

промунђам, промунђаја (3. л. мн. пр. промунђав, аор. промунђа, 1. л. мн. пpo

мунђамо, импф. промунђашем, 3. л. мн. промунђашев) свр. експр. изговорим мрмља

јући, гунђајући, промрмљам. — Мајка гу ружи, она сšмо промунђа ништо и искочи

преко врата.

промушљам, промушљаја (3. л. мн. пр. промушљав, аор. промушља, 1. л. мн.

промушљамо, импф. промушљашем, 3. л. мн. промушљашев) свр. испретурам, ис

преврћем. — Дадовати па све џољке да ми промушља!

пронесем, пронела свр. почне да носи (ококоши). — Имам пешеспилајке, на

пролет ће пронесев

проодим, проодија (3. л. мн. пр. пpoодив, аор. пpoоди, 1. л. мн. пpoодимо,

импф. пробдешем, 3. л. мн. пpoодешев, пр. сад проодејећи) несвр. в. прођујем. — Не

дава да проодимо крз њигов сливњак.

пропасник монај који се недомаћински односи према свом иметку, који упро

пашћује свој иметак. — Тај пропасник све живо испродаде за пијење, домаћин!

пропастим, пропастија свр. упропастим. — Дел си ћорава била, да закиснеж

заедно збелотину овој што пушта, толке џољке да пропастиш!

пропећм врста пите са богатим преливом одумућених јаја и сира. — Немам

толко јајца за пропеђ, баничку ћу ви направим.

пропфтим, пропртија свр. идући разгрнем наносе снега, направим стазу, узани

пут. — Радници у пет пробдив за работу, они пропртив за ђаци до станицу.

пророчим, пророчија (3. л. мн. пр. пророчив, аор. пророчи, 1. л. мн. пророчи

мо, импф. пророчешем, 3. л. мн. пророчешев) несвр. предсказујем, предвиђам бу

дућност, пророкујем. —Бежњмке ће ми гледа у длан и ће преpoчи које ће будне смене

и фамилију, ал све убаво казује.

прорчкам, прорчкаја свр. иарајући распалим ватру, проџарам. — Прорчкај

прво жар патњктури нико дрво по близо до вратњнца, огањ ће се разгори!

простачњк, -чка, -чко донекле, помало прост, наиван, припрост. — Простачка

онај невеста, ал ће изучи и она школу у књкви се одала!

простиња ж простота, незнање. — Такој ћеш с твоју простињу да умреш, те

шко си је књfд) човек ништа не разуме.
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протињам, протињаја (3. л. мн. пр. протињав, аор. протиња, 1. л. мн. протиња

мо, импф. протињашем, 3. л. мн. протињашев) несвр. 1. вукући преносим кроз нешто,

провлачим. — Направим зев и крз зев протињам цевку с пређу, такој ткајем.

П. — се провлачим се кроз нешто. — Куде се протињаш крстија врата, бесте у

свињу, ће се заглавиш!

протињање с гл. им. од протињам (се). — Књкву си работу ти имаја да се про

тињаш там, ете с твоје протињање све си колена одраја?!

протнем, протнуја (3. л. мн. пр. протнев, аор. протну, 1. л. мн. протнумо)свp. I.

провучем. — Протнуло главу прасе међу дирек и sит, цвили, не можглаву извуче.

П. — се провучем се. — Протни се пот кревет, ти си малецак

протуран, -рна, -рно сналажљив, спретан, довитљив. — Он је млого проту

ран, с онолко имањце какву убаву кућу направи!

профиран,-рна, -рно који својим киселкастим укусом освежава, освежавају

ћи. —На овој врућо, сbм ништо профирно датурим у уста, не ми се лебједе. Овејабу

ке убаве, профирне.

профисор м професор. —Онје јес профисор, ал незабраља своје потекло, не се

прави господин.

профисорка ж професорица, професорка. — Она бајагим за доктураће учи, по

сле чујемо завршила за профисорку.

процњатим, процњвтеја свр. процветам. — Све воћке бев процевтеле, алувати

слана и осушише се, једно зрно неће имамо овој лето.

Изр. никњд да не процњетиш (процњвти, процњвтив и сл.) не имао никад среће, ни

кад добра не видео. — Куне ме, вика, никњ (д) да не процњвтиш!

прочукљам, прочукљаја (3. л. мн. пр. прочукљав, аор. прочукља, 1. л. мн. пpo

чукљамо) свр. експр. изударам, измлатим. — Прочукљаја гу беше там у ливаде, па

она млого заорује за ћутек!

прошbпкам, прошњпкаја свр. шапућући нешто саопштим, прошапућем. —

Прошњпка ништо статка си и отиде.

проврћам се, прозрћаја се несвр. провидим се, прозирем се (о тканини, одећи).

— Тај ти се аљина све проšрћа, срмота, обучи комбилизон под њум!

прозукнем, прозукнуја свр. добијем накисео, киселаст укус, ускиснем (о јелу).

— У, ја сирота, прозукнуло ми млеко, стојало цел двн на прозор!

прсишлева прил. врло, веома много. — Прсиплева сливе родиле, неће ги мож

оберемо.
-

прснем, прснуја свр. бацим мало семена у земљу, мало посејем, засејем. —

Данђс прсну такој ники празњк.

прсолац м слани раствор прокуване воде и млека у коме се чува сир, расо. —

Ништа несте имали ја књLд) дођо за тебе, доносеше твој татко прсолац из Мирка да

мацамо, нима сирење, нима маз

прсте с дем, од прст, прстић. — На малецко прсте ли ће туриш прстенче што

ти баба купила?

прстенџијам занатлија који прави прстење и осталу бижутерију. — Туј ти

на собор прстенџије, туј ти бомбонџије, овија спљесканице, збостан, крушкари ис

планину, све се сргало на собор.

прстењ м прстен. — Колко прсти на руке, толко прстења.
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пртен,-а,-о 1. који је од конопље, конопљани. —Спртене черге смо се покрива

ли, свг јергани, ћебики, памучни чршави, све, и па смо болни.

2. фиг. којије слабог материјалног стања, сиромашан. — Пртен вује татко, ал

њум једну има, ће даде мираз.

3. фиг. мршав, слаб, нежног здравља. — Пртено ги оној девојче, стално га ву

чев по доктури.

пртенија ж оно штоје произведено, начињено од конопљаног предива (о оде

ћи, постељини). — На пртенију се живело, сbг га конопље више никој ни не сади, тој

овија јужари сšмо.

пртење с гл. им. од пртим. —Пртење је мушкаработа, а моји чекавитој јада ги

уработим, женска страна.

пртим, пртија (3. л. мн. пр. пртив, имп. прти, аор. прти, 1. л. мн. пртимо, импф.

пртешем, 3. л. мн. пpтешев) несвр. идући разгрћем намете снега, правим узану про

ходну стазу, путић. — Ја стара свbко јутро да ви пртим до капију на вас млади.

пртина жузана проходна стаза, пут кроз разгрнут и угажен снег. — Има пр

тина до сЊм школу, немој по снег да газите да се мокрите!

пртинка ждем од пртина. —Једна пртинка до шталу, друга до бунар, после па

пртим до кошару за брашно, све тој домаћица што се најрано диза.

пруче с дем, од прут, прутић. — Куде ми беше оној пруче, ја тебе да ти наша

рам дупе.

прученце с дем, од пруче. — Дај ми тој прученце, пилики да мавам!

прце с фам, дете, детешце. —Тој прце се успало, а ја реко малко да се поиграм

с њега.

прцком онај који је телесно слабо развијен, који је сићушне грађе, ситан, си

ћушан. — Онаква девојка за онога прцка да отидне, куде су ву очи били!?

прцољакм аугм. и пеј. од прцко. — Какbв муж, нема које да видиш, прцољак?

прцољче с фам, ситно, сићушно дете. —Ће порасне дедино прцољче па ће бу

де муж голем!

прчм јарац. — Укарај тамо козу куде прч што лега!

прчење с гл. им. од прчим се. — Џабе ву прчење, сељани гу знајев књква је и од

који је.

прчим, прчија (3. л. мн. пр. пpчив, аор. пpчи, 1. л. мн. пpчимо) несвр. дижем

усправно, усправљам. — Куде га прчиш тој дете пред мене, оћу и ја да гледам?!

прчим се, прчија се несвр. експр. правим се важан, неосновано се гордим, ко

чоперим се. —Ич се немој прчиш, ти не знаш људи које све имав, па не се прчивкоти!

прчлажекспр. она која се прави важна, која се охоли, горди, кочопери. — На

туј прчлу ву понижење да иде с нас, она чека њојно друсто.

прчличе с експр. дете које се прави важно, које се охоли, горди, кочопери. —

Што се не играш с Јаце, а, ће мидођештипа у обор, прчличети се не видело?!

прчља мекспр. онај који се прави важан, који се охоли, горди, кочопери. —Не

ћу идем с овога прчљу, не мог га слушам туј да ми се прави!

пршина ж прашина. — Дигоше овце пршину, болез ги

пршињав, -а, -о који је пун прашине, прашљив, прашан. — Ишчукај наулице

тој пршињаво ћебе!

пршкажекспр. нос. —Тоје она надигла пршку што ву Боска неје ништадонела!
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пувало с експр. особа која се прави важна, која се охоли, горди, кочопери. —

Нећу имам послу с тој пувало!

пувам, пуваја (3. л. мн. пр. пував, аор. пува, 1. л. мн. пувамо, импф. пувашем, 3.

л. мн. пувашев) несвр. избацујем, испуштам стомачне гасове. — Иди наулице папу

вај, усмрде целу собу!

пувам се, пуваја се несвр. експр. правим се важан, охолим се, кочоперим се. —

Она се млого пува, затој сви бегав од њума!

пување с гл. им. од пувам. — Убљзде ми душу с твоје пување!

пуварникм смрадом испуњена, загушљива просторија. — Набили сте се сви у

тај пуварник, не можда искочите на чис ваздук!

пувлаж она која избацује, испушта стомачне гасове. — Ти мори пувло, што

прдиш и пуваш па викаш још свм гладна!

пувла“ ж експр. она која се прави важна, која се охоли, кочопери. — Ти ли си

мори, пувло боље од моју ћерку па неће идеш с њума?

пувља“ монај који избацује, испушта стомачне гасове. — Грали се наједе, пу

вљo, chмо пуваш

пувља“ м експр. онај који се прави важан, који се охоли, кочопери. — Пувља,

иде по други села тражи девојку, овеј наше му лоше!

пудење с гл. им. од пудим. —Лbсноје, брате за пудење, ал за овија пилики да се

размислиш књко ће без мајку!

пудим, пудија (3. л. мн. пр. пудив, имп. пуди, аор. пуди, 1. л. мн. пудимо, импф.

пудешем, 3. л. мн. пудешев) свр. терам, гоним, удаљујем од себе, из брачне заједнице

(обично супруг супругу); терам, гоним, удаљујем однекле уопште. — Пуди ме, ја се

па врћам збоктија деца, такој свм се заробила за њега до данас. Пудеше не ча Јосим,

соберемо се у њими жене, предемо кучина на седељку, а њега газадуша отпршину.

пужевка ж кућица, љуштура пужа. — Собиравдеца пужевке по прудину, за

мајујев се.

пужемуж м зоол. мекушац срошчићима из пор. Gastropoda, пуж. — Све се из

гребамо по шуму собиpaећи пужемужи, за теј пусте паре, откупујев ги овија из Бо

шњаце.

пузгав, -а, -о клизав, клизак. — Млого беше пузгав пут, а кобила непоткована,

одвај смо дошли.

пузгавица жзалеђени пут, терен, клизавица. — Направили деца пузгавицу он

де пред Бранкину капију, човег да се утепа.

пузгам се, пузгаја се (3. л. мн. пр. пузгав се, аор. пузга се, 1. л. мн. пузгамо се,

импф. пузгашем се, 3. л. мн. пузгашев се, пр. сад, пузгајећи се) несвр. крећем се поза

леђеној или некој другој клизавој површини, клизам се. — Пузгамо се у реку, оно лет

поче да пуца, ми беж дома!

пузгање с гл. им. од пузгам се. — Књквоте пузгање спопело на овој студенило?

пукница жекспр. храна, у првом редухлеб. —Да ви спремим пукницу да се нај

eдете.

пулм дугме, пуце, исп. пулка. — Тај пул се на мало држи, ће га изгубиш!

пулка ж в. пул. — Не дооди ред да купим пулке за овуј нову ванелу, носим гу

отпекљану.

пуломоћје с пуномоћ, опуномоћење. — Дала му је на њега пуломоћје, дњк она

долеко работи.
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пуломоћник монај који је опуномоћен, коме је дата пуномоћ, опуномоћеник.

— У суд) цмо потписали, ја свм пуломоћник.

пулче с дем, од пул, пулка. — Бели пулчики, а црвена полка.

пулченце с дем, и хип, од пулче. — Мој татко ми једно пулченце неје купија,

каков је тој родитељ!?

пупа мекспр. стомак, трбух (у обраћању детету).—Делте пупа боли, сине?

пупа“узвику дечијој игри скривалице, жмурке. — Књдвидим нико дете кудеје,

трчим куде што сем жмала да гузапупам и викам: пупа за Јасмилу, после она жмије, а

ми се други кријемо.

пупав,-а,-о заостао у развоју, закржљао, кржљав, неприродно великог сто

мака. — Пупаво овој дете, семо једна мешинка од њега.

Пупавац м надимак.

пупавка ж погрд, она која је заостала у развоју, закржљала, кржљава са не

природно великим стомаком. — Мора да је пупавка, ваша мајка је мумурузницу јела,

chм мешинка да је пуна.

пупавком онај који је заостао у развоју, закржљао, кржљав са неприродно

великим стомаком. — Од тога пупавка нема ништа, сувaчњк, коске се прозирав, a

мешина оволка.

Пупе с надимак.

пупење с гл. им. од пупим се. — Мајок, не помага пупење, боли сигу мешина,

не прекиђа.

пупим се, пупија се (3. л. мн. пр. пупив се, аор. пупи се, 1. л. мн. пупимо се, импф.

пупешем се, 3. л. мн. пупешев се) несвр. лежим потрбушке скупљених ногу које поду

пиру стомак. — А, мори, ти које се пупиш туј у кревет), двл те мешина заболе?

пупуљим, пупуљија несвр. 1. развијам пупољке, пупим. — Ружица пупуљила,

брго ће се рацевти, има да рушти прет кућу.

2. експр. скупивши усне, уста истурам их, избацујем их напред (обично уљут

њи, бесу и сл.), прћим. — Ти које пупуљиш уста, које ти је мало?

пупуљка ж пупољак. —Црешње пуне спупуљке, chм ники мразда гине осуши.

пупуљче с дем, и хип, од пупуљка, пупољчић. — Задали се виће пупуљчики на

поприку, ће има попричики до крсти.

пупуњакм 1. зоол. птица селица с ћубом на глави, дугог, танког кљуна, Upupa

epops, пупавац. — Узни залче леб да те не завикав пупуњци.

2. фиг. недовољно развијена, ситна особа. —Ћеми дођешти, пупуњку,ја ћу те

уредим!

пупче с дем, и хип, од пупак, пупчић. — Варкај пупчена дете књдга бањкаш!

пупче“ с украсна иглица са главицом различите боје којом се причвршћујема

рама на глави. — Еве ти пупчики па закачи мараму да ти не пада од главу.

пустат, -a, -o (само у ж. роду) некаква. — Квдја дођо за Мирка, кобајагим пу

стата снашка, донесо десет) динара, а он миги узеде да купи на татка си дуван.

пустињски, -а, -о који је остао без власника (обично о имању, кући). — Одма

краве да искараш из ливаду, овој још неје пустињско!

пустовојловачки и пустовољавачки, -а, -о који се односи на Пусто Војловце,

Пустовољавце.

Пусто Војловце и Пустовољавце с село, исп. Мало Војловце.
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Пустовојловчанин и Пустовољавчанин м становник Пустог Војловца, Пу

стовољавца.

Пустовојловчанка и Пустовољавчанка ж становница Пустог Војловца, Пу

стовољавца.

пустосујем, пустосуваја (3. л. мн. пр. пустосујев, аор. пустосува, 1. л. мн. пу

стосувамо, импф. пустосујешем, 3. л. мн. пустосујешев, пр. сад, пустосувајећи) не

свp. изражавам незадовољство, негодовање понављајући више пута клетву да

остане пусто, да опусти оно што је узрок незадовољству, негодовању. — Тај жена

не може да постигне све сама да уработи, па симо пустосује.

пустошем, пустосаjа свр. експр. (у љутњи) 1. оставим, одложим било где. —

Пустоши гу туј матику нигде, пуста да остане од мене, не од другуга!

2. некако, било како, смукомурадим, завршим, отаљам (неки посао). — Да пу

стошемо теј сливе, да ги оберемо, пусте остале!

путњц м линија од које се власи косе рашчешљавају на две симетричне стра

не, раздељак. — Старе жене направив путБц па исплетевшивке, а младе се чешљав

све нагоре.

путе с дем, и хип, од пут, путић. — Имало си га је путе покрај бигрења, ал овија

га изорали. *

путина ж стаза, путања. — Иди по путину, не гази траву!
путинка ж дем, и хип. од путина, путањица. — Има направена путинка и они

па газив крз њиву.

путиште с (обично у мн.) аугм. и пеј, од пут. — Немој ми се мајеш по путишта,

него завршевљај работу по коју си пошла, па право дом!

пућан, -ћна, -ћно потпуно исти, истоветни. — Такев баксус ко татко му, пу

ћан татко!

пуцам, пуцаја несвр. (поред стандардног значења „избацивати убојито зрно из

ватреног оружја“) експр. узимам храну, једем. — Да пуцамо тај леб), па да се вучемо

у њиве.

пуцка“ ж (обично у мн.) искокано кукурузно зрно, кокица. — Донесиједно пуц

кавче, чђс ће буднев пуцке!

пуцка“ ж (обично у мн.) в. леска. — Пуцке од разне боје се ушијев навутарку

доле, ел на рукави на кошуљу, од њи се направи књква оћеш шара, и тој убаво, све

лњшти.

пуцкавче с врста кукуруза од којег се праве пуцке, кокице, кукуруз кокичар. —

В. пр. под пуцкам.

пуцкам, пуцкаја (3. л. мн. пр. пуцкав, аор. пуцка, 1. л. мн. пуцкамо, импф. пуц

кашем, 3. л. мн. пуцкашев, пр. сад, пуцкајећи) несвр. правим, печем пуцке, кокице, ко

кам кукурузно зрневље. — Баба, синко посадила пуно пуцкавчики, ће има да пуцкате

булке.

Изр. ће пуцкаш (ће пуцка и сл.) булке наћи ћеш се (наћи ће се и сл.) у невољи. —

Ако те изјурив исфабрику, које ће работиш, ће пуцкаж булке!?

пуцкање с гл. им. од пуцкам. — Еве ви од овија клашчики за пуцкање.

пуштерак м погрд, беспосличар, доколичар, залудничар. — Уватија се у оро с

онија пуштераци, па муке моје големе.

пцето с пас, псето.— Видете, бре, што тија пцета лајев, да се неје набутаја ники

гориво да ни источи!
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пцетиште с аугм. и пеј, од пието, псина. — Не улазају обор, мош су пуштили

оној пцетиште, ране га!

пцосмружне, ласцивнеречи, псовка. — Ја сирота, у старе године доживе такbв

пцос од унука!

пцување с гл. им. од пшујем. — Да си уста запишија,ја стара дати слушам твоје

пцување!

пцујем, пцуваја (3. л. мн. пр. пцујев, аор. пцува, 1. л. мн. пцувамо, импф. пцује

шем, 3. л. мн. пцујешев, пр. сад, пцувајећи) несвр. псујем. — Он не пцује ко мужи, не

го куне ко жена. Пцује ми мајку, ћу га утепам!

пченица ж бот, агр. житарица из пор. трава Тriticum vulgare, пшеница; зрне

вље ове биљке Тriticum aestivum. —Двадулума у Ледину су ми потпченицу, а имуму

руз) садим, за стоку рану да имам. Пченицу имам још од лањску, ће има леб.

пченичан, -чна, -чно пшенични. —Евети једна вангла пченично, да ми даш му

мурузно брашно за пилики, докле не смељамо! Мумурузница ви је црева стругала,

сњк пченичан леб), па ви лошо!

пченичка ж хип, од пченица. — Врљи пченичку натија пилики! Лично се пче

ничка родила овуј годину.

пчешки, -а, -о којије као у псета, својствен псету, пасји. — Неће се, брејави,

тој је пчешка сорта!

Р

рабаџијам онај који се бави отпремањем, испоруком, шпедицијом робе коњ

ском запрегом. —Тојники пуд било, погодиш се с рабаџију за толко и толко паре да

ти докара с њигови коњи камења из мајдан, шодер из реку ел па ништо друго.

рабаџилi,K мрабаџилук. — Рабаџилнк му на њега направи онолку кућу!

рабаџиски, -а, -о који припадарабаџији. — Шће ми тој кљусе, рабаџиски коњ,

тој истеретено куде рабаџију?

работаж посао, рад. — Кој оће работи, за њега стално има работа.

работан, -тна,-тно 1. који воли да ради, радан, вредан, марљив. — Снајка ву

млого работна, работи и дом и у њиву, све постиза.

2. који се проводи у раду, радно (о дану). — Све наопокоработи, у работни дни

она седи, а празник књLд дође тик се развредни.

работетина жаугм. и пеј, одработа. —Од овуј пусту работетину, немоксеот

качим у сестру да си отиднем.

работење с гл. им. одработим. —За работење не мок се пожалим, душа ваља

работи, ал млого је бесна.

работим, работија (3. л. мн. пр. работив, аор. работи, 1. л. мн. работимо, импф.

работешем, 3. л. мн. работешев, пр. сад работејећи) несвр. обављам посао, радим,

послујем, делам. —Ћеработиш, ћерацо, књLдlце одадеш, неће спијеж до пладне куде

свекра и свекрву.

работник монај који воли да ради, који је радан, вредан, марљив. — Онда неје

работник, не би с њигови десет прста кућу закућија.
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работницаж она која воли да ради, која је радна, вредна, марљива. — Мајкаву

сила работница беше, а овај се мрзешљивка ко глиста вуче књд иде.

рабушм заст, дрвени штапић са урезаном цртом као ознаком за дуговање, по

траживање, рабош. — Немој рабужза куде бојаџију да забравиш, нећети даде пређу

без рабуш!

рав м в. орав. — Докачи ми туј шибицу од рав!

равне св. оравче. — Ми смо у Печењевце имали равче натпрозор, па туј свекр

ва моја ређаше дуње, соба да ву мерише.

рагожаж простирка начињена од сувих стабљика пшенице, ражи и сл., рого

зина. — Нарагоже се, ћерко спало, несу били кревети ко сbк, па се покривашемо с пр

тене черге, с кpпаре, млого се народ мучија.

рагошка ж дем, и хип, одрагожа. —Јоште се тамна таван сповира једна раго

шка, поганци гу пројели.

радевачки, -а, -о који се односи на Радевце.

Радевце с село.

Радевчанин м становник села Радевца, онај који живи у Радевцу.

Радевчанка и Радевка ж становница села Радевца, она која живи у Радевцу.

радосм 1. добро расположење, радост, веселост. — Њигов радос нигде си га

неће има књд види овој што си му купила!

2. догађај испуњенрадошћу, веселошћу, весеље. — У недељу Вуле прави радос,

ћерку одава.

радосан, -сна, -сно радостан, весео, раздраган. — Дочекала свм унука да же

ним, књко нећу буднем радосна.

радувањес гл. им. одрадујем се. — Ма књкво моје радување, треба шталу да ис

празним за њојну свадбу?

ражабим се, ражабија се (3. л. мн. пр. ражабив се, имп. ражаби се, аор. ражаби

се, 1. л. мн. ражабимо се) свр. нађем се некоме као препрека на путу. — КњLд ћу ја

проодим, ти тЊк ће се ражабиш пред мене!

раженим се, раженија се (3. л. мн. пр. раженив се, аор. ражени се, 1. л. мн. pa

женимо се) свр. иступим из брачне заједнице, разведем се (о мушкарцу). — Раженија

се он још лани, напудија е жену!

ражењујем се, ражењуваја се (3. л. мн. пр. ражењујев се, аор. ражењува се, 1. л.

мн. ражењувамо се, импф. ражењујешем се, 3. л. мн. ражењујешевсе) несвр. виша пу

та иступам из брачне заједнице, разводим се. —Ти неси бија муж да мислиш оджи

вот, колко си се пут ражењуваја!

ражљебим се, ражљебија се (3. л. мн. пр. ражљебив се, аор. ражљеби се, 1. л.

мн. ражљебимо се, трп. ражљебен) свр. експр. засмејем се, закикоћем се. — Ја се

свплето па падо, све се утепа, она се ражљебила ко да е тој смешно!

ражџакам се, ражџакаја се (3. л. мн. пр. ражџакав се, аор. ражџака се, 1. л. мн.

ражџакамо се) свр. почнем да галамим, заграјим, разгаламим се (о већем броју осо

ба). — Које сте се, деца туј ражџакали прет капију, беште дом?!

разаж погрд. немарна, неодговорна женска особа, расплаз. — Књкву разу он

чува, да видиш!

разазнајим, разазнаја (3. л. мн. пр. разазнајив, аор. разазна, 1. л. мн. разазнамо)

свр. почнем да поимам свет око себе, разазнам (о детету). — Дете разазнало виће,

па црка он књд вати да гу сандиља.
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разакам се, разакаја се (3. л. мн. пр. разакав се, аор. разака се, 1. л. мн. разакамо

се, импф. разакашем се, 3. л. мн. разакашев се) се свр. експр. почнем да скитам, лу

њам, шумарам. — Разакала се исцрну зору по село, от кућу на кућу, домаћица!

разасвирим се, разасвиреја се (3. л. мн. пр. разасвирив се, аор. разасвири се, 1.

л. мн. разасвиримо се) свр. дам се у свирање, почнем да свирам. — Разасвирела се у

башчу, нема никакву муку жена, а ја се одмозакрастуриза тојдете што је у бел свет!

разаспијем се, разаспаја се (3. л. мн. пр. разаспијев се, аор. разаспа се, 1. л. мн.

разаспамо се) свр. пробавим у спавању више времена од уобичајеног, одспавам не

што дуже. — Ја не знам што се овај човек ништо разаспаја, откiГд) цпије!

разбандам се, разбандаја се (3. л. мн. пр. разбандавсе, аор. разбанда се, 1. л. мн.

разбандамо се) свр. експр. пођем, кренем, упутим се некуд брзим, жустрим кораком

притом млатарајући рукама. — Куде си се толко разбандала, видиж да ми пилики

размава?!

разбаравим се, разбаравија се (3. л. мн. пр. разбаравив се, аор. разбарави се, 1.

л. мн. разбаравимо се) свр. вратим се, повратим се из несвесног стања, несвестице,

освестим се. — Ће се разбарави, деца, не плачете, знате колко пут је досЊк падала у

несвес па гу држи по пешес сата!

разберем, разбраја (3. л. мн. пр. разберев, аор. разбра, 1. л. мн. разбрамо)свp. I.

разаберем, схватим, разумем. — Разбрали ти, ја које ти реко?

П. — се уразумим се, тргнем се. —Ће се разбереш ли ти емпут у твој век, чули

које ти ја викам? Ти ће се разбереш, ја књLд) доватим тојагу!

разбесујем се, разбесувала се (3. л. мн. разбесујев се) свр. добије нагон за паре

њем (о куји). — Разбесувала се кучка, врца кучики по њум!

разбивам, разбиваја (3. л. мн. пр. разбивав, аор. разбива, 1. л. мн. разбивамо,

импф. разбивашем, 3. л. мн. разбивашев) несвр. 1. разбијам, ломим. — Све по кућу

разбива књLд) це напије, тој неје домаћин!

2. експр. батинам, тучем, бијем. — Свћки двнгу разбива, и онајош седи за њега!

3. уситњавам, дробим. — Целден гладне, разбивамо грутке.

разбивање с гл. им. одразбивам. — Убаво, убаво, домаћине, несистекја котво

ји другари, а за разбивање елисно! Од њигово разбивање коске ме болив, албе будала

па се зароби за изелицу! Дел си ми ишла у копање, грутке да разбиваш, од) тој лите

разбивање грутке руке болив?

разбирам, разбираја (3. л. мн. пр. разбирав, аор. разбира, 1. л. мн. разбирамо,

импф. разбирашем, 3. л. мн. разбирашев) несвр. разабирем, разумем, схватам. — Све

разбира тој ти што ву збориш, ал она је немка.

1 разбиркам, разбиркаја (3. л. мн. пp. разбиркав, аор. разбирка, 1. л. мн. разбир

камо) свр. нагнам, натерам већи број особа да побегне, најурим, разјурим. — Ако не

поштуете, има уватим један ден па ћу ве разбиркам сви искућу, кој куде увати!

разбој м свађа, гужва, метеж. — Не мож више да ми праљаш разбој по кућу,

не ти је жена крива, ти си крив!

разбојиште с место на коме влада сукоб, сукобљавање, размирица. — Сви ће

бегамо искућу од) тебе, овој нее кућа, овој е разбојиште!

разбудим, разбудија (3. л. мн. пр. разбудив, имп. разбуди, аор. разбуди, 1. л.

мн. разбудимо, импф. разбудешем, 3. л. мн. разбудешев, трп. разбуден) свр. П. пробу

дим. — Полекулегни у собу, да не разбудиж дете!
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П. — се тргнем се из сна, пробудим се. — Разбуди се она за у школу сама, несвм

гу ја будила.

разбукари се, разбукарила се свр. добије нагон за парењем (о крмачи). — Стара

свиња се разбукарила, да гу тераш на вепра!

разбулим, разбулија (3. л. мн. пр. разбулив, аор. разбули, 1. л. мн. разбулимо,

импф. разбулешем, 3. л. мн. разбулешев) свр. 1. скинем некоме мараму, повезачу с

главе, разбрадим некога. — А, бабо, мора те разбулимо, туј мараму да ти ишепимо,

унук ти се родија!

п.-се скинем мараму повезачу с главе, разбрадим се. — Заостоину свадбу бе

ше се разбулила, индулирала косу, пријетељица ву госпођа из Београд, не мож ни она

с мараму.

разбулување с гл. им. од разбулујем (се). — Чkзгу мараму забулујем, чђз гу

разбулујем, у тој забулување, разбулување, затика си мараму.

разбулујем, разбулуваја (3. л. мн. пр. разбулујев, аор. разбулува, 1. л. мн. раз

булувамо, импф. разбулујешем, 3. л. мн. разбулујешев) несвр. П. разбрађујем некога.

— Дете, немој ме разбулујеш, ће изеш ћутек!

П. — се разбрађујем се. — Разбулујеш се, Ружо, дњл се заврући?

разбунсто с време нарушеног мира у земљи, ратно стање; исп. размирсто. —

Дођо ја за мојега Благоју у разбунсто, нема мало време, те ти ги један ноћ Немци, от

караше ми човека, четири године ја свlс) свекра и свекрву.

разбуцам се, разбуцала се свр. в. разбукарим се. — Па се овај свиња разбуцала,

по трећи пут, не мош се избукари.

развалица ж у изразу: несим (неје) у развалицу не оклевам, не одуговлачим да

нешто урадим, спроведем, одлучан сам, решен сам на нешто. — Ја несем у развали

цу, ћувикнем све да испродадем стоку, немок се више борим сам, књдмлади неће ра
ботив.

разварим се, разварија се свр. пређе у кашасто стање услед сувише дугог ку

вања, раскува се (о храни). — Овај гра се разварија, све се скашкаја.

развејан, -а, -о који није у стању да усредсреди пажњу на нешто, растресен,

расејан. — Развејан овај човег, забравија куде кључевја оставија, па ги сšг од мене

тражи! Развејана си, не знаш куде идеш!

развејанка ж погрд. она којајерастресена, расејана. —Зашто, мори да забра

виж да му кажеш оној што ти реко, развејанке, дњл си престарела па забраљаш?

развејанком погрд. онај који је растресен, расејан. — Емпут ми беше мерак,

књT пођемо у пут) да се не врћамо, тај развејанко од ништа не мисли.

развејотина жим аугм. и пеј, од развејанка, развејанко. — Тејразвејотине ду

шу ми изедоше, свг ја да идем по њи да ги носим, а работа моја да пусти!

развидели се, развиделило се свр. безл. сване, осване (о новом дану). — Још се

неје развидедило, куде ће идемо, ће чекамо да сbмне па ће тег идемо!

развиделување с свитање, свануће, расвитак, исп. расамњување. —Пођемо у

развиделување звоску, она ће продава кокошку, ја па крпаре, иди, иди, све пешке, да

стигнемо у Лесковац књLдјце грађани наспијев, послеће искочивна пијаs да купујев.

развиделује се свp. и несвр. безл, свиће (о новом дану); исп. расамњује се. —

Развиделује се, ај ће си идемо!
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развикам, развикаја (3. л. мн. пр. развикав, аор. развика, 1. л. мн. развикамо,

импф. развикашем, 3. л. мн. развикашев) свр. дигнем некога са спавања, пробудим га.

— Иди развикај Ивану, ће се забави за у школу!

развикам се, развикаја се свр. почнем да вичем, галамим, разгаламим сељуте

ћи се, грдећи. — Развикала се таму обор, не мош свиње самада укара у кочину.

развикување с гл. им. одразвикујем. — Етети гаквоје твоје развикување, неси

ме развикала, забавила сем се

развикујем, развикуваја (3. л. мн. пр. развикујев, аор. развикува, 1. л. мн. раз

викувамо, импф. развикујешем, 3. л. мн. развикујешев) несвр. дижем некога са спа

вања, будим га. —Мене ме мајка развикује за у школу,ја би си спала до пладне.

разводим се, разводила се свр, добије нагон за парењем (о крави). — Разводила

се онај јуница, мора гу водиш на бика!

развржем, разврзаја (3. л. мн. пр. развржев, аор. разврза, 1. л. мн. разврзамо)

свр. развежем, одвежем, одрешим. — Ја старејковица, ајћу развржем мој бошчелек,

књд, има које да видим, забравила свм дар за побратимку!

разврзување с гл. им. одразврзујем. — Мучим се овде с разврзување, болесму

врчанке, ћу ги исечем!

разврзујем, разврзуваја (3. л. мн. пр. разврзујев, аор. разврзува, 1. л. мн. развр

зувамо, импф. разврзујешем, 3. л. мн. разврзујешев) несвр. развезујем, одвезујем,

дрешим. — Разврзује деда крпче, сb(г) ће даде нику банку.

разврколим,разврколија (3. л. мн. пр. разврколив, аор. разврколи, 1. л. мн. раз

врколимо, импф. разврколешем, 3. л. мн. разврколешев) свр. експр. П. орасположим,

развеселим некога. — Иди гутам мало разврколи, целден сâмо ћути!

П. — се орасположим се, развеселим се. — Разврколи се, мајка му стара, неје

никој умреја!

развртотина ж погрд. особа која се стално осврће уоколо, која дангуби че

стим освртањем и загледањем око себе. — Ти, мори, развртотино, не ми се туј развр

ћај, него поитај, млого смо се забавиле!

разврћам се, разврћаја се (3. л. мн. разврћав се, аор. разврћа се, 1. л. мн. развр

ћамо се, импф. разврћашем се, 3. л. мн. разврћашев се) несвр. осврћем се уоколо за

гледајући око себе. —Ти немој ми се разврћаш по путишта, него пожури от пијаs, ба

шча се ваља навађује!

разврчкам, разврчкаја (3. л. мн. пр. разврчкав, аор. разврчка, 1. л. мн. раз

врчкамо) свр. a. uзвучем врпцу, узицу којом је нешто набрано, скупљено (обично неки

део одеће). — Разврчка вутарку, свг не мог гу навpчкам, б. скинем петље, очице пле

тива са игле. — Које сиработу имала око моје плетиво, етеразврчкала си ми га?

развршим се, развршија се (3. л. мн. пр. развршив се, аор. разврши се, 1. л. мн.

развршимо се) свр. експр. искалим бес, љутњу, срџбу над неким (обично слабијим,

незаштићеним). — Ја свм ти, дете одiмно кисела, сbк ћу ти се за све развршим!

разглиђам, разглиђаја (3. л. мн. пр. разглиђав, аор. разглиђа, 1. л. мн. разглиђа

мо, импф. разглиђашем, 3. л. мн. разглиђашев) несвр. пажљиво гледам, погледом ис

питујем околину, окружење, разгледам. — Еве разглиђам, мајке по обор, одiмно

несем била па ме мерак све да видим.

разглиђање с гл. им. одразглиђам. —Ти иди паразглиђај, мене ми неје до раз

глиђање.
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разгодим, разгодија (3. л. мн. пр. разгодив, аор. разгоди, 1. л. мн. разгодимо,

трп. разгоден) свр. поделим једну целину (обично имање, земљиште) тако да сваки

од наследника добије приближноједнаку вредност. —Тој имање што имамо, Благоја

е разгодија међу Остоју и Драги, браћа да се не свађав ми књд нестанемо.

разголиждрим се, разголиждрија се (3. л. мн. пр. разголиждрив се, аор. разголи

ждри се, 1. л. мн. разголиждримо се) свр. откријем, обнажим неки део тела, разголи

тим се. — Што си се разголиждрила на овој студенило, после моје муке по доктури?

разголим се, разголија се (3. л. мн. пр. разголив се, аор. разголи се, 1. л. мн. раз

голимо се, импф. разголешем се, 3. л. мн. разголешев се, трп. разголен) свр. в. одго

лим (II). — Пуштивистанчедоле, што си се разголила, срмота, ти си големачка виће!

разгребем се, разгребаја се (3. л. мн. пр. разгребев се, аор. разгреба се, 1. л. мн.

разгребамо се) свр. експр. (чешће с одричним обликом глаголајесам)зажелим се не

кога. — Шћететам куде њум, она се разгребаладаве види?! Немије мајка, маћија, не

се она разгребала за мене, ал жал си ме за татка, затој идем.

разгрне се, разгрнуло се свр, безл. поправи се, пролепша се (о времену). —Јега

се разгрне мало, да можда посадимо. Овој време да се разгрне мало, тој сенце у њиве

ће се скапе.

разгрушим, разгрушија (3. л. мн. пр. разгрушив, аор. разгруши, 1. л. мн. разгру

шимо, импф. разгрушешем, 3. л. мн. разгрушешев) свр. експр. П. растужим некога. —

Послетолко време, дође за недељу дина, деца разгруши, морала е бргода се врћа.

П. — се испуним се тугом, постанем тужан, растужим се. — Џабети твоје па

ре у Немачко! Дођујдома, деца се разгрушили, chмо питујев квLдјће дођеш и плачев,

цвиларник!

раздава жхрана коју жена даје на гробљу другим женама за душу покојника.

— Тој на задушнице ел па ники други празник књд искачамо на гробје, натурам на

један тањир од цве по мало јабуку, бомбонку, одлеб обовезно, баничка, месце, све

заједно, и благо и слано, и давам туј раздаву на повише жене, тој за мртви, да има тај

дњн пред њи.

раздавам“, раздаваја (3. л. мн. пр. раздавав, аор. раздава, 1. л. мн. раздавамо,

импф. раздавашем, 3. л. мн. раздавашев, пр. сад раздавајећи) несвр. дајем, делим

храну на гробљу за душу покојника. — КklдЈ дођемо на задушнице, прво целивамо

споменик и палимо свеће, па после редимо, тој плачемо за покојнога, казујемо му све

пореткњко е дом, кој које работи, питујемо га што не остави и такој, после онуј разда

ву убаво наредимо, и раздавамо за душу.

раздавам“, раздаваја несвр. дајем више својих предмета већем броју броју дру

гих особа, исподајем. — Све си твоје нове џољке раздавала на другачке, затој литија

купујем на другуга да даваш!?

раздадем, раздаја (3. л. мн. пр. раздадев, аор. раздадо, 1. л. мн. раздадомо) свр.

дам више својих предмета већем броју других особа. — Он будалес, сви га варав, раз

даја њигове џољке на сељани, овам па тражи да му ја купујем.

раздизам, раздизаја (3. л. мн. пр. раздизав, аор. раздиза, 1. л. мн. раздизамо,

импф. раздизашем, 3. л. мн. раздизашев) свр. дигнем, подигнем, макнем, склоним ре

дом једно по једно. — Раздизајте, деца теј књиге од остал, да вечерамо!

раздизујем, раздизуваја (3. л. мн. пр. раздизујев, аор. раздизува, 1. л. мн. разди

зувамо, импф. раздизујешем, 3. л. мн. раздизујешев) несвр. дижем, подижем, скла

њам редом једно поједно. — Раздизујте теј ваше играчке отпатос, идев ники људи у
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нас! Не ли сити, Ивано раздизувала моје џољке отпремет, незнам куде ми е онај бор

деста кошуља?

раздолеко прил. на већем међусобном растојању, подаље. — Раздолеко бемо

седнуле, оно гужва, ич се несмо изоратиле.

раздрапам се, раздрапаја се (3. л. мн. пр. раздрапав се, аор. раздрапа се, 1. л.

мн. раздрапамо се, импф. раздрапашем се, 3. л. мн. раздрапашев се) свр. почнем грубо

да се чешем, рашчешем се, разгребем се. — Које си се ти толко раздрапаја, немој ми

овде истришаш твоје бује?!

разједем се, разјеја се (3. л. мн. пр. разједев се, аор. разједо се, 1. л. мн. разједо

мо се) свр. почнем необично много даједем. — А, мори, што ти беше, разјела си се ко

да три дина неси јела?

разлегам се, разлегаја се (3. л. мн. пр. разлегав се, аор. разлега се, 1. л. мн. раз

легамо се) свр. почне да лежи на јајима (о кокоши). — Разлегала ми се една кокошка,

сама се насадила там у племњу куде што је сносила.

разлепим, разлепија (3. л. мн. пр. разлепив, имп. разлепи, аор. разлепи, 1. л. мн.

разлепимо, импф. разлепешем, 3. л. мн. разлепешев, трп. разлепен) свр. (поред стан

дардног значења „одвојити оно што је залепљено“) експр. ошамарим некога. — Ал

сњм гу разлепила преко њушку, е, па она одњмно заорује за ћутек!

разлепенка жекспр. она која је у дроњама, ритама. — Књко таква разлепенка

мож у људи да иде, па ако нема ново, има руке и иглу, да се закрпи, смеши си њојну

ћерку?!

разлепенком експр. онај који је у дроњама, ритама. — Носи му на онога раз

лепенка овеј џољке да се преобуче, куде ће иде такbву људи!?

разлепотина ж експр. трошна, пропала зграда. — Леле, да видиш у њин обор

књкве су разлепотине, а овам се издиза, газда!

разљигавим се, разљигавија се (3. л. мн. пр. разљигавив се, аор. разљигави се,

1. л. мн. разљигавимо се, импф. разљигавешем се, 3. л. мн. разљигавешев се) свр. екс

пр. почнем да плачем, цмиздрим пуштајући бале, расцмиздрим се. — Што ти е па на

тебе паси се туј разљигавила, ако те је мало скараја, нетије круну од главу скинаја!

размавам, размаваја (3. л. мн. пр. размавав, аор. размава, 1. л. мн. размавамо,

импф. размавашем, 3. л. мн. размавашев) свр. разгоним, растерам, разјурим. — Иди

размавај онеј пашићне свиње, овеј рањенице прво да се наједев.

размавујем, размавуваја (3. л. мн. пр. размавујев, аор. размавува, 1. л. мн. раз

мавувамо) несвр. нагоним у бегу више праваца, гоним, растерујем, јурим. — Разма

вуј тија пилики, уалили се па све у башчинче расад ишчапрљали!

размазотина жона која је размажена. — Тебе те млого размазали, размазоти

но, дњл ти лошо овој пред тебе, које оћеш!?

размајан, -а, -ов замајан. —Ти си, човеку размајан, знаш човек ћете чека, ти

абер немаж да поиташ!

размајанка ж погрд. в. замајанка. — Тај размајанка гу још нема из школу,

откiГдјцу дошли ђаци!

размајанком в. замајанко. — Што га па ја њега праћам, тога размајанка у ба

шчу, досЊк се могjа пет пут врне, еве гу куде је башча?!

размајотина ж им в. замајотина. — Еве га, ноћ увати, њум гу још нема, туј

размајотину! Нема га тога размајотину више нигде испратим, откi,д је отишja!
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размандам, размандаја (3. л. мн. пр. размандав, аор. разманда, 1. л. мн. разман

дамо, импф. размандашем, 3. л. мн. размандашев) свр. П. почнем да љуљам, клатим

нешто. — Што ти беше, дете па си размандало с тај пешкир пред моји очи, мћкни се

од мене!

П. - се почнем да се љуљам, клашим при ходу машући рукама или померајући

стражњи део тела. — Размандала се низ сокак, она другу работу нема.

размњцам, размњцаја несвр. мичем, померам, удаљавам једно од другог. —

Књ[д) цадиж бостан, размњцај ги оџациједен од други такој за метар, бостан се разло

за, да има место међу оџаци.

размашим, размашија (3. л. мн. пр. размашив, аор. размаши, 1. л. мн. размаши

мо) свр. променим одлуку, одложим, одгодим оно штоје планирано за другу прили

ку. — Ми бајагим да идемо у суботу сирење да продавамо, па размашимо за у другу

суботу.

размашување с гл. им. од размашујем. —Двапут) цмо, приетељице размашу

вали свадбу, доста је с размашување, деца се мора турив у веру.

размашујем, размашуваја (3. л. мн. пр. размашујев, аор. размашува, 1. л. мн. раз

машувамо, импф. размашујешем, 3. л. мн. размашујешев) несвр. мењам одлуку, одла

жем, одгађам оно штоје планирано за другу прилику. — В. пр. подразмашување.

разминем се, разминуја се (3. л. мн. пр. разминев се, аор. размину се, 1. л. мн.

разминумо се) свр. прође једно мимо другог, мимоиђу се. — обе дебеле, не мош се

разминев на врата, заглавише се.

размињување с гл. им. од размињујем се. —У оној размињување згости, свад

ба је тој, гужва, да закачим беш приетеља да га нагазим.

размињујем се, размињуваја се (3. л. мн. пр. размињујев се, аор. размињува се,

1. л. мн. размињувамо се, импф. размињујешем се, 3. л. мн. размињујешев се, пр. сад.

размињувајећи се) несвр. уз повр. мимоилазим се. — Отиде сbГ автобус накуде Ле

сковац, сb(г) ће и овај за накуде Лебане брзо, они се размињујев куде Ћеновац.

размирен, -а, -о узнемирен. — Размирено дете, бре, научило си статка и мајку,

ми га млого чувамо, ал не помага.

размирим, размирија (3. л. мн. пр. размирив, аор. размири, 1. л. мн. размиримо,

импф. размирешем, 3. л. мн. размирешев) свр. 1, узнемирим. — Дође сем да размири

овија дечицу па си отиде. Размири целу кућу књ|д) ће побесни!

II. - се узнемирим се. — Не гудирај, онај баксуз) се свађа с њум па се размири

ла, знаж га ти њега каквв је

размирицаж свађа, завада. — Одма размирица у кућу, чим тај баксуз дође, ра

не га у баксуза куде се такbв роди!

размирсто с 1. в. разбојсто. — Он је у размирсто откаран у добровољци и не се

више врна, такој.

2. раздор, несугласице, свађа. — Не правете размирсто по кућу, за сви ће има тој

пусто имање!

размисћам, размисћаја (3. л. мн. пр. размисћав, аор. размисћа, 1. л. мн. размис

ћамо) несвр. размештам (постељу, лежај). — Малечка си, девојко, ја да ти размис

ћам твој кревет!

размисћање с гл. им. од размисћам. —У размисћање там по собе, нађоти мен

ђушку пот кревет.
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размишљавам, размишљаваја (3. л. мн. пр. размишљавав, аор. размишљава, 1.

л. мн. размишљавамо) несвр. размишљам, промишљам. —Ти све ништо од лошо раз

мишљаваж, затој си болна.

размладим, размладија (3. л. мн. пр. размладив, имп. размлади, аор. размлади,

1. л. мн. размладимо, импф. размладешем, 3. л. мн. размладешев) свр, учиним неку

течност, обично сирупасту, мање концентрованом, разредим, разблажим. — Још

воду сипи у тај бакал, размлади га сок, ће има за сви!

размушљам, размушљаја (3. л. мн. пр. размушљав, аор. размушља, 1. л. мн.

размушљамо) свр. испретурам, разроварим, испремећем. — Које си тражила у мој

шифоњер, све си џољке па размушљала?

разнижем се, разнизаја се (3. л. мн. пр. разнижев се, аор. разниза се, 1. л. мн.

разнизамо се, импф. разнижешем се, разнижешев се) свр. експр. преоптеретим се,

изнурим се, исцрпем се. — Овој лето смо се наз две разнизале с пусту сламу, товари

онолки снопја с виле на вагонет), дизај, скиђај, преноси да се здене, толку сламу

chмо наз две.

разодим се, разодија се свр. почнем поново да ходам, да се привикавам на хо

дање после дужеглежања или седења, расходам се. —Морати се врти у главу, мало

ли си легала, него мало по мало, ће се разодиш.

разодујем се, разодуваја се (3. л. мн. пр. разодујев се, аор. разодува се, 1. л. мн.

разодувамо се, импф разодујешем се, 3. л. мн. разодујешевсе) несвр. почињем поново

да ходам, да се привикавам на ходање после дужег лежања или седења. — Мора,

Мирко полњк, полегда се разодујеш, човеку свlс) штакље, ако одма не можеш сам.

разоружам се, разоружаја се (3. л. мн. пр. разоружав се, аор. разоружа се, 1. л.

мн. разоружамо се, импф. разоружашем се, 3. л. мн. разоружашев се) свр. пресвучем

се, преобучем се. — Сем да се разоружам, одма дођујем! Семо што дођомо от пијац,

еве, несвм се још разоружала.

разработим се, разработија се (3. л. мн. пр. разработив се, имп. разработи се,

аор. разработи се, 1. л. мн. разработимо се, импф. разработешем се, 3. л. мн. разрабо

тешев се) свр. почнем вредно да радим, дам се на посао, разрадим се. — Она млого

вредна, књLдјце разработи, за двоицу уработи! Сек књ|дlце он разработи, лом ће жив

направи!

разровем се, разроваја се (3. л. мн. пр. разровев се, аор. разрова се, 1. л. мн. раз

ровамо се, импф. разровешем се, 3. л. мн. разровешев се) свр. експр. 1. раздерњам се,

разгаламим се, развичем се. — Она књLд) це разрове, има гу чуев и онија у реку.

2. почнем да плачем на сав глас. — Што ву епа се разровала там у собу, дел гу

ники дира?

разрогав, -а, -о који је свадљив, нетолерантан. — ТакЊв је он разрогав, с нас

кућовни сâм се свађа, а искочи преко капију, ко да неје тај човек, мазан сврс) сељани.

разрогавка ж погрд. она која је свадљива, нетолерантна. —Збоктујразрогав

ку, наша кућа никњд неје мирна.

разрогавком погрд. онај који је свадљив, нетолерантан. — Никој га, бре, не

дира, сви сићутимо, ај ће га преносимо, миру кућу да будне, ал он се има закачи прво

с једнога, после не сви изеде!

разрогаво прил. на начин који доводи до свађе, сукоба, самовољно, нетоле

рантно. — Он све разрогаво работи по кућу, од њега мука голема.
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разрогавштина ж неслога, несугласице. — Књд је у кућу разрогавштина, књT

кућовни не слогујев, него се свађав, туј напредица нема.

разнаболим се, разцаболија се (3. л. мн. пр. разЏаболив се, аор. разЏаболи се, 1.

л. мн. разцаболимо се) свр. експр. дигнем, надам галаму, вику, разгаламим се (о више

особа); исп. разцаколим се. — Разраболили се там у стару кућу, вика, вика, не могада

одвикам па си се врна.

разнаколим се, разцаколија се (3. л. мн. пр. разраколив се, аор. разраколи се, 1.

л. мн. разраколимо се) свр. експр. в. разиаболим се. — Што сте се толко, бре, разцако

лили, никој никyга не слуша?

разшапам се, разцапаја се (3. л. мн. пр. разцапав се, аор. разцапа се, 1. л. мн. раз

шапамо се) свр. експр. разгневим се, исп. разцосам се. — Разцапаја се на сред обор с

њум, грми обор.

разцосам се, разцоcaja ce (3. л. мн. пр. разиосав се, аор. разиоса се, 1. л. мн. раз

џосамо се) свр. експр. в. разиапам се. — Каквв те бес увати па си се разиосаjа, ја ли

свм га наредила да иде селске ограде да растура?

разsивлим се, разsивлија се (3. л. мн. пр. разsивлив се, аор. разsивли се, 1. л.

мн. разsивлимо се, импф. разsивлешем се, 3. л. мн. разsивлешевсе) свр. експр. почнем

да плачем, поплакујем, заслиним, зацмиздрим, исп. разsyрлим се. — Мало, мало, па

се разsивли, а никој гу ништа неје дираја.

разsипам се, разsипаја се (3. л. мн. пр. разsипав се, аор. разsипа се, 1. л. мн. раз

sипамо се) свр. почнем да скачем, ђипам. — Ти, мори, малецкали сипа си се разsипа

ла туј здеца?

разsyрлим се, разsуpлија се (3. л. мн. пр. разsуpлив се, аор. разsуpли се, 1. л. мн.

разsyрлимо се, импф. разsyрлешем се, 3. л. мн. разsyрлешев се) свр. експр. в. разsu

влим се. — Тебе па што ти је па си се разsуpлија, дел те мајка тепа?

Päке с хип, од Радмила.

ракијичкаж хип, одракија. —Менеми мало ракијичку сипи, друго необиодим.

ракијчетина жаугм. и пеј, од ракија, исп. ракијчина. — Никвидјцливка једна

да не роди, болес му ракијчетину, све испродаде за пусту ракијчетину!

ракијчина ж в. ракијчетина. — Ракијчина пуста ги кућу растури

ракиски, -а,-оракијски. —Све смо испокршили ракиске чашке, дадође сраман

човек ис које ће му даж да пије!?

ракљаж мн. (ређејд.) комад дрвета са рачвастим горњим делом који служи

за поштапање. —Ти се трећу годину вучешна ракље, а поздравти организам одмој!

ракљошем, ракљоcaja (3. л. мн. пр. ракљошев, аор. ракљoca, 1. л. мн. ракљoca

мо)свр. експр. ударим, лупим некога ракљама. — Ћуте ракљошем, бегај од мене, ма

гарцу!

раљуп м крупан перут у виду љуспица, темењача. — Дете ми млого раљуп

има, не знам с које да му очистим главче.

раман, -мна, -мно раван. — Путраман, нема те друска, качињај се у кола да не

öдиш!

раматизм костобоља, реума, реуматизам. — Идо и по доктури, и по бање, од

раматиз нема лек, еве књко ми се прсти на руке искривили.

рамењачажкомад платна који се ушивау кошуљуу пределурамена. — Наму

шке кошуље се ушијев рамењаче по да трајив.

Рамна Бања ж село.
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рамницажравница. —Бине њиве су све урамницу, покрај реку, човекаће родив.

рамно прил. равно. — Убаво ивице порамњај, дете, рамно да ми исечеш тај ма

тријал, не ко онbг!

Рамнобањац м а становник села Рамне Бање, онај који живи у Рамној Бањи.

б. надимак.

Рамнобањкажстановница села Рамне Бање, она која живиу Рамној Бањи.

рамнобањски, -а, -о који се односи на Рамну Бању.

рамњам, рамњаја (3. л. мн. пр. рамњав, аор. рамња, 1. л. мн. рамњамо, импф.

рамњашем, 3. л. мн. рамњашев, пр. сад рамњајећи) несвр. поравнавам. — Еве потре

ћи пут прекопујем за башчу, рамњам гу земњу за леје, поприку ћу туј садим.

рамо с анат. раме. —Рамо ми изгорело преко овујтенку полку па ми се све под

вриштило.

рамолебоња м погрд. онај који слабо хаје било за шта, осим да задовољи по

требузахраном, да није гладан. —Ћутити, рамолебоњo, chмо едноједење од)тебе!

paмуника жхармоника. — Наша Миросава је млого вољу имала за рамунику,

школу неје тела да учи.

paмуникаш мхармоникаш. — Семорамунику свири, оће будне рамуникаш, не

га њега вуче имање да работи. Погодили смо два рамуникаша за њојну свадбу.

paмуникашка ж женска особа хармоникаш. — Муж ву рамуникаш и она уз

њега научила да свири, свг боље рамуникашка од мужа.

paмуниче с дем, и хип одрамуника. — Купи му рамyниче да се учи, он балати

школу, овакој ће има лебац ако изучи.

рана ж сточна храна (слама, сено и др.). — Нема кој краве да чува, легав цело

лето на јасле, све рану изедоше!

раник м сечиво на плугу, раоник, лемеш. — Раници на плук се иступили, мора

ги носим куде Циле да ги исклепа.

раним, ранија (3. л. мн. пр. ранив, имп. рани, аор. рани, 1. л. мн. ранимо, импф.

ранешем, 3. л. мн. ранешев, пр. сад ранејећи) несвр. а. cпављам хрануу уста (дете

ту, болеснику), храним. — Рани га онога човека ко малецко дете, ништа сам не може.

б. снабдевам храном, прехрањујем, исхрањујем. — Фамилију целу рани с туј њигову

платичку.

ранина ж (у прилошкој функцији) у изразу: на ранину у раним јутарњим са

тима, рано. — Дигнем се на ранину па све посташем по кућу, после па идем у њиве.

ранка ж (обично у мн.) у изразу: ранкете (га, гу и сл.) изеле проклињем те (га,

гу и сл.) да оболиш, да се разболиш. — Ранке ли га њега изеле, он се не мога емпy(д)

цмири да личи на домаћина, него не сви кућом сандиља!

ранке прил. прилично рано, достарано. — Ранке отиде, не знам што се виће не

врћа.

рањеникммужјак свиње, вепар који се храни, тови, товљеник. — Сипи поми

је у корито па постој докле се рањеник не наједе, после ће пуштиш пашићне свиње,

тој што остане да полокав!

рањеницаж свиња, крмача која се храни, тови, товљеница. — Ранимо за зиму

две рањенице, ће догураведно на друго до триста кила.

рањеничка ж хип, од рањеница. — Јешна овај рањеничка, убаво ће се урани,

мекушарка.
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расадњкм дем и хип одрасад. — Имашем никирасадњктаму башчу, да увати

ники све да ми га искубе

расамњување св. развидељување. —Урасамњувањедођоше, целноћпутували.

расамњује се свp. и несвр. безл. в. развиделује се. — Оно се расамњује, они трг

легнаше.

расвадим, расвадија (3. л. мн. пр. расвадив, аор. расвади, 1. л. мн. расвадимо)

свр. раставим, раздвојим особе које су се завадиле. — Да гине бе расвадила, ћав ce

потепав!

расејотина жим погрд. в. развејотина. —Ти мори, расејотино, на које си ми

слила, елти реко лебда обрћаш, лебда ти се аметом спалдоше?! Расејотино, реко ти

краве да вржеш у лад, сточица да гори на овој слунце, он човег здеца се забандаја

расипем, расипаја (3. л. мн. пр. расипев, аор. расипа, 1. л. мн. расипамо) свр. П.

проспем, пролијем, излијем. — Расипаја си онолко пченицу, свг немаж друго које, него

да гусметеш у ђубровник па да гу врљиш там на свиње! Свпе се, падо, расипа вршну

кесушићер. Расипитуј врућу воду искантупа наточи од бунарубаво да се напијем!

П. — се 1. обилато напада, проспе се (о киши). — У село мало заврнало, там у

Орнице се расипа киша.

2. експр. в. разнижем се, исп. раскостим се. — Џабе се расипамо работеећи лој

зе, градушка све да га очука!

расиплisкмрасипање, сувишно трошење, ћердање. —Откpко онадође у нашу

кућу, нема напредица, сЊмо расиплек.

расипујем, расипуваја (3. л. мн. пр. расипујев, аор. расипува, 1. л. мн. расипу

вамо, импф. расипујешем, 3. л. мн. расипујешев) несвр. 1. просипам, проливам, изли

вам. — Расипували копуз, безди цел обор. Немојте да расипујете туј воду от прање

близо до бунар!

2. a. пуштам нешто да обилно тече, проливам (о сузама). — Расипује ги слузе

онај жена, па крваве, млого гујуpивимуж и син. б. обилато пада (о киши). — Расипу

је киша, куде ће свгда идеш!?

раскарам, раскараја (3. л. мн. пр. раскарав, аор. раскара, 1. л. мн. раскарамо,

импф. раскарашем, 3. л. мн. раскарашев) свр. померим сместа, растерам. —Ћерас

карамо овија деца от клупу, ми старе да седнемо.

раскарување с гл. им. од раскарујем. — Што ги, мори раскарујеш одотле,

књкво је тој раскарување, дњл ти смићав деца у обор што се играв!?

раскарујем, раскаруваја (3. л. мн. пр. раскарујев, аор. раскарува, 1. л. мн. рас

карувамо, импф. раскарујешем, 3. л. мн. раскарујешев) несвр. померам сместа, рас

терујем. — Не ме ти мене раскаруј од моје место, седни си нигде там, ене празне сто

лице!

раскачим се, раскачија се (3. л. мн. пр. раскачив се, аор. раскачи се, 1. л. мн.

раскачимо се) свр. (од некога)раздвојим се, раставим се, одвојим се. —Још емпутли

тој направиш, ћу се раскачим од тебе!

раскашкам се, раскашкаја се свр. пређе у кашасто стање, постане кашаст

услед дуготрајног кувања (о храни). — Замајала свм се таму башчу, гра се варија, ва

pија, па се преварија, раскашкаја се.

расквасим, расквасија (3. л. мн. пр. расквасив, аор. раскваси, 1. л. мн., расква

симо, трп. расквасен) свр. у изразу, -уста попијем мало воде, окусим нешто сочно. —
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Немашем ич водицу по говеда, уста ми изгореше, па откину едно крушче да расква

сим уста. Имаш ли мало воду да расквасим уста?

расквацам се, расквацала се (3. л. мн. пр. расквацав се, аор. раскваца се, 1. л.

мн. расквацамо се) свр. 1. престане да носи јаја (о кокоши). — Све се пустиње расква

цале, нећу имам јајца за Велигден!

2. почне да се оглашава са квац, квац (о кокоши коју треба насадити). — Рас

квацала се онај кокошка, а немам толко јајца да гу насадим.

раскивкам се, раскивкаја се (3. л. мн. пр. раскивкав се) свр. почнем да се огла

шавам, јављам танким, испрекиданим гласом, почнем да кевћем (о штенету). —

Раскивкали се там кученцуки, иди ги сипи малко млекце!

расклатим, расклатија (3. л. мн. пр. расклатив, аор. расклати, 1. л. мн. раскла

тимо, импф. расклатешем, 3. л. мн. расклатешев) свр. П. померим из лежишта, рас

климам, разљуљам. — Које тије за муку паклатиштај остал, расклатилистему ногар

ке, видиш?!

, ц.-се експр. почнем да ходам клатећи се, љуљајући се. — Расклатија се оздол,

ене га иде пијан.

расклатотина жекспр. зуб који се клима, расклиман зуб. — Ја с овога мојега

расклатотину муку мучим веће три месеца, и не дооди ред да га извадим.

раскломбошем се, раскломбосаjа се (3. л. мн. пр. раскломбошев се, аор. рас

кломбоса се, 1. л. мн. раскломбосамо се) свр. експр. скинем одећу са себе пре спава

ња, распремим се. — Раскломбошите се па да спијете, целден беснујете!

расковем, расковаја (3. л. мн. пр. расковев, аор. раскова, 1. л. мн. расковамо,

импф. расковашем, 1. л. мн. расковашев) свр. П. раскинем окове, раскујем. — Раскова

ли сте вратнице на капију па ми пилики искачав, ништо ће ги згази на пут.

П. — се остане без поткова (о коњу). — Овај се коњ па расковаја, бос не можда

иде, мора га потковујем.

расковујем, расковуваја (3. л. мн. пр. расковујев, аор. расковува, 1. л. мн. рас

ковувамо, импф. расковујешем, 3. л. мн. расковујешев) несвр. раскидам окове, раски

вам. — Мора га па расковујеш тај кревет, не можда улегне на врата!

раскод мрасход, трошак, издатак. —Плата му убава, а нема ники раскод.

раскостим се, раскостија се (3. л. мн. пр. раскостив се, аор. раскости се, 1. л.

мн. раскостимо се) свр. експр. в. разнижем се, исп. расипем се. — Овој лето смо се

наздвојица раскостили от пусту работетину!

раскотравим се, раскотравија се (3. л. мн. пр. раскотравив се, аор. раскосрави

се, 1. л. мн. раскотравимо се) свр. рашчупам, разбарушим своју косу, рашчупам се,

рашчупавим се, исп. раскубем се, укотравим се. — Ако неће се чешљаш, ошишај се,

немој си се такој раскотравила!

раскрекам се, раскрекаја се (3. л. мн. пр. раскрекав се, аор. раскрека се, 1. л. мн.

раскрекамо се, импф. раскрекашем се, 3. л. мн. раскрекашев се) свр. 1. почнем да ко

кодачем, раскокодачем се, раскокотам се (о кокошима). — Раскрекале се кокошке,

иди видитам да ги оној кучиште неје налајало! Раскрекала се онај кокошка, сигорно е

снела.

2. експр. почнем гласно да блебећем, брбљам, распричам се, рашћеретам се,

раскокодачем се. — За које си се раскрекала по обор сви сељани да те чујев”

раскрсје с раскршће, раскрсница. — Там на раскрсје је било за фузбал, сbктуј

направили продавницу, а деца па играв фузбал на онуј ширину куде гробjе.
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раскрснем се, раскрснула се (3. л. мн. пр. раскрснев се, аор. раскрсну се, 1. л.

мн. раскрснумо се) свр. експр. донесем на свет дете, породим се. — Снајка ми је пр

воротка, она да се раскрсне па да ми се мозак смири, у кожу свм утрнула.

раскубем се, раскубаја се (3. л. мн. пр. раскубев се, аор. раскуба се, 1. л. мн. рас

кубамо се) свр, в. раскотравим се, исп. укотравим се. — Скубло, раскубала си се, за

тебе нема чешаљ да се очешљаш убаво, на девојче да личиш!

раскућиште с напуштено, опустело домаћинство. — Тој е изгорела племњау

оној раскућиште на Цветка ждегловачкога.

раславим, раславија (3. л. мн. пр. раславив, аор. раслави, 1. л. мн. раславимо)

несвр. разгласим нешто лоше, рђаво о некоме. — Засрами се од овија туђоселчани,

има те раславив по цел свет), девојко!

расоница жрасо, расол. — Данђшњи деца аздисани, неће едев, ми смо јели му

мурузан леп с расоницу. Сигорно си турала и од овај црвенкопус у кацу, тој ти расо

ница овакој црвена, розна, млого убава за пијење.

распадотина ж трошна, оронула зграда. — Кућу убаву направија, а овам овеј

друге зграђевине све распадотина.

распандам се, распандаја се (3. л. мн. пр. распандав се, аор. распанда се, 1. л. мн.

распандамо се) свр. експр. размлатарам се, размашем се. —Он се бkжњм весели, а пи

јан, распандаја се с руке, те закачи емпут пријетеља, други пут пријетељицу, пијан.

распарандаж им погрд. особа која је немарно, нескладно одевена, на којој

обично преширока одећа виси. — Она научила таква распаранда да иде, место да се

обуче убаво, које ву личи, ко девојка. Он научија да иде такој, тај распаранда, а ене

књкве убаве џољке сњм му купила.

распарандес, -ста, -сто који је немарно, нескладно одевен, на коме обично пре

широка одећа виси. — Тој, бабо, свг у моду такој распарандез да иде, пушти га!

распарандоња м аугм. и пеј, од распаранда. — Вуче се по сокаци седнога рас

парандоњу, такbв ко она, нашли се.

распасан, -а,-о (поред обичногзначења „распојасан“) самовољан, упуштен. —

Син ми је, ал је распасан, никyга не слуша, куде му глава наврне, туј иде.

распасанкаж погрд. она која је самовољна, упуштена. — Пакој ће гумуж њум

трпи, туј распасанку, тој е она могла да работи сЊм куде мајку и татка.

распасанком погрд, онај који је самовољан, упуштен. — Ја му оћу стежбу др

жим, човег да будне, мајка си га напуштила тога распасанка.

распасано прил. самовољно, распуштено, упуштено. — Он не мош куде мене

такој распасано да иде, мора да има нику команду!

распатарим се, распатарија се (3. л. мн. пр. распатарив се, аор. распатари се, 1.

л. мн. распатаримо се, импф. распатарешем се, 3. л. мн. распатарешев се) свр. експр.

седнем опруживши и раширивши ноге, раскречим се. — Собери краци, што си се туј

распатарија да те мора залићам!?

распатравим се, распатравија се (3. л. мн. пр. распатравив се, аор. распатрави

се, 1. л. мн. распатравимо се) свр. експр. почнем да ходам тешко, с напором, гегајући

се, шепајући. — Одвај иде, распатравила се, ајда ву је ништо зорно, него неје, местом

да си седи дом књд не може.

распаштрмим, распаштрмија (3. л. мн. пр. распаштрмив, аор. распаштрми, 1.

л. мн. распаштрмимо) свр. раставим кидајући рукама у делове, искидам, искомадам

(о испеченом или скуваном месу). —Извади тој месо у чорбалнк пагараспаштрми!
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распекљам, распекљаја (3. л. мн. пр. распекљав, аор. распекља, 1. л. мн. распе

кљамо, импф. распекљашем, 3. л. мн. распекљашев) свр. П. раскопчам, откопчам,

распучим (обично одећу), супр. запекљам. — Распекљај ванелу, млого врућо!

П. — се откопчам одећу на себи, раскопчам се. — Заврући се, мора се распе

КЉaM.

распекљан, -а, -о који је неуредно, немарно одевен. — Ма ако су старе џољке,

тој неје ништа, него мало да се прицврсне, не такој распекљан да иде!

распекљанка жона која је неуредно, немарно одевена. — А, мори, распекљан

ке, твква ли је мода свк, такој распекљана да идеш!

распекљанком онај који је неуредно, немарно одевен. —На мојега унука купу

јев једно преко друго, а он ене каквв распекљанко иде!

распекљување с гл. им. од распекљујем (се). — Не волим овеј полке од натрак

што се запекљујев, тешке за распекљување.

распекљујем, распекљуваја (3. л. мн. пр. распекљујев, аор. распекљува, 1. л.

мн. распекљувамо, импф. распекљујешем, 3. л. мн. распекљујешев, пр. сад распе

кљувајећи) несвр. П. раскопчавам, откопчавам (обично одећу); супр. запекљујем. —

По малечке пулке мора да сашијем, одвај гу распекљујем ванелу.

П. — сераскопчавам, откопчавам одећу на себи. —Чћс ми студено, чђс ми вру

ћо, сbмо се запекљујем и распекљујем.

расперем, распраја (3. л. мн. пр. расперев, аор. распра, 1. л. мн. распрамо,

импф. расперешем, 3. л. мн. расперешев) свр. 1. распорим, расечем. — Докачити она

нож, увати па га на спање распере, такој причав. Ти расперитуј свињу, ја црева да пе

peм, после ће сигу дереш.

2. поцепам, рашијем. — Било затворено, онда се прекачи преко капију, па све

да распере панталоне.

расперем се, распраја се свр. почнем жустро, одлучно да перем, дам се на

прање. — А, мори, ти си се распрала данћско да је бел понеденик!

расперенка ж погрд. она која иде у ритама, која носи поцепану, одрпану оде

ћу. —Тајрасперенка нуме да узне иглу у руке да се закрпи, него идетакојицепена.

расперенком погрд, онај који иде у ритама, који носи поцепану, одрпану оде

ћу. — Доста сљм га ја тога расперенка обукувала и крпила, од цТаро правешем ново,

cbfг) како си знаје!

расперотина м аугм. и пеј. одрастеренко. — Такbв ће расперотина идеш, нећу

те више крпим а ти мене да ме пцујеш, ране ли те изеле!

распикућник м погрд, расипник, распикућа. — Тај распикућник не мисли от

кућу, све испродаде за ракију, кућа запустела!

распиштољим се, распиштољија се (3. л. мн. пр. распиштољив се, аор. распи

штољи се, 1. л. мн. распиштољимо се, импф. распиштољешем се, 3. л. мн. распишто

љешев се) свр. експр. предам сеуживању, сувише се опустим. — Ја црцам одработу,

а он се распиштољија подlтарасу, тујти предњега кафа, пиво, штоте немаживот!

расплазмиж погрд, особа која је навикнута на испуњење свих прохтева, која

је размажена, распуштена. — Нећу га чувам таквога расплаза, ћу га најурим, татко

му да га таквога чува! Немој си, Петровке расплас, ће отиднеш на мушку кућу па ћете

муж други дњн такву напуди!

расплазенка ж женска особа расплаз. — Те гутам у собу кудеруца, татко не

гу пушта да иде да скита преко нођ, затој SИвли тај расплазенка.



Речник говора јабланичког краја 335

расплазенком мушка особа расплаз. — Боље би сто болни чувала, сbмо не ед

нога расплазенка.

расплазим, расплазија (3. л. мн. пр. расплазив, аор. расплази, 1. л. мн. расплази

мо, импф. расплазешем, 3. л. мн. расплазешев, трп. расплазен) свр. П. навикнем, нава

дим некога на испуњење свих прохтева, размазим, распустим. —Ви сте криви што ст&

гу расплазили, даје куде мене, не би се она такој играла свlс) стари људи, које она оће!

П. — серазмазим се, распустим се. — Расплазила се па чим неје на њојно, побесни.

расплазотина жим аугм. и пеј, од расплаз. — Пакво више оће она расплазоти

на, куде су ти тебетеј паре, неги крижаш па свћки двнда ву седава? А, мојти распла

зотино, одвај чекам да те дигневу војску, да видим дел ће тамо истражујеш, ел ће је

деш које ти се даде!

расположан, -жна, -жнорасположен, весео. — Што да неје расположна књдву

душа сњfc) све удовољена?

расположим“, расположија (3. л. мн. пр. расположив, аор. расположи, 1. л. мн.

расположимо) свр. П. орасположим, развеселим. — Иди там куде њум у собу, распо

ложи гу малко, уилна ми ништо, не знам које ву је!

П. — се орасположим се, разведрим се, развеселим се. — Не мош се она никњд

расположи, ко да вује све потепано, онија без нигде ништа па се смејев, шалив се, она

chмо чамреје.

расположим“, расположија свр, дигнем, отерам кокош с насада, полога. — Да

улегне кучиште у племњу па да ми расположи квачку, све јајца да изеде, да га водите

јутре с вас у Лесковац, ега се загуби там!

расправија жраспра, препирка, свађа. — Никод несмо седналико људи да еде

мо, стално ника расправија по нашу кућу.

распраљам се, распраљаја се (3. л. мн. пр. распраљав се, аор. распраља се, 1. л.

мн. распраљамо се, импф. распраљашем се, 3. л. мн. распраљашев се) несвр. препи

рем се, расправљам се. — Нећу сеја више с тебе распраљам, семјош емпy(т) да узнеж

бес питање!

распраљотина жраспра, препирка, препирање. — Сита сем ја с ваше распра

љотине, ако ве неје срам, искочите на сокак па се распраљајте сви да ве чујев.

распратим,распратија (3. л. мн. пр. распратив, имп. распрати, аор. распрати, 1.

л. мн. распратимо, импф. распратешем, 3. л. мн. распратешев) свp. испратим, отпра

тимједно поједно (о више особа). —Ја докле ги сви ујутро распратим, дошло пладне.

распрећам, распрeћаја (3. л. мн. пр. распрeћав, аор. распрећа, 1. л. мн. распре

ћамо, импф. распрећашем, 3. л. мн. распрећашев) свр. разгрнем, скинем пепео са не

чега. — Распрeћај тија компири, ће изгорив!

распрчкам, распрчкаја (3. л. мн. пр. распрчкав, аор. распрчка, 1. л. мн. рас

прчкамо) свр. експр. непромишљено, по врло ниској цени отуђим своју имовину. —

Онје њигово имање распрчкаја за пијење, ене га свг, оддомаћина селски свињар!

распудим, распудија (3. л. мн. пр. распудив, аор. распуди, 1. л. мн. распудимо)

свp. изагнам, отерам, протерам свередом, једно поједно (о више особа). —Ти ствој

памет) цви комшије распуди, кам ти ги комшије сњг да доодив!?

распутина ж споредни пут, распутица. —Такој и Јанкина ћерка идеше по рас

путине па свк седи неодадена!
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распућкам се, распућкаја се (3. л. мн. пр. распућкав се, аор. распућка се, 1. л.

мн. распућкамо се) свр. експр. међусобно се одвоје, подвоје, поделе (о више особа). —

Ће се распућкамо, па си ти живи на твој дел, што па да се стално свађамо!?

распучим, распучија (3. л. мн. пр. распучив, аор. распучи, 1. л. мн. распучимо)

свp. I. 1. разбијем. — Распучи једну тикву па баци помало и на свиње и на прасци!

2. експр. јако изударам, умлатим, премлатим. — Боље ти је да се смириш, ћу

те распучим!

П. — се разбијем се, угрувам се, поломим се при паду. — Књ|д) цњм треснула на

онуј љизгавицу на сокак, распучи се!

распуштен, -а, -о који се отео контроли, упуштен, разуздан. — Мајка си га

распуштила, ене књко је распуштен, никyга не сматра, работи које оће!

распуштенка жона која је упуштена, разуздана. —Тајраспуштенка не знани

за стра, ни за срам!

распуштенком онај која је упуштен, разуздан. — Распуштили сте га тога рас

пуштенка па работи које оће, ал куде мене тој не може!

растеж мластик, ластиш. — Прежилија ме растеж на ногу.

растезам, растезаја (3. л. мн. пр. растезав, аор. растеза, 1. л. мн. растезамо,

импф. растезашем, 3. л. мн. растезашев) несвр. растежем. — Не растезај туј блузу,

она од блузу не можда будне аљина!

растикам се, растикаjа се (3. л. мн. пр. растикав се, аор. растика се, 1. л. мн.

растикамо се) свр. оде свако на своју страну, својим путем, растуре се, расеју се (о

више особа). — Растикали ми се деца по бел свет, ја и домаћин ми сами.

растраскам се, растраскаја се (3. л. мн. пр. растраскав се, аор. растраска се, 1. л.

мн. растраскамо се) свр. експр. почнем да говорим уједном даху, све што знам, што

имам на уму (обично изражавајући незадовољство, негодовање). — Ти које си се

растраскала, ако ти је тешко, немој да работиж, дом седи?!

растрвим, растpвија (3. л. мн. пр. растрвив, аор. растрви, 1. л. мн. растрвимо,

импф. растpвешем, 3. л. мн. растpвешев) свр. растурим, разбацам, распем на све

стране. — Мавај тија пилики, све ђубре растpвили!

растребим, растребија (3. л. мн. пр. растребив, аор. растреби, 1. л. мн. растpe

бимо, импф. растребешем, 3. л. мн. растребешев, трп. растребен) свр. распремим, по

спремим. — Растреби прво собе, после ћемо обор!

растребување с гл. им. од растребујем. — Ма кво њојно растребување, свлте

ко мачка с реп?

растребујем, растребуваја (3. л. мн. пр. растребујев, аор. растребува, 1. л. мн. рас

требувамо, импф. растребујешем, 3. л. мн. растребујешев) несвр. распремам, поспремам.

— Иде слава, мора се растребује кућа једно по једно, да не чекамо послеђан ден.

растрзам, растрзаја (3. л. мн. пр. растрзав, аор. растрза, 1. л. мн. растрзамо,

импф. растрзашем, 3. л. мн. растрзашев) несвр. П. 1. развлачим, теглим. —Уватити од

другу страну, па ће гурастрзамо овуј чергу да гумеримо дел неје кратка за ваш кревет!

2. развлачим, отимам, грабим. — Ћеркетине млогорастрзав бре, у нашу кућује

голема растрзотина!

II. - се експр. тешко, напорно радим на више места, исцрпљујем се, изнурујем

се радећи разноврсне послове. — Млого се ми растрзамо преко цело лето с туј пусту

работетину, не знаш на коју страну по напред) да се обрнеш!

растрзотина жотимање, грабеж, отимачина. —В. пр. подрастрзам (1,2).
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расфрколим, расфрколија (3. л. мн. пр. расфрколив, аор. расфрколи, 1. л. мн.

расфрколимо) свр. експр. И. орасположим, разведрим, развеселим некога. — Иди,

Маријо там у собу, расфрколи Ивану, цел двн ћути!

П. — се орасположим се, разведрим се, развеселим се. — Расфрколи се дете чим

му мајка дође, мајчица бре! Толко беше уилна докле Боска не дође, свк се малко рас

фрколила.

расфрљам, расфрљаја (3. л. мн. пр. расфрљав, аор. расфрља, 1. л. мн. расфрља

мо, импф. расфрљашем, 3. л. мн. расфрљашев) свр. побацам, разбацам. — Што си,

бре овакој расфрљаја џољке по собу?

расфрљотина ж неред од разбацаних, побацаних ствари. — Књко можда гле

даш овуј расфрљотину, па ел сукни се соберитија ствари, остави које куде треба?!

расфрљување с гл. им. одрасфрљујем. —Твоје гарасфрљување, дете нигде не

ма, ја сbМо по тебе да идем да собирам!

расфрљујем, расфрљуваја (3. л. мн. пр. расфрљујев, аор. расфрљува, 1. л. мн.

расфрљувамо, импф. расфрљујешем, 3. л. мн. расфрљујешев) несвр. бацам, разбацу

јем. —Од ваши ствари да си водите ред, немој гирасфрљујете свуде по собе, несте ма

лецке ја по вазда идем!

расцвелим, расцвелија (3. л. мн. пр. расцвелив, аор. расцвели, 1. л. мн. расцве

лимо, импф. расцвелешем, 3. л. мн. расцвелешев, трп. расцвелен) свр. (некога) нате

рам у плач, ражалостим, уцвелим. —Зашто си рацвелија дете да плаче, које тие дете

криво, изелицо?

расцврлим се, расцврлија се (3. л. мн. пр. расцврлив се, аор. расцврли се, 1. л.

мн. расцврлимо се) свр. облијем се руменилом, зајапурим се, заруменим се. — Рацвр

лимо се там у Пискавицу, у срет пладне смо собирали сено.

рат му изразу: душа ми је - спокојан сам, безбрижан сам, миран сам. — Душа

ми је рат књд несу дом деца, гре, не гре.

ратија жхартија, папир. —Замотај ми овојуратију,да не видив сви које носим!

ратијетина жаугм. и пеј, од ратија. — Шће ти толкоратијетине овде, носитам

на таван?! }

ратишка ж 1. дем и хип, одратија. — Имашем овде нике ратишке за подложу

вање, они да ми ги однесев.

2. папирна новчаница. —Деда продаја теле, трчи куде њега биће ће ти даде јед

ну ратишку

ратишче с дем, и хип. одратишка. —Камо, на овој ратишчетури, неаби свеску.

Ратка ж хип, од Радмила.

ратости прил, залуд, узалуд. — Ратостигињино имање, књднема слога у кућу!

Раца ж хип, од Радмила.

рацевтим се, рацрвтеја се свр. 1. развијем цветове, расцветам се, процветам

(о биљкама). — Рацквтеле се ружице прет кућу, па руштив. Рацевтеле се бев сливе,

увати мраз и све изгоре, сливку неће имамо за жељу да обиђемо.

2. експр. добијем румену боју лица, постанем румен, поруменим. — Рацевтела

се у образи, убава млого девојка.

рацепим, рацепија (3. л. мн. пр. рацепив, аор. рацепи, 1. л. мн. рацепимо, импф.

рацепешем, 3. л. мн. рацепешев, трп. рацепен) свр. 1. 1. поцепам, исцепам на делове.

— Које ти беше за муку да рацепиш њојно писмо, писмо ли ти смића?
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2. (уз именицу глава) разбијем некоме главу. — Исповртеја камењ па му раце

пија главу.

П. — се експр. почнем да се смејем, кикоћем, закикотам се. — Ти које си се туј

рацепила, девојко, видиж да те људи гледав?!

рацепотина ж (обично у мн.) експр. исцепана, поцепана, издерана одећа или

обућа. — Дава минике рацепотине, и ја гитеј такве имам на таван, немам које ново да

обучем.

рачаврљим, рачаврљија (3. л. мн. пр. рачаврљив, аор. рачаврљи, 1. л. мн. рача

врљимо, импф. рачаврљешем, 3. л. мн. рачаврљешев) свр. пробушим на вишеместа;

исп. рашчаврљим. — Чавке све рачаврљиле лубенчики.

рачавртим, рачавртеја (3. л. мн. пр. рачавpтив, аор. рачаврте, 1. л. мн. рачавр

темо, импф. рачавртешем, 3. л. мн. рачавртешев) свр. експр. разбијем некоме главу

каменом. — Има ти главу рачавртим, сbМ још емпут ако гу пипнеш!

рачанатим се, рачапатија се (3. л. мн. пр. рачапатив се, имп. рачапати се, аор.

рачапати се, 1. л. мн. рачапатимо се, импф. рачапатешем се, 3. л. мн. рачапатешев се)

свр. експр. почнем да вичем из свег гласа, разгаламим се негодујући, љутећи се, исп.

рашчапатим се. — Рачапатила се па обор грми, нуме се засрами, ћерку има за одаву!

рачњц м зоол. ровац Grullotalpa vulgaris. — Рачњц млого изроваја башчу, мора

прво овеј рупе да закукамо сљlc] земњу па после да навађујемо башчу.

рачепим, рачепија (3. л. мн. пр. рачепив, аор. рачепи, 1. л. мн. рачепимо, импф.

рачепешем, 3. л. мн. рачепешев) свр. П. раширим, раскречим ноге, исп. рашчепим. —

Књ|д) цедне, рачепи ноге тај мушкаричина, ич осићај нема.

П. — сераскречим се, исп. рашчепим се. — Што си се такој рачепија, собери но

ге да мож још ники да седне?!

рачепњакм погрд, девојчуљак, исп. рашчепњак. — Онолицакрачепњак, мори,

па да видиш књко се намисћа пред огледало!

рачепуља ж погрд. неморална девојка; особа женског пола уопште, исп.

рашчепуља.— Кој ће гу узне туј рачепуљу што се до које време по ноћ своди с мужи

шта? И он чува три рачепуље, ће му растрзав зетови имање.

рачовечим, рачовечија (3. л. мн. пр. рачовечив, аор. рачовечи, 1. л. мн. рачове

чимо) свр. експр. својим нељудским, нехуманим понашањем, поступцима дехумани

зујем човека. —Он гуерачовечија с њигов памет, јури, биркај ко стоку дан издњн, она

се жена посметнула.

рачокљам, рачокљаја (3. л. мн. пр. рачокљам, аор. рачокља, 1. л. мн. рачокља

мо, импф. рачокљашем, 3. л. мн. рачокљашев) свр. обијем, разбијем на више места:

исп. рашчoкљам. —Рачокљала свм све овуј шерпу, не могу њум више да сирим.

рашмокљам се, рашмокљаја се (3. л. мн. пр. рашмокљав се, аор. рашмокља се,

1. л. мн. рашмокљамо се) свр. експр. обучем се аљкаво, немарно. — Увучи туј кошу

љетину у панталоне, које си се туј рашмокљаја!?

раштрокавим се, раштрокавија се (3. л. мн. раштрокавив се, аор. раштрокави

се, 1. л. мн. раштрокавимо се) свр. експр. умијем се, оперем се површно, овлаш, водом

растворим,размажем прљавштину која Се СЛ1460. Са лица,руку и сл. — Семо си се ра

штрокавија, дњл нема вода за тебе убаво да се измијеш?

раштркљам се, раштркљаја се (3. л. мн. пр. раштркљав се, аор. раштркља се, 1.

л. мн. раштркљамо се) свр. почнем да трчим, јурим, дам се у трк, бежање, разбе
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жим се од уједа обада (о стоци). — Изеја гу краву штркољ, затој се она раштркљала,

тој Булка бре, онај мирна.

рашчапатим се, рашчапатија се свр. експр. в. рачататим се. — Стануја на ба

самаци па се рашчапатија цело село да га чује књко му унуке још спијев.

рашчватам се, рашчватаја се (3. л. мн. пр. рашчватав се, аор. рашчвата се, 1. л.

мн. рашчватамо се) свр. експр. почнем да једем, жваћем мљацкајући, цокћући. —

Што си се толко рашчватаја, пњлубаво једи ко што се једе?! Ти књLд) це рашчваташ,

човег да бега одма од остал!

рашчепњак м погрд. в. рачепњак. — Ти, рашчепњаку, од рано си почела да се

дурдишеш, ће баталиш ти школу ја колко видим!

рашчепуља ж погрд. в. рачепуља. — Он ће бБш њум рашчепуљу да узне, ће се

изигра с њум паће губатали. Пуно рашчепуље, ће си нађе он с коју да се ожени!

рашчовечим, рашчовечија свр. експр. в. рачовечим. — Ће га рашчовечите тој

дете, које сте надали бирију по њега, дете се мора светује, а неко вишто работите!

рашчoкљам, рашчoкљаја свр. в. рачокљам. — Кудећу мори пред гости с овија

рашчокљани тањири?

pгам, рraja (3. л. мн. пр. ргав, аор. рга, 1. л. мн. ргамо, импф. pгашем, 3. л. мн. рга

шев) несвр. ударам некога у пределу слабине песницом или лактом. — Ајвикамћућу

тим, да не правим цвиларниг, деца ће се размирив, а он мецел ноћ pra, péбраме болив.

pгање с гл. им. одргам. — Које ти беше бре, човеку да ме сандиљаш, кво етој

pгање?

ргнем, рrнуја (3. л. мн. пр. рrнев, аор. ргну, 1. л. мн. ргнумо) свр. ударим некога

у пределу слабине песницом или лактом. —Жено, боље си мируј, ћутергнем! Кљдме

ргну, свитке ми из очи искочише.

ргопетим се, ртопетија се (3. л. мн. ргопетив се, аор. promeги се, 1. л. мн. ргопе

тимо се, импф. pгопетешем се, 3. л. мн. proméтешев се) несвр. експр. правим се ва

жан, кочоперим се, гордим се. — Ргопети се сЊмо, а за сваку урутку иде у комшије.

pђошем се, рђосáја се (3. л. мн. пp. pђошем се, аор. pћoca ce, 1. л. мн. рђосамо

се) свр. експр. запустим се, занемарим се. — Што си се такој рђосала, млада си жена,

да се опереш, преобучеш, књко ће идеш такој?

pжм бот, и агр. в. росеница. — Рж смо највише сејализбок стоку и сламу, он ви

соко расте, па од туј сламу правили смо рагоже.

ржњњмражањ за печењемеса. — Наржhњби ме пекја, толкомее мрзеја.

ржен,-а,-о који је одражи, ражани. — Ржен смо лебјели, па симда га има, му

мурузницу смо највише јели.

рженица ж бот, и агр. једногодишња житарица Secale cerealaе из пор. трава,

раж. — Рженицу не мош комбај да врши, док висока, а оће и полегне, њум гу с косу

девер ми обали.

ржим, ржаја (3. л. мн. пр. ржив, аор. ржа, 1. л. мн. ржамо) несвр. 1. режим (о

псу). — Овој куче ржи, немој се откине да не све ишепи!

2. експр. говорим бесно, љутито, кроз зубе. — КњLд) це разбесни сЊморжи, ми

си ћутимо, оће се тепа.

peбећам се, ребећаја се (3. л. мн. пр. ребећав се, аор. ребећа се, 1. л. мн. ребећа

мо се) несвр. експр. кикоћем се, церекам се. — Неје ко у нашо време штоје било, слун

це на заодак, девојка у кућу, свк се девојке ребећав до половин ноћ по сокаци.
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ребнем, ребнуја (3. л. мн. пр. ребнев, аор. ребну, 1. л. мн. ребнумо) свр. експр.

ударим, млатнем, треснем. — Мируј књIд ти викам, ћу те ребнем!

ребрачки прил (уз глагол гледам) попреко, искоса, погледом пуним мржње,

нетрпељивости. — Гледа ме ребрачки ко да свм му татка заклала.

ребрим се, ребрија се (3. л. мн. пр. ребрив се, имп. ребри се, аор. ребри се, 1. л.

мн. ребримо се, импф. ребрешем се, 3. л. мн. ребрешев се) несвр. експр. гледам неко

га попреко, погледом пуним мржње, нетрпељивости. — Што се ти ребриш на мене,

немој ме уплашиш?! f

редесдем. одред, редић. — Остадемизајош једно реде копузда посадим.

редим“, редија (3. л. мн. пр. редив, аор. реди, 1. л. мн. редимо, импф. редешем,

3. л. мн. редешев, пр. сад редејећи) несвр. оплакујем покојника, тужим за покојни

ком. —Ћерка му млада, нуме га реди, сем овакој си плаче. Ако умре човек ноћом, же

не не га редив, докле се не расћмне.

редим“, редија несвр. наводим, подстрекујем некога на нешто. — Ти га прво

редиж да пцује, после ко бајаги викаш по њега што тој работи. Она ме реди да те ви

кам на презиме.

редњичина жаугм. и пеј. одредња, епидемија. — Уватила нередњичина, сви

легамо. Ника редњичина по нарот, пуна абаланта.

резервар м резервоар. — Нема више гориво у резервар.

резик м излагање опасности, ризик, рескир. — На резиг доктури да гу апери

шев, ништа не сигурав.

резикант монај који ризикује, који нешто доведе, доводи у питање. — Он чо

век резикант, да даде капару, а краву не видеја.

резикујем, резикуваја (3. л. мн. пр. резикујев, аор. резикува, 1. л. мн. резикува

мо) свр. и несвр. изложим, излажем опасности, ризику, доведем, доводим нештоу

питање. — Он неће човег да резикује, после да одговара. Чувај тој што ти е сигорно,

немој да резикујеш! }

резиликм брука, срамота, резилук. — Убаво си направила, од резилirда ту

лим главу пред) цви!

резилим, резилија (3. л. мн. пр. резилив, аор. резили, 1. л. мн. резилимо, импф.

резилешем, 3. л. мн. резилешев) несвр. брукам, срамотим. — Неће ме он мене више

резили, умем ја и друкше!

резичан, -чна, -чно ризичан. — Доктуре, викав ми тај аперација је резична.

резично прил. ризично. — Резичноједагу аперишев, ако гу пане аперишев, она

ће умре.

резни несвр. безл. одаје киселкаст укус (о слатком вину на почетку фермен

тације). — Убаво вино, резни, свгда га пресечете и да оставите једно буре од њега, за

наз жене!

релна ж пећница, рерна. — Обрћај тај леб у релну, да не изгори!

ремењм велики осушени комад сланине. — Секњујем по мало за у вариво од

цланину, још једњн ремењ остаја.

репам, репаја (3. л. мн. пр. репав, аор. репа, 1. л. мн. репамо, импф. репашем, 3.

л. мн. репашев) несвр. експр. ударам, млатим, тучем. — Репа га мајка ко вола, ал на

њега се не доказује.

репнем, репнуја (3. л. мн. пр. репнев, аор. репну, 1. л. мн. репнумо) свр. експр.

ударим, млатнем, лупим. —Репни га тога баксуза, ја ли ћу идем место њега у школу.
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реска ж (обично у мн.) дугуљаста, висећа цваст неких биљака, реса, маца. —

Не кидај теј реске од ора, тој лити е за работу!?

ретачњк, -чка, -чко који није густо концентрован, прилично редак, разређен.

— Ретачка ми кафа, извињавај, нестануло у теглу.

ретачко прил. прилично ретко, сазнатнимразмаком. — Ретачко сте посадили

поприку, требало е погусто.

рецепис млекарски рецепт. — Да дам на Драгицу рецепиз да ми узне лекови,

да не идем смо за лекови у Лесковац.

речељ м кул врста џема од беле бундеве и грожђа укуваних у слатком вину.

— Тај речељ смо ми одšмно правили, немамо от које друго да правимо него од) теј

печенке и од гројзе.

речлијам онај који је речит. — Јоле је речлија бија, њега су га министри слу

шали!

речлика жона која је речита. — А, она је речлика, дате мило да гу слушаш!

речовит, -а,-о којије речит. —Онје могjа министер да будне, бија е речовит.

рибањкаж кришка, парче хлеба. — Неје гладан, мало пред тебе ејеја рибањку

намазану с мас пашићер озгор.

рибањче с дем, и хип, од рибањка. — Едно рибањче лебда изедеж, да залежеж

глад докле стигне обед!

ридм хрид. — Терај ги овце тамурид, мало ће паснев, мало ће побрстив, ће се

наједев

рикам, pикаја (3. л. мн. пp. pикав, аор. рика, 1. л. мн. рикамо, импф. pикашем, 3.

л. мн. рикашев) несвр. оглашавам се, јављам сериком, ричем (о говеду). — Мирко, уз

ни па терај виће теј краве да пасев, чујеш ли колко рикаву шталу!? Продадомо теле

Булкино, ете гутам колко рика, тражи теле.

риљач м пољопривредна алатка, ашов којим се земљиштериља. — Овој место

за башчу мора се изриља, туј матика не помага, него ми да си дођемојутре с риљачи.

ринћцм (у прилошкој служби)мноштво попадалих плодова са воћке. — Ринћц

сливе на земњу од онај ветар ичер.

ринем, ринаја (3. л. мн. пр. ринев, аор. рина, 1. л. мн. ринамо) несвр. чистим

лопатом или вилом избацујући ђубре. — Југе е у шталу, рине там куде говеда.

рипам, рипаја (3. л. мн. пр. рипав, аор, рипа, 1. л. мн. рипамо, импф. рипашем,

3. л. мн. рипашев) несвр. скоком се пребацујем сједногместа на друго, скачем. —Ри

павдеца по целдвн на сокак, тој сbм књдогладнив дођевдом. Викамти, дете да нери

паш, ће те боли мешина!

pипање с гл. им. одритам. — Ете ствоје рипање које си направија, све си разби

ја колена!

pипнем, рипнуја (3. л. мн. пр. рипнев, аор. рипну, 1. л. мн. рипнумо) свр. ско

чим. — Рипни у бунар ако оћеж, беш ме брига!

рипче с дем, и хип, од риба, рибица. — Пушти гитија рипчики у бунар, ће чи

стив воду! !

pја (обично поновљено више пута) узвик којим се тера, гони стадо. — Рја, рja,

куде се све набутасте у детелину, рja!?

pкам, рkaja (3. л. мн. пp. pКав, аор. рka, 1. л. мн. рkaмо, импф. pкашем, 3. л. мн.

ркашев) несвр. 1. хрчем. — Цел ноћ рка, не мош се спије од њиговоркање.
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2. избацујем изуста, испљувавам испљувак, хракотину. — Рка куде заврне, леб

да ти се огади.

pкало с погрд. особа која избацује изуста испљувке, хракотину. — Не могале

баs да си поједем од оној pкало!

ркла ж погрд. она која избацује из уста испљувке, хракотину. — Тај pкларка

куде заврне!

ркљам погрд. онај који избацује из уста испљувке, хракотину. — Гроза ме леб

да едем од онога ркљу

pкољак м садржај који се избаци искашљавањем, испљувак, хракотина. —

Искашљуј и пљуј гитија ркољци, не ги глићај!

pкопетим се, ркопетија се (3. л. мн. пp. pКопетив се, аор. ркопети се, 1. л. мн.

pкопетимо се) несвр. експр. неосновано се уздижем, охолим се, кочоперим се. — Ма,

с које ће се и он ркопети, књд нигде ништа нема?

рмбачење с гл. им. од рмбачим.— С њигово онолко рмбачење, да е имаја жену

ко што треба, палату би до свгнаправија, а неда му кућајош непокријенажмије!

рмбачим, рмбачија (3. л. мн. пр. рмбачив, аор. рмбачи, 1. л. мн. рмбачимо) не

свр. експр. радим тешке напорне послове, рмбам. —Јаћу рмбачим, авиће седите сњм

и ће једете на готово!

рњачки прил. на нос, носом. — Ма попила би, дете, поштено ти викам, пије ми

се ракијичка, него не смем, одма од њума падам грбачки, рњачки!

рњка ж (обично у мн.)један од два парна носна отвора, ноздрва. — Што си ра

ширилатеј рнке, мислиш мене ме страти што бесниш!

рњчам погрд, који има изразито широке ноздрве. — Ти бре, рњчо, ћуте млат

нем потејрњке паће ти буде ко дати је од) татка остало, свмјош емпут)да си сеза

денуја с Ивану!

ровање с гл. им. од ровем. — Целу кућу исмеши с њиговоровање. Она мисли с

ровање ће добије паре, мож до јутре да рове, нема.

ровем, роваја (3. л. мн. пр. ровев, аор. рова, 1. л. мн. ровамо, импф. póвешем, 3.

л. мн. ровешев) несвр. експр. 1. дерем се, дерњам се, галамим, вичем. — Немој да ро

веш, сељани да се собирав претпорту, све не исмеши!

2. плачем, ридам. — Рови до јутре ако оћеш, ја свмти казала не смем те пуштим,

докле ти татко не дође!

ровим се, ровија се (3. л. мн. пр. ровив се, аор. рови се, 1. л. мн. ровимо се) не

свр. експр. гледам разрогаченим, исколаченим очима (у бесу, љутњи и сл.); исп. ро

гљим се. — Налети ко бесан пње па се срморови, он се укршија у работу, а ми смо се

дели други!

ровлаж погрд. она која у бесу, љутњи и сл. гледа разрогаченим, исколаченим

очима; она која имаразрогачене, исколачене очи, исп. рогла. — Онајровла се изровила

намене пада ме поеде,за ништа! Књквајеровла, страдате увати свмдате погледне!

ровљам погрд. онај који у бесу, љутњи и сл. гледа разрогачених, исколачених

очију; онај који има разрогачене, исколачене очи, исп. рогља. — Ти, ровљо неси ми

мараму купија ко мужи на жене што купујев, а ће се ровиш на мене, бес те изеја

Такев у поглед гадан, ровља, а по душу неје лош.

рог м дрвени држач на косишту. —Коса има сечиво, косило и рок што е на ко
!

(ИЛО.
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рогла“ ж крава са великим, повијенимроговима. — Да продате онујроглу пада

купимо едну убаву краву!

рогла“ ж в. ровла. — Изрогљила се тај рогла на дете пада га поједе, а дете вуни

шта не смића. Тој сЊлте што гу мрзиш па викаж да је рогла, а неје бљш таква!

рогљам в. ровља. —Тај рогља ме изеде, сhм се рогљи на мене. Он и овакој ро

гљес, рогља, а књ|д) цепа наљути, да бегаш од њега долеко.

рогљачки прил разрогачених, исколачених очију. — Гледа ме рогљачки ко да

сњм ву татка заклала.

póгљес, -ста, -сто исколачен, разрогачен (о очима), који има такве очи. —

КњLд) те погледне с онија њојни рогљести очи, не знаш које ти мисли! Женетина му

рогљеста, искокотила оволки очи.

рогљим се, рогљија се (3. л. мн. пр. рогљив се, аор. рогљи се, 1. л. мн. рогљимо

се, импф. рогљешем се, 3. л. мн. рогљешев се) несвр. гледам исколачених, разрогаче

них очију (уљутњи, бесу и сл.). — Немој се рогљиш наменетуј, не ме мене стра!

рогљошем, рогљоcaja (3. л. мн. пр. рогљошев, аор. рогљoca, 1. л. мн. рогљоса

мо) свр. експр. ударим, млатнем, треснем некога по глави (обично тупим предме

том). — Тепали се там, овај га наш рогљocáја с чукач по главу.

розан, -зна, -зно који је розе боје. — Тејрозне ружице су ми месечарке.

розњикав, -а, -о који је донеклерозе боје, розикаст. —Купи на Беле млого уба

во аљинче, онакој розњикаво.

рокче с дем, од рог, рожић. — На нашотеленце одма почели даницаврокчики.

ропсто с ропство. — Брата ми бев откарали у ропсто, не се више врна.

ротам, ротаја (3. л. мн. пр. ротав, аор. рота, 1. л. мн. ротамо, импф. роташем, 3.

л. мн. роташев, пр. сад ротајећи) несвр. експр. обасипамувредама, грдњама, вређам,

грдим. —Ти неси смела онакој да роташ пријетељицу, и тој у њојну кућу, твоја ћерка

ће испашта за твојезик!

ротање с гл. им. од ротам. — Мајка ти с њојно ротање сви комшије пропуди,

нигде она комшију нема!

poчком експр. здраво, напредно мушко дете. — О, дедин рочко, колко си ми

порасја, још малко па деда ће ти игра на свадбу!

роша ж пеге полицу или другом делу тела, роха. — Сhм да ву неје онајроша по

лице, овакој убава.

рошав, -а,-очије је лице (или неки други део тела) осуто рохом, рохав. – Тој

ли од оној рошаво девојче из Лугаре зборите?

рошавка ж погрд. она која јеpoхава, исп. рошла. —Лична девојка, тојchм што

е рошава, мој ву син наоди ману, вика нећу с онуј рошавку.

рошавком погрд. онај који је рохав. — Тај рошавко с најубаве девојке збори,

ако е рошав.

рошлаж погрд. (обично с придевом рошава) в. рошавка. —О, рошло рошава, у

тебе ли се па убавило собрало!?

рпћам, рпћаја (3. л. мн. пр. рпћав, аор. рпћа, 1. л. мн. рпћамо) несвр. оном, гри

зем производећи притом резак звук. — Ранеги изеле, вепрови! Јарпћам краставицу, а

они ме све у уста гледав!

рпћање с гл. им. одрпћам. —Нумеш ко човек убаво да једеш, него стојрпћање

разбуди дете!



344 Радмила Жугић

pскав,-а,-окојихрска, пуцкета, крцка. — Рекава овај корка одлеб, алjанемам

зуби за њум.

pскам, рскаја (3. л. мн. пp.pскав, аор, рска, 1. л. мн. рскамо) несвр. шумно гри

зем, ломим зубима, хрскам. — Рска бомбоне ко дете, има зуби.

pуво с девојачка спрема, рухо. — Млого руво донела Бранкина снајка.

Ружа ж име.

ружење с гл. им. одружим. —Брига га његазатвоје ружење, енега куде се смеје!

ружим, ружија (3. л. мн. пр. ружив, имп. ружи, аор. ружи, 1. л. мн. ружимо,

импф. ружешем, 3. л. мн. ружешев) несвр. експр. благо прекоревам, грдим. —Јагуpу

жим да води ред од џољке куде остаља, да не идем све по њум ја да собирам.

pужица бот, украсна баштенска или шумска биљка са разнобојним мирисним

цветовима: цвет те биљке. — Рацевтела се онај pужица прет кућу па рушти. Неки

дај, дете теј ружице, ћуте утепам!

ружичка жхип, одружица. — Не ми се кидав овејубаве ружичке за у чашу, бо

ље башчу да ми заличујев.

Рујковац м село.

Рујковчанин м становник Рујковца, онај који живи у Рујковцу.

Рујковчанка ж становница Рујковца, она која живи у Рујковцу.

pујковњчки, -а, -о који се односи на Рујковац.

рукавиче“ с дем и хип, од рукавица, рукавичица, исп. рукавичка. —Тури му на

дете рукавичики да му не se5éв рукчики!

рукавиче“ с трећи дан крсне славе. —Данђс је слава, па патарица, па рукавиче,

па сировиче.

рукавичка ж в. рукавиче. — Семо овуј зиму три пут ти плетем рукавичке, све

погуби по школу!

рукче с дем, одрука, ручица. — Вати дете за рукче, немој предники кола да ис

трчи!

рукченце с дем и хип, од рукче. — Дајбаба да му измије рукченцики па ће дете

да ми ручка.

Рупина жмпт, њива.

рупка ж дем, од рупа, рупица. — Големетитеј пулке, не можда прођев крз овеј

рупке.

рупче с дем, од руб, окрајак. — Дај ми мене рупче, ја ћу га изедем, ако га ти не

волиш!

рупчина жаугм. и пеј, одрупа, рупчага. —Закасамо по онај пут скола, рупчине

пуно, издрускамо се све

русм (зб. русја) трун, мрва. — Улегjа миникирус у око па ме глође, све ми око

слузи, болес му русја!

русим, русија (3. л. мн. пр. русив, аор. руси, 1. л. мн. русимо) несвр. труним

(обично воду). — Не истришај се туј око канту, не ми воду руси, сbк свм густудену до

нела!

рустЊк му изразу: ни - ништа, готово ништа. — Мој татко књLд) це одадо, ни

рустБк не ми теја даде, ја се па никако закући.

русте с дем, одрус, трунак, трунчица. —Трљај око, рустеће само искочи

рутав,-а,-одлакав, маљав, — Рутаве ву ноге кона мушко, ал она не гибрија ко

овеј што се правив госпође.
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рутавка жона чији су поједини делови тела (обично доњи екстремитети) об

расли длаком, маљама; полно сазрела женска особа. — Ја ли оваква рутавка ћу идем

ковиники пут што сте ишле, зинат ћу гибријам ноге! Зарутавела, мори, рутавка, за

девојчила се!

рутавком онај чији су поједини делови тела (обично екстремитети и груди)

обрасли длаком, маљама, полно зрео мушкарац. — Орутавеја тај рутавко, још мало

ће се жени.

руцам, руцаја (3. л. мн. пр. руцав, аор. руца, 1. л. мн. руцамо) несвр. експр. пла

чући увлачим и испуштам гласно ваздух кроз нос. — Те гутам у собу кудеруца, а не

гу је никој дираја, него девојка побеснела да иде у Лебане увечер.

руцањес гл. им. од руцам. — Ич немој даруцаш, неће ти помогне ни руцање, ни

ништа, ја те не мок пуштим ти да скиташ, после татко ти ће ме мене сандиља!

ручњкм први дневни оброк, доручак. — Најтро књLд) це дигнем, прво намира

вам стоку, после за људи спраљам ручњк, твкво је куде нас сељаци.

ручам, ручаја (3. л. мн. пр. ручав, аор. руча, 1. л. мн. ручамо, импф. ручашем, 3.

л. мн. ручашев, пр. сад ручајећи) несвр. (поред општег значења „узимам храну, је

дем“) доручкујем. — Жива ти мајка, Бранке, ај приђи, сем што почемо да ручамо! А,

ти си ручњг забавила, моји и обедуваше.

ручење с гл. им. од ручим се. — Јутреће се ручимо да оремо, те тој за ручење да

уватим једнога петла да закољем, обед убав да спремим.

ручим се, ручија се (3. л. мн. пр. ручив се, имп. ручи се, аор. ручи се, 1. л. мн.

ручимо се) свр. почнем, започнем неки посао. — Сви сељани поораше, ми се још не

смо ручили.

ручица ж сноп увезаних стабљика конопље. — Топимо конопље у реку, после

га вадимо, уватимо ручицу по средину па бувамо, бувамо по воду да се избели, после

гу изнесемо из реку и на онуј прудину раширимо ручице у копе да се сушив.

ручичка ждем и хип. одручица. —Немаше киша овој лето, конопље и оно сла

бо, оволицке ручичке смо врзували, сЊм човег да се мучи.

pуштим се, руштеја се (3. л. мн. пр. руштив се, аор. руште се, 1. л. мн. руштeмо

се) несвр. одаје од себе црвену боју, црвенило, црвени се. — Башча Сандина се рушти

од лалики.

рчкам, рчкаја (3. л. мн. пр. рчкав аор. рчка, 1. л. мн. рчкамо, импф. рчкашем, 3.

л. мн. рчкашев) несвр. а. претурам, премећем. — Не рчкајвише по тај шифоњер, све

миџољке пообаља!б, царам, чепркам. — Не рчкајвише тај огањ, грђеће га загасиш

рчкање с гл. им. одрчкам. — Ете ствоје рчкање, све си митроњ собалила! Неће

се огањ разгори, мокри дрва, џабе рчкање!

рчнем, рчнуја (3. л. мн. пр. рчневаор. рчну, 1. л. мн. рчнумо)свр. 1. подмуклоуда

pим некогалактому пределуребара. —РЧнумеонајизелица нећђс, јошме овде боли.

2. иарнем, проџарам. — PЧни тај огањ с машу, ега се разгори!

С

сабајле прил. рано ујутру, зором. — Динем се сабајле па прво намирим стоку,

после улазам у кућу леб да месим и ручњг да спраљам.
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савет м памет, ум, интелект. — Нема он савет у главу за твкву школу!

саветан, -тна,-тно (само у вези с одричним обликом глагола јесам) разуман,

разборит, савестан. — Ти неси, бре, саветан, које збориш тој ко по онај свет) да

идеш!?

савивам, савиваја (3. л. мн. пр. савивав, аор. савива, 1. л. мн. савивамо, импф.

савивашем, 3. л. мн. савивашев, пр. сад савивајећи) несвр. П. савијам, сагињем, наги

њем. — Ти савивај чепке, а ја ћу берем!

П. —се 1. савијам се, сагињем се, нагињем се к земљи. — Целден се савивам бе

pèећи сливе, ја овакој стара.

2. увијам се, грчим се. — Те гутам у кревет куде се савива од болежи.

сњг прил. у ово време, сада. — Сек ћу те ударим па ћу те расипем!

сагњшњи, -а, -о садашњи, садањи. — Сагњишњи децаживив надавлет, ми смо се

млого мучили.

сагњшњица ж садашњица, садашњост. — На сагБшњицу се тешко живи и кој

работи, а не ли па онија што од ништа не мислив.

сагламан, -мна, -мнов, самоглаван. — Сагламан, које оће тој работи, никyга не

слуша.

саголим се, саголија се (3. л. мн. пр. саголив се, аор. саголи се, 1. л. мн. саголи

мо се) свр. осиротим, осиромашим. — Саголила сем се, тија деца докле сем ишколу

вала, па ми свг не признав муку.

садиљка ждрвени кочић за ископавањерупе у коју се сади биљка (о расаду по

вртарских биљака). — Узедо садиљку, земња мека, чес посади онај копусњк.

саднем, саднуја (3, л. мн. пр. саднев, аор. садну, 1. л. мн. саднумо, импф. садне

шем, 3. л. мн. саднешев) свр. у дем, значењу: садим. — Саднем овде у башчу од цве

по мало, за близо.

садрвце с дрвени штапић којим се при ткању мери дужина шаре. — Нећу на

таминдаработим, узнем си садрвце паубаво измерим шарке, да ми е убаво ткање.

сажвакам, сажвакаја (3. л. мн. пр. сажвакам; аор. сажвака, 1. л. мн. сажвакамо)

свp. сажваћем. — Убаво сажвакај патњг глићај, ће се удавиш!

саживим се, саживеја се (3. л. мн. пр. саживив се, аор. саживе се, 1. л. мн. сажи

вемо се) свр. успоставим са неким присне, блиске односе. — Саживеја се он с комши

је, с овија насељеници, лично споредујев.

свздадем се, свздаја се свp. саздам се, створим се. — Болесте изеја таквога са

плака, куде се такbв сЊздаде!?

сакат,-а,-обогаљаст, кљаст. — Кода сем саката, такој ми све изруке испада.

сакатлијам погрд. онај који је богаљаст, кљаст, богаљ. — Отиде за онога са

катлију, и дан данће мукује.

сакатлика ж погрд. она која је богаљаста, кљаста. — Оженија се свlс) сака

тлику за имање.

сакатуља ж аугм. и пеј. од сакатлика. — На туј сакатуљу и другу ћу ву ногу

пребијем, сšм лигу још емпуд затекнем у моју башчу.

сњклет м душевна бол, патња, узнемиреност. —Свклетли е, кво ене знам, не

мам ич мирало, место ме не ваћа, муке моје су големе.

сњл прил. речца (у прилошкој служби) а само, једино. — Слод) тој мислиш,

ти другу работу немаш б. само, свега. — Из онолку њиву, слjеден кошкомпири смо

извадили.
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салач м кош, амбар. — Пун му салач с лањски мумуруз.

сЊлте речца в. свл. — Селте здеца се распраљам, друго ништа не могу да рабо

тим. Имам сЊлте овој залично марамче. Селте мало да позборимо, па ћу сија идем

дом, краву још несвм музла.

сњм речца само, исп. свмте. — Сем краву да помузем, одма ћу дођем.

самадојда ж погрд женска особа рђавог, лаког морала. —Ти мори, самадојдо,

дође редити на никyгада се насмејеш, а потебе репови се вучевкњко си замужадошла!

Самбрес м мпт њива.

ci. мне, свмнуло свр. безл. сване, раздани се. — Одвај чекам да снмне, дом да си

идем.

самњување с гл. им. од свмњује, свитање. — У самњување пођемо пешке, у

Лескова, да стигнемо на време, трг несу автобуси имали.

самњује, самњувало несвр. безл. свиће. — Млого сњм ветешко извиљкала, сам

њује, сви се дизав, ајатiГ идем малко да дремнем, по цел ноћ плетем да има у које да

ве обучем.

самоглаван, -вна, -вно својеглав, својевољан, тврдоглав. — Ћерка тиe сaмo

главна, викај ву да се тргне од тај њојан памет, ако па не, ја ћу гу напудим!

самоглавник м погрд, онај који је својеглав, својевољан, тврдоглав. — Ћете

откараву војску тебе, самоглавнику, па ће слушаш ко ти други каже, неће будешта

кој самоглаван!

самоглавница ж погрд, она која је својеглава, својевољна, тврдоглава. — Туј

самоглавницу, књдотидне на мушку кућу, другдњнће гу напудив с њојан мозак.

самоглавно прил. својеглаво, својевољно, тврдоглаво. — Викала свм ти да не

работиштакој самоглавно, ти неси ме слушала, сљксе сама распраљај књко си знаш!

саможивник м погрд, онај који је саможив, себичан, саможивац. —Ти да си

татко ко што треба, не би бија такbв саможивник, свлте за тебе да има, него би даја и

на ћерку да се не мучи по бел свет, све за динар да купује!

саможивница ж погрд, она која је саможива, себична. — Тај саможивница

chмо за њум да има, она да е свlс) све удовољена, а друг ако ће пати.

сампас монај који је обестан, осион, силан. — Млого се усампасија, од имање

побеснеја тај сампас!

chмте речца в. сом. — Семте још емпy(т) да те видим с њега, има да кажем на

татка ти па он нека се с тебе распраља!

сан м плехана чинија, здела. — Напуни једњн сан с вариво, па ву однесо врућко

да поеде.

сљн м сан. — Не ваћа ме сbн од бриге, очи на вр главу цел ноћ.

сандњкм сандук, шкриња. —Покри сандњкс поклопац, поганци да не улегнев.

сандњче с дем, од сандњк. — У овој зелено сандњче поглеј да несу слике

сандиљам, сандиљаја (3. л. мн. пр. сандиљав, аор. сандиља, 1. л. мн. сандиља

мо, импф. сандиљашем, 3. л. мн. сандиљашев, пр. сад сандиљајећи) несвр. рђаво по

ступам према некоме, кињим, злостављам некога. — Сандиља не сви кућом па и де

ца. Деца не смежда сандиљаш, очити има ископам, за њи сњм се заробила стебе!

сандиљање с гл. им. од сандиљам. — Сви ће бегамо искућу од њигово санди

љање.

санија ж плитка метална посуда на којојје сложена младина опрема за вен

чање. — Напрет пред) цватови иде навадоџија свlс) санију на главу.
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санит, -а, -о сањив, постан, дрeмљив — Деда не дигне узору да идемо с њега ду

ван да беремо докле ероса, а њивани долеко, паја и сестра онакој саните искревету ко

ла, па се успијемо. Пушти гада серасћни, видижда едетејош санито, ће еде, има време!

сЊниште с (обично мн.) аугм. и пеј, од сви, ружан, тежак сан. — Цел ноћ се не

мог разбаравим, свништа ники снијем, дигнем се ко утепана. Снијем николко ноћа

ники сšништа, стра ме за оној дете там што је долеко, књко ли је.

сантрач м дрвена ограда на бунару. — Немој се, дете квесиш над бунар, ће се

претуриш преко сантрач, тој лити е за работу!?

санчњк м дем, и хип, од сви, санак. — Пушти га дете да преспије једин санчђк,

неје долеко, ће отиднеш!

санчесдем. од сан. —Море, достаму еутој санче, онолиће паповиш изеде

сапетљив, -а, -о који се саплиће, спотичеуходу због непажње, неопрезности

и сл. — Несвм га ја бре, обалила, оно твкво сапетљиво!

сапетљивка ж погрд. она која се саплиће, спотиче у ходу због непажње, нео

презности и сл. — Тај сапетљивка се и боса саплића, а не ли па да ву обујете ципеле

сљIc) штиклу!

сапетљивком погрд. онај који се саплиће, спотичеуходузбог непажње, нео

презности и сл. — Ти бре, сапетљивко, куде си се залетеја!?

сапетљиво прил. саплићући се, спотичући се у ходу. — Књко тој сапетљиво

идеш, куде си се залетела, ће паднеш!?

сапетљивче с дете које је тек проходало па се саплиће, спотиче у ходу. —

Држ га тој сапетљивче, видиш ће падне!

сапињам, сапињаја (3. л. мн. пр. сапињав, аор. сапиња, 1. л. мн. сапињамо,

импф. сапињашем, 3. л. мн. сапињашев, пр. сад сапињајећи) несвр. саплићем, споти

чем некога. — Не ме сапињај, ћу паднем!

сапирам, сапираја (3. л. мн. пр. сапирав, аор. сапира, 1. л. мн. сапирамо, импф.

сапирашем, 3. л. мн. сапирашев, пр. сад сапирајећи) несвр. спречавам, онемогућавам

некога у вршењу какве радње. — Колко га е мој Драги онога пијанџулу сапираја, и он

па налете на Влајка да га бије.

сапирање с гл. им. од сапирам. — Кво, мори сапирање, он никyганетеја слуша,

напе се и отиде?!

саплак м погрд, онај који је немаран, неодговоран, расплаз. — Никаквв човек

неће будне од) тога саплака.

сbинем, сапеја (3. л. мн. chпнев, аор. сапе, 1. л. мн. сапемо) свр. саплетем, спо

такнем некога. — Ти сигу сапеја, такој деца казујев, видели!

сЊпрем, сапфја свр. спречим, зауставим некога у вршењу какве радње. — Ће

узне море она све тој, не мож гу никој сbипре!

саранаж сахрана, погреб. — Отидоше у Славујавце на сарану, Љупчае умреја.

сараним, саранија (3. л. мн. пр. саранив, аор. сарани, 1. л. мн. саранимо) свр.

сахраним, погребем. —Ћеркује девојку саранила, и ене гупа иде по бел свет, немож

жива у гроб.

сараџажу мн. скрофулоза. — Онаје од цараџе умрела, у оној време немаше

лек од) тај болес, свг га викав рак.

сараџљив,-а,-о који је оболео од сараџе, скрофулозе. — Несвм, мори сараџљи

ва, што дете да не узне из моје руке леб"?
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сараџљивка ж она која је оболела од сараџе, скрофулозе. — Стра ме мене од

болес, не ми се узимав њојне џољке, врљи там у реку

сараџљивком онај који је оболео од сараџе, скрофулозе. — Не мош се сараџ

љивко излечи, сараџе га изеле.

све предл. ca. — Све тебе ли ће иде дете, ел ће га оставиш ја да га чувам?

сасвéм прил. потпуно, посве, сасвим. — Ти си, човеку сасвем полудеја!

сасeднем, сасeднуја (3. л. мн. пр. сасeднев, аор. сасeдну, 1. л. мн. сасeднумо)

свр. поставим некога (обично дете) у седећи положај. — Саседни дете на столичку

па га убaвo нaрани!

сасeдњујем, сасeдњуваја (3. л. мн. пр. сасeдњујев, аор. сасeдњува, 1. л. мн. са

седњувамо, импф. сасeдњујешем, 3. л. мн. сасeдњујешев) несвр. нудим некога да сед

не. — А, бре, сасeдњува гу, она вика нема време, мора да иде на работу.

сасири се, сасирија се свр. згруша се (о крви). — Ће правите ли ви крвавице, ел

нећете, овај крв ће се сасири!

састав м памет, разум, ум. —Тепала свм га да учи, ал не бива књд нема састав

за учење.

сасучем, сасукаја (3. л. мн. пр. сасучев, аор. сасука, 1. л. мн. сасукамо, импф. са

сучешем, 3. л. мн. сасучешев) свр. приморам некога на послушност, стегнем, притег

нем. —Јанко га Станка попушта, попушта, па књд га сасука, работија еко бела лала.

саче с дем, ихип, од сат, сатић. — Беше ми Мира далаједно њојно саче, алjа у

њега ништа не видим, млого му бројови ситни.

саченце с дем. од саче. — Тома беше купија на онуј стареју унуку сат, овој ма

лејо запело и на њега да се купи саченце.

сbчма жјари кукуруз посејан након жетве чије се зелене стабљике користе

као сточна храна. — Пченицу књT пожњејем, после гутуј њиву поорем и туј посадим

мумуруз, не за класја, него од) тија струкови правимо сbчму за стоку.

сацак м метални троножац преко ватре на који се поставља посуда за кува

ње или печење. — Имали смо огњиште, и туј наложимо огањ па туримо на саџа (к) гр

не града врије, вари се, пече се, које треба.

свадим, свадија (3. л. мн. пр. свадив, имп, свади, аор. свади, 1. л. мн. свадимо)

свр. П. завадим, посвађам две или више особа. — Она е свадила њи браћа, и оделише

се, а убаво су си слогували.

П. — се дођем са неким у сукоб, завадим се, посвађам се. — Свадили се тамуЛе

дине за међу, да се потепав!

свађаџијам свадљивац. — Ти да неси свађаџија, имаја би ники от комшије да

ти дооди, него св[c} сви се свађаш, никој те неће више подноси!

свађаџика ж свадљивица. —Тајли свађаџика што е, две очи углаву имагисвади!

свађаџиче с свадљиво дете. — Маричетије мирно, ал оној друго тије свађаџи

че, нигде си другара нема.

сварим, сварија (3. л. мн. пр. сварив, аор. свари, 1. л. мн. сваримо, импф. сваре

шем, 3. л.мн. сварешев) свр. варењем, кувањем припремим храну, скувам. — За јутре

ћу сварим гра, моји сви га едев.

сварнем, сварнуја (3. л. мн. пр. сварнев, аор. сварну, 1. л. мн. сварнумо, импф.

сварнешем, 3. л. мн. сварнешев) свр. у дем. значењу: сварим. — Сварну ги нике воћке,

дњк постимо.
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сватим“, сватија (3. л. мн. пр. сватив, аор. свати, 1. л. мн. сватимо) свр. схва

тим, разумем. — Она е бистра, ће свати, смо ву покажи!

сватим“, сватија свр. дугачким бодом ручно спојим укројене делове одевног

предмета, профирцам. —Ти га симо свати тој вистанче, ја ћу сигадом на машину са

шијем.

сваћам, сваћаја (3. л. мн. пр. сваћав, аор. сваћа, 1. л. мн. сваћамо, импф. сваћа

шем, 3. л. мн. сваћашев) несвр. схватам, разумевам. — А, бре, сваћам ја ти које оће

кажеш, ал тој неје такој!

светилце с хип, од светлост, видело. — Семте светилце да гледам, ако немам

ништа.

светим, светија (3. л. мн. пр. светив, аор. свети, 1. л. мн. светимо, импф. свете

шем, 3. л. мн. светешев, пр. сад, светејећи) несвр. (некоме) осветљавам некоме пут,

приступ нечему и сл. —Ти узни свећицу па ми свети,таму кошару се ништа не види!

светување с гл. им. од светујем. — Нема тој ништа од) твоје светување, за ње

га сšм ћутек!

светујем, светуваја (3. л. мн. пр. светујев, аор. светува, 1. л. мн. светувамо,

импф. светујешем, 3. л. мн. светујешев) несвр. дајем савет, саветујем. —Ти твојега

сина да светујеш, не мож он да буде газда у моју кућу!

свикам, свикаја (3. л. мн. пр. свикав, аор. свика, 1. л. мн. свикамо, импф. свика

шем, 3. л. мн. свикашев) свр, зовнем, позовем (о више особа). — Свикај овија људи у

кућу да улегнев, немој се мрзнев на сокак!

свикујем, свикуваја (3. л. мн. пр. свикујев, аор. свикува, 1. л. мн. свикувамо,

импф. свикујешем, 3. л. мн. свикујешев) несвр. зовем, позивам (о више особа). — Не

мој ми свикујеш у кућу тија твоји пошушњари, ја да ги њи служим!

свиленијаж одевни предмети од свиленог платна. —Данђшњи деца све у сви

ленију, а вас вее мајка у пртенију обукувала.

свилим, свилија несвр. започнем да формирам свилу, биљна влакна (о кукуру

зном клипу). — Мумурус почеја свили, ће има клашчики за Светилију.

свимњи, -а, -о који припада свима, који је заједничка својина. — Тај утрина је

свимња, на сви сељани, не мошти он брани туј да чуваш овце!

свињче схип. од свиња. — На оној свињче што е штровено, данез да сипњујеш

chмо ретко помије!

свињштакм свињски измет. — Свиње лом направиле по обор, свињштаци до

колена!

свирајка ж свирала; исп. свираљка. — Деда ће ти купи свирајку на собор.

свираљкажв свирајка. —Да купиш на дете једну свираљкуда се замајуе!

свираљче с дем, ихип од свираљка. —Брацанву отеја свираљче, затој плаче.

свирам се, свираја се (3. л. мн. пр. свирав се, аор. свира се, 1. л. мн. свирамо се,

импф. свирашем се, 3. л. мн. свирашев се) несвр. експр. лутам, луњам, дангубим. —

Свира се цељ двн по сокаци, а стока лега врзана у шталу.

свирање с гл. им. од свирам се. — Твоји другари, коју школу, кој на работу, а

од тебе селте едно свирање!

свирњчки, -а, -о који се односи на Свирце.

свирење с гл. им. од свирим, свирање. — За свирење нема грешка, убаво свири,

ал скупо наплаћа.
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свирим, свирија (3. л. мн. пр. свирив, аор. свири, 1. л. мн. свиримо) несвр. а.
свирам, музицирам. — Игор је свирија с рамунику, кума у војску књд испраћамо, б.

звиждућем. — Он ти свири, а ти неће се обрнеш.

свиркам, свиркаја (3. л. мн. пр. свиркав, аор. свирка, 1. л. мн. свиркамо, импф.

свиркашем, 3. л. мн. свиркашев) несвр. у дем значењу: свирим. —Учи се дете, нека га

нека си свирка, не ми смића. Иде си по пут и свирка, што ти тебе тој смића!?

свиркање с гл. им. од свиркам. — Замајуе се туј срамунику, стој свиркање, бо

ље него да скита. Копамо мумуруза она свирка, викам ву даде, до свиркање лити до

шло, ја се от памет растури за оној дете што га још нема да се врне.

Свирце с село.

Свирчанин м становник Свирца, онај који живи у Свирцу.

Свирчанка ж становница Свирца, она која живи у Свирцу.

свиткажу мн. осећај блеска пред очима услед снажног ударца по глави, гла

вобоље и сл., светлац. — Ћу те залепим па ће ти свитке из очи излетив!

свиткавица жзоол. инсект Lampurisnoctiluса, свитац, кресница. — Свиткави

це ги има преко лето, жито књIд) цежњеје.

свиткам, свиткаја несвр. одајем светлост, сјај, светлим, светлуцам. — Свит

ка видело у шталу, тој е Мирко отишја стоку да наspне.

свитне, свитнуло свp. трен. засветли, засветлуца. — Изгледа ми дошла струја,

ене видо там свитну у Томину кућу.

својтљив,-а,-освојатљив. — Она је млого својтљива иза мужову иза њојну си

фамилију.

свошем, своcaja (3. л. мн. свошев, аор. своca, 1. л. мн. свoсамо) свр. постигнем,

стигнем, успем. —Ја сама не мог да свошем све по кућу ијоште у њивуда искочим.

сврдличе с дем, од сврдло. — Дај тој сврдличе рупке да извртим!

сврдло с свpдао. — Не мош такој сисери рупе да направиш, пушти ме мене

свlс) сврдло тој да ти уработим!

свржем, сврзаја (3. л. мн. пр. свржев, аор. сврза, 1. л. мн. сврзамо, импф. сврже

шем, 3. л. мн. свржешев) свр. свежем, увежем, повежем. — Свржи поклон у бо

шчалек, па идите да не задоцните!

сврзување с гл. им. од сврзујем. — На оној итање, у сврзување бошчалšг, да за

бравим матријал за полку на прију.

сврзујем, сврзуваја (3. л. мн. пр. сврзујев, аор. сврзува, 1. л. мн. сврзувамо,

импф. cрзујешем, 3. л. мн. сврзујешев) несвр. свезујем, увезујем, повезујем. —Чекајте

мe, бре, еве ме, сврзујем ствари!

сврнем, сврнуја (3. л. мн. пр. сврнев, аор. сврну, 1. л. мн. сврнумо, импф. свр

нешем, 3. л. мн. сврнешев) свр. свратим, навратим. — Сврни у моју Грану, ако идеш

у Лесковац!

сврнем?, сврнуја свр. у изразу: да -душу да предахнем, да се мало одморим, да

се повратим. — Да одморим мало, душу да сврнем, цел ден работим.

сврнем се, сврнуја се свр. опоравим се, придигнем се. — Сврнула се малко от

како лега у болницу.

свртим се, свртеја се (3. л. мн. пр. свртив се, аор. сврте се, 1. л. мн. свртемо се)

свр. задржим се на једном месту, скрасим се, смирим се. — Не мок се сама свртим

дома, моји изваћали кој куде, мало с тебе да позборим.
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свртка ж станиште, пребивалиште, исп. свртло.— Ej, мори, јадна свмти дру

гачко, нигде свртку немам, ни куде сина, ни куде ћерку.

свртло св. свршка. —Муж ме напуди што немам децу, родитељи су ми умрели,

а браћа и снаје ме не примав, нигде си свртло немам.

сврћам, сврћаја (3. л. мн. пр. сврћав аор. сврћа, 1. л. мн. сврћамо, импф. сврћа

шем, 3. л. мн. сврћашев) несвр. свраћам, навраћам. — Немој нигде да сврћаш, право

дом да дођеш!

сврћам се, сврћаја се несвр. задржавам се на једном месту, скрашавам се. —

Тој дете се ич не сврћа у кућу, цел двнлунsа.

сврћање с гл. им. од сврћам. — Ма кво моје сврћање, немам свг време, други

пут књ|д) дођем.

свуде прил. свуда, свугде, посвуда. — Свуде те тражим, тебе те нема, куде си

скитаја!?

себичлisкм себичност, саможивост. — Од цебичлbк па и њигову душу ка

зни, цркoмо за водицу у Лебане, да не теја да купи водицу уста да расквасимо.

севап м добро дело, доброчинство. — Ако, синко, севап си направија што си му

даја, тебе ће ти па бог на другу страну накнади.

севаплијам онај који чини добра, усрдна дела, доброчинства, који је мило

стив. — Татко гие севаплија бија, а синови му се изродили, дате види да црцаш пате

неће помогне.

севаплика ж она која чини добра, усрдна дела, доброчинства, која је мило

стива. —Она есеваплика жена, на свакуга да помогне, ал мужвуједен крвосер.

севте прил. први пут, исп. сефте. — Не ти је севте, сама ће си отиднеш!

севтелњкм прво обављање неког посла, некерадње уопште, исп. сефтелњк. —

Ај, мори, не ги слушај књко се свађав, не ги је севтелек!

севтелисување с гл. им. од севтелисујем. —Тебе ако тије за севтелисување, ти

гу аљину обукуј, ја моју ћу чувам за у собор.

севтелисујем, севтелисуваја (3. л. мн. пр. севтелисујев, аор. севтелисува, 1. л.

мн. севтелисувамо, импф. севтелисујешем, 3. л. мн. севтелисујешев) несвр. први пут

облачим или обувам (о још неношеном одевном предмету или новој обући); исп. сеф

телисујем. —Нећу севтелисујемјош овујаљину, ћугу севтелишем на Макину свадбу.

севтелишем, севтелиcaja (3. л. мн. пр. севтелишев, аор. севтелиса, 1. л. мн. сев

телисамо) свр. први пут обучем или обујем (о још неношеном одевном предмету или

новој обући); исп. сефтелишем. — Ја гу још несвм севтелисала вутарку плишну, на

њум ћу ву гу дадем!

седало с одмор, предах. — Ај, Милуно натам, одвај доби време за седало!

седељкаж прело, посело. —Седељке правимо књ|дјце у њиве преработи, тек се

соберемо у еднога комшију, па ако неје празник и работимо у руке ми, жене и девојке,

шалимо се, нагађамо, седење до половин ноћ.

седећим прил. седећи, седећке, исп. седећким. — Ноге ме болив, остарела свм,

не мок стоку да чувам, него еве овакој седећим отребим грана снау, нижем поприку

наесен и такој.

седећким прил. в. седећим. —Лњсно тије тебе такој седећким да заповиђаш, не

го дигни се да работиш моју работу, да видиш књко е

седмина број седморица; седморо. — Седмина браћа били и млого слогували,

ал књLдјце испоженили, јетрвене слогувале, па ти викнев исподелив се. Седмина ми
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се утресоше у кућу, ја гине мог ручњк справим, те диже се онај стареја Југина сестра,

ако е гостинка, те ми поможе.

сеир м подсмех, омаловажавање. — Она је свcј свакуга сеир терала, свк па

дошја ред њојни си деца с њум сеир да терав.

сеирим, сеирија (3. л. мн. пр. сеирив, имп, сеири, аор. сеири, 1. л. мн. сеиримо)

несвр. (уз допуну: са неким) извргавам некога подсмеху, подсмевам се некоме, ома

ловажавам некога. — Она ми се довуче у кућу па сеири смене каквв намишћај имам.

сејнем, сејнуја (3. л. мн. пр. сејнев, аор. сејну, 1. л. мн. сејнумо) свр. у дем зна

чењу: сејем. — Рженицу сејнемо сЊм за сламу, она високо расте, па тај нислама за ра

гоже ваља, а слабо се сљг једе ржeн леб.

секавина ж осећај жигања и севања код зубобоље. — Не знам кој зубме боли,

имам секавину, чини ми се цела вилица ме боли.

секелерка ж погрд, женска особа лаког морала. — Тај секелерка неје за у до

маћинску кућу!

секелерчина жаугм. и пеј, од секелерка. — Беше се завукја сједну секелерчи

ну, она му кућу растури.

секирљав, -а, -о који се секира, брине. — Немој вуказујеш мајка што е болна,

она е секирљава!

секирљавкаж она којаје склона секирацији, бризи, која се често секира, бри

не. — Она е секирљавка, за све ништо се секира.

секирљавком онај који је склон секирацији, бризи, који се често секира, бри

не. — Неје он секирљавко, тој ти што причаш, он те и не слуша!

секнем, секнуја (3. л. мн. пр. секнев, аор. секну, 1. л. мн. секнумо) свр. трен.

нагло повучем, тргнем, цимнем. — Секну ме крава, мало ефалило руку да ми искида.

Штранга ми беше око руку, крава ме секну па ми све прсти искида. Секни туј краву,

не ву давај да пасе у детелину луцерку, ће се изгима!

секнем“, секнуја свр. у дем. значењу: сечем. — Секни, Миркотија дрвца да ви

леб испечем!

секнем“, секнуја свр. останем са смањеним капацитетом воде, изгубим воду,

пресушим (о бунару, извору и сл.). — Бунар ни секнуја од овеј пусте суше, нема вода

ни за људи, ни за стоку.

секњујем“, секњуваја (3. л. мн. пр. секњујев, аор. секњува, 1. л. мн. секњувамо,

импф. секњујешем, 3. л. мн. секњујешев) несвр. у дем значењу: сечем. —Секњујкол

ко мислиж да ће изеш, леб да се не суши!

секњује“, секњуваја несвр. почиње да губи воду, да пресушује (о бунару, извору

и сл). — И овеј године је секњуваја бунар наш, ал па ко овој лето никњд неје.

селиштемместо на коме је некада било село. — Селиште, тој су снг њиве, туј ни

ки путсело било, књдоремојош људи наодивникећеремитке, кршотине од|ћупчики.

селски, -а, -о сеоски. —Тој неје селска брига, куга е бригаја које работим!?

селце с дем, и хип, од село, сеоце. — Батали, човеку варош, ми до нашо селце да

си се дотркаљамо, болес му варош, све за динар

семењајка жмушки струк конопље исп, црнојка. — прво беремо белојку, то

пимо гу, за кучина, а тамо подјесен семењајку, после очукамо семе за догодине.

семка“ ж семенка. — Преко зиму мало, мало, па семке печемо, дектикве сече

мо свиње да ранимо. Семке одlтујубаву лубеницу, извади Ружо пагитури нигде на

чисто да се сушив за семе
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семка“ ж род, сој. — Од лошу семку, семка му се не видела!

семкар м онај који продаје семенке. — Семке ги јачђс продадем на онога сем

кара куде Три шишира, звp chм за семке ћу жмијем на пијац на овој студенило.

семчица ж хип, од семка“, семенчица. — Теј семчице од бостан, дигни ги од

тарасу, киша да ги не мокри

сенце с дем, и хип, од сено. —Тој сенце да прекарамо из Орнице, после нека вр

не бњш.

сенција ж хем. концентрована сирћетна киселина, есенција. — Не турам ја

сенцију у трошију, сирће си турим и она па убaвa.

сепетка ж сепет, котарица. —Млада докле бе, турим сепетку сручњк на главу,

носим обед на радници у њиву, свг не мок се ни празна вучем по пут.

сепече с дем, од сепетка. —Накупувала снајка моја пуно сепéчики за лебдату

рамо, слава књд ни дође, да не тражимо по село.

сепеченце с дем ихип од сепече. —Дајми, лалетој сепеченце, лекови су митуј!

сéрав, -а, -о који садржи овчији зној и друге нечистоће (о неопраној вуни). —

Овуј сераву вуну одвојте на страну да се не измеша чиста и серава. Серава овај вуна,

треба гу попаримо.

серсем прид. непром, саможив, шкрт. —Нећети ондаде, серсем је човек.

сестрична ж сестрина кћи, сестричина. —Доклеву требашем, викаше ме тет

ке, тето, свгме забравила, ни на име ме не вика. Наз две сестре немамо децу, у теј се

стричне ни очигледав.

сестричкаж хип, од сестра. — Ја немам браћа, туједну сестричку што имам, и

она долеко.

сефте прил. в. севте. — Не вује тој на њум сефте, научила онатакој даработи.

сефтелњк м в. севтелњк. — Свк сефтелег да искочи снаиња у њиву.

сефтелисување с гл. им. од сефтелисујем. —Немије свгза сефтелисување но

ву вутарку, тој на свадбу књд идем.

сефтелисујем, сефтелисуваја несвр. в. севтелисујем. — Не ваља да сефтелису

јеш нову џољку за на гробје, после све по погробине ће гу носиш!

сефтелишем, сефтелисаjа свр. в. севтелишем. — Ја гу аљинујош несвм сефте

лисала, а на њум ћу гу давам!

сецам, сецаја (3. л. мн. пр. сецав, аор. сеца, 1. л. мн. сецамо, импф. сецашем, 3.

л. мн. сецашев) несвр. вучем, тpжем, цимам. — Несецај конопаs, џољке ће обалиш!

сецање с гл. им. од сецам. —За које сигу, бре засецаја, кво је тој сецање, пушти

гу да те сbr. не утепам?!

сечком народни назив за месец фебруар. — Сечко да прође, после баба Марта,

не мари, двн одголемује, не можда будне толко студено.

Сивка ж крава сиве боје длаке и име таквој крави. — Сивка ни се треба отели

за ники ден, ће има млеко летос.

Сивчам 1. во сиве боје длаке и име таквом волу. — Сивчућемора продамо, не

мам рану сви да гизазимим.

2. погрд. тврдоглав, својеглав човек — Тебе ти се, сивчо не мождокаже, елти

викам да не работиш тој

сигурам, сигураја (3. л. мн. пр. сигурав, импф. сигурашем, 3. л. мн. сигурашев)

несвр. гарантујем, јемчим. —Ја ти немок, пријетељубљш сигурам, ал мислим неће се

покајеш!
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сигурација ж сигурност, поузданост, гаранција. — Немам ја никакву сигура

цију пријетељу, ако купујеш мора дадеш капару!

сикирацијаж секирација, брига, забринутост. —Немам другу сикирацију, за

тој дете што се сикирам, нема га да дође.

силим се, силија се (3. л. мн. пр. силив се, аор. сили се, 1. л. мн. силимо се,

импф. силешем се, 3. л. мн. силешев се) несвр. јуначим се, куражим се. — Ти се си

лиш што ти мајка овде, ал ћу те ја уватим на сокак!

синдрак мекспр. син. — Ће дође и он синдрак од мене ништо да потражи, неће

добије!

синоћњшањ, -шња, -шњо синоћни, синоћњи. — Тој си згрејала синоћiишњу ка

ву, она изветрејала.

синоћке прил. јуче навече, синоћ. — Вика му синоћке да легњује па порано да

се диза, еве га пладне, он још спије!

Синће с надимак.

синџирмканап, конопац. —Вржи куче наланац, а не на синџиртакој књдјезло!

синџирче с дем од синџир. — Осучи ми једно синџирче па ћу ти платим књд

имам!

сипем, сипаја (3. л. мн. сипев, аор. сипа, 1. л. мн. сипамо, импф. сипешем, 3. л.

мн. сипешев) свр. ситам. — Сипи ми млеко да се напијем!

сипкав,-а,-о који се осипа пријелу, брашнаст. — Млого сипкава овај диња, ћу

се задавим.

сипнем, сипнуја (3. л. мн. пр. сипнев, аор. сипну, 1. л. мн. сипнумо) свр. у дем.

значењу: сипам. — Овај ти џак отпразан, сипни још малко!

сипњување с гл. им. од ситњујем. —Ти га викаш сипњување, ал колко си пут

такој сипњуваја!?

сипњујем, сипњуваја (3. л. мн. пр. сипњујев, аор. сипњува, 1. л. мн. сипњува

мо, импф. сипњујешем, 3. л. мн. сипњујешев) несвр. у дем, значењу: сипујем. — Сип

њуј си ти chмо, докле има ће делимо!

сиптим, сиптеја несвр. експр. кипим од беса. — Сипти од бес, ники ву све по

прику обраја!

сипување с гл. им. од ситујем. — Ете, кво је твоје сипување, половингу расипа

каву!

сипујем, сипуваја (3. л. мн. пр. сипујев, аор. сипува, 1. л. мн. сипувамо, импф.

сипујешем, 3. л. мн. сипујешев, пр. сад сипувајећи) несвр. ситам. — Сипуваја ракију

у овуј флашу па се усмрдела.

сиренце с дем, и хип, од сир, исп. сирењце. — Мајка ми тури мумурузан леб и

сиренце у торбиче, па ајт по стоку, на тој цел ден терам.

сирење с гл. им. од сирим. —Забравила сем да сипем сириште у млеко, ете кво

је моје сирење.

сирење“ с сир. — Музем две краве, набрало се сирење, мора га у суботу носим

на пијац.

Изр. благо-неусољен, неслансир. — Остави, бабо благо сирење за тетку, она не

сме да га еде слaно збок претисак -ти у очи каже се ономе ко претерано хвали не

што (обично краву која даје доста млека) како би одагнао могућност урока и сл. —

Млого, Лепке помузеш од онуј краву. Ај, мћкни се тамо, сирење ти у очи!
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сирењар монај који веома воли да једе сир. — Он је сирењар, сирење па сире

ње, за свњки оброк.

сирењарка ж она која веома воли да једе сир. — Несем ја сирењарка, за едно

кило ми измери!

сирењарче с дете или младунче које веома воли да једе сир. — Бабо, глеј и ма

че једе сирење! Једе, једе, бабе, и маче сирењарче ко ти.

сирењце с в. сиренце. — Дај ми нико виличе сирењце за баничку!

сирни, -а,-о у изразу: сирна недеља седмица предускршњи пост када се може

јести бели смок. —Такој одјцтари остало, које постија пред Велигден, можу сирну

недељу да обиоди сиренце, млеко, белу благоту.

сирница ж (обично у мн.) в. сирна недеља (под сирни изр.). — Сирнице су тија

седом дни пос пред Велигден.

сирњујем, сирњуваја (3. л. мн. пр. сирњујев, аор. сирњува, 1. л. мн. сирњувамо,

импф. сирњујешем, 3. л. мн. сирњујешев) несвр. у дем значењу: сирим. — Сирњујем

по две три килца, крава ме виће одбива.

сировак м недовољно суво, влажно, сирово дрво. — Које си ми натрупија тија

сироваци, све њи ли ћу испечем леб”

сировица ж неокресана грана као батина. —Ћудоватим једну сировицу па ћу

те све исфрускам!

сировиче с четврти дан крсне славе. — Данђсје слава, па патарица, па рукави

че, па сировиче. 1

сирома м 1. сиромах. — Ако е сирома, ће се стегнев он и жена да работив, па ће

одимав.

2. онај који је за жаљење, јадник, невољник. — Сирома, при њигово немање и

тај једна кравичка да му липче!

сиромашче с дете без једног или обародитеља, сироче. — Остала свм сирома

шче отпед године, па свм и месила, и варила, татко ме учија књколеб да месим под)

црпуљу.

сиротињка м и ж сиромашна, убога, бедна особа. — Пружи на сиротињку, не

знаш и на тебе бог) које ће ти даде!?

сиpутка ж сурутка. — Млого сирутку имамо, свћки ден сирим, па појмо пра

сци с њума.

сиручица ж дем и хип, од сирутка. — Сиручица убава, пуна здрочке, дати на

дроби баба да једеж да видиш књко е убава.

сирџијам погрд, онај који воли да се подсмева некоме, да исмева некога. —Тај

ли што е сирџија, на свакуга се e насмејаја, а не види он какЊв је!

сирџика ж погрд. она која воли да се подсмева некоме, да исмева некога. —Тој

што си сирџика, затој нигде другачку немаш

сисаљче с прасе или јагње које још сиса. — Ће мора купимо за Божић једно

прасе, овија наши још сисаљчики, малецки.

сиска ж анат. 1. сиса. — Пуштила Була сиске, бpго ће се отели.

2. део тестије, кондира и сл. судова кљунастог облика кроз који се пије или из

лива течност, сисак, носац. — Сипи воду у чашу, немој пијеш на сиску, кој ће потебе

тњквога после да пије!
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ситачњк, -чка, -чко а прилично ситан (о плодовима). — Ситачњк овај гра, ал

добро је, лани несмо ни такbв имали, б. телесно недовољно развијен, мршав. — Си

тачко ги оној детенце, а млого га убаво чував.

ситка ж осећај ситости. — Једи, бре, наједи си ти емпут, немаш ситку!

ситница ж бот врста шљиве ситних плодова која дозрева средином лета. —

Имамо сливе пожевке, дршљивке, ситнице, и од цитнице печемо ракију, ал повиш с

њи свиње ранимо.

ситноликеc, -ста, -сто који је ситног лица, ситнолик. — Ситноликесто оној де

војче, ал црвено у лице, убаво, јабуче ти бог даја.

ситован, -вна, -вно од којег се постаје сит, којим се постиже ситост. —Ма

ни море твоји благиши, грашњг дај на дете да се убаво наједе, гра је ситован!

сиџимка ж тањи коноп, конопчић, врпца. — Врзајасителе свlс) сиџимку, затој

се искидало па све краву да исиса!

сиџимче с дем, од сиџимка. — Имашем у мене едно сиџимче, куде ли га дену,

квачку да вржем.

сишче с (обично у мн.) анат, дем одсиска, сисица. — Скојеће ги овај свиња из

рани оволки прасци, сишчики ву млого малецки.

сјагна прид (само у ж. роду) која носи у себи јагње, сјагња (о овци); исп. сјаг

њеста. — На сјагне овце не турајте сол, ће се изјаловив!

сјагњеста прид. (само у ж. роду) в. сјагна. — Све су ми овце сјагњесте, пуно ја

гањчики ће има деда зимус.

скакавац м зоол. в. скачка. — Ваћа там по ливаде скакавци, замајуе се.

скаламеријаж општи назив за ситније ствари различите намене. —Доноси

нике скаламерие, за које ли су, не знам.

скаламутим, скаламутија (3. л. мн. пр. скаламутив, имп. скаламути, аор. скала

мути, 1. л. мн. скаламутимо, импф. скаламутешем, 3. л. мн. скаламутешев) свр. ура

дим како-тако, на брзину (обично лоше, рђаво). —Ћу скаламутим никако тај обет па

и ја да искочим на бро, све од работу нигде не мог да искочим.

скапан, -a, -o 1. труо, иструлео. — Доносеше она ники скапанијабучики, неје

била млого издашљива.

2. експр. којије начетог, нарушеногздравља, болешљив, исп. скапoсан. — Ска

пану свмте узеја, неси се куде мене од работу скасала, твква си скапана и куде татка

ти била!

скапанежм оно штоје труло, натруло, у фазираспадања (о воћу и поврћу). —

Дала ми ники петлижани, оно све скапанеж, нема које да пребереш.

2. и жпогрд. в. скапанка, исп. скапла. — Изеде метај скапанеж, мало, мало пагу

вучем по доктури!

скапанка ж погрд. она којаје болешљива, исп. скапанеж (2), скапла, скапoсан

ка. — Ти, скапанке обукуј се, немојте па јутре вучем по доктури!

скапанком погрд. онај који је болешљив, исп. скапља, скапoсанко. — Муке

онај жена мучи с онога скапанка.

скаплаж погрд. в. скапанка. — Семовуче онуј скаплy њигову по доктури.

скапличе с дете које често побољева, болешљиво дете. — Ти, бре, скапличе,

куде си се залетело у тој тенко ванелче, па ће се скапосујеш!

скапљам погрд. в. скапанко. — КЕ(д) ће емпy(т) да липче онај скапља, коске

моје да одморим?
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скапoсан,-а,-ов скапан. — Шће ти таква скапoсана, тебе ти ваљадомаћица да

потрчи и у њиву, а не свм дом да гу чуваш!

скапoсанка ж погрд. в. скапанка. —Титњква скапoсанка, неси за мушку кућу!

скапoсанком погрд, в. скапанко. — Колко су гумомци тражили, она чека, че

ка, па отиде те се зароби за онога скапoсанка.

скапосујем се, скапосуваја се (3. л. мн. пр. скапосујев се, аор. скапосува се, 1. л.

мн. скапосувамо се, импф. скапосујешем се, 3. л. мн. скапосујешевсе) несвр. лежим

болестан, болујем. — Скапосуј се туја књд неси за работу!

скапошем се, скапoсаја се (3. л. мн. пр. скапошев се, аор. скапoса се, 1. л. мн.

скапoсамо се) свр. легнем у постељу због болести или од умора. — Скапосала се там

у собу, мора да е болна. Дај, деца једете паја да се скапошем, данће сем се раскостила

от пусту работетину!

скарам, скараја (3. л. мн. пр. скарав, аор. скара, 1. л. мн. скарамо, импф. скарашем,

3. л. мн. скарашев) свр. мало, донекле изгрдим. — Скараја гутатко, она одмаsивли.

скастрим, скастрија (3. л. мн. пр. скастрив, аор. скастри, 1. л. мн. скастримо)

свр. одрежем, срежем горње делове дрвета, гранчица, окрешем. — Скастри на туј

сливу све теј грањке што заклаћав прозори!

скаучкам, скаучкаја (3. л. мн. пр. скаучкав, аор. скаучка, 1. л. мн. скаучкамо)

несвр. оглашавам се танким, испрекиданим завијањем (о штенету). — Колко ска

учкав кученцики, иди ги сипни малко млекце!

скачка жзоол. скакавац. — Вржемо краве па по целдњнјуримо скачке полива

ду. От књкву си се работу претеретија? Чуваш овце и јуриш скачке по ливаде!

скашем се, скасаја се (3. л. мн. пр. скашев се, аор. скаса се, 1. л. мн. скасамо се)

свр. експр. преоптеретим се, сатрем се, изнурим се радећи тешке физичке послове.

— Скасамо се ми троица овој лето с пусту работетину! Скасала свм се у твоју пусту

кућу, од работу, па свргј ће ме јуриш!

скашкам се, скашкаја се (3. л. мн. пр. скашкав се) свр. пређеукашасто стање,

претвори сеу кашу (о јелу које се кува). — Гра књLдјце млоговари, он се развари па се

скашка, и мож леко загори.

сквацам се, сквацаја се (3. л. мн. пр. сквацав се, аор. скваца се, 1. л. мн. скваца

мо се, импф. сквацашем се, 3. л. мн. сквацашев се) свр. експр. спустим се на земљу,

столицу и сл., седнем савладан умором. — Дођо из њиву па се скваца на клупу прет

капију, свг не мок се дигнем, цел ден се савивам у њиву.

сквичим, сквичаја несвр. скичим, цвилим (о свињи). — Свиње сквичивис црну

зору, никој се недиза да гинарани,ја мора и у кућу и око стоку, комлада невеста.

скепчам, скепчаја (3. л. мн. пр. скепчав, аор. скепча, 1. л. мн. скепчамо, импф.

скепчашем, 3. л. мн. скепчашев) свр. зграбим, шчепам. —Тамћнонада скепча оној клу

бе, књдонајтуј што работи, видејагу и трже гутам, вика, ти оће крадеш, ајсмене овам!

скиђам, скиђаја (3. л. мн. пр. скиђав, аор. скиђа, 1. л. мн. скиђамо, импф. скиђа

шем, 3. л. мн. скиђашев, пр. сад, скиђајећи) несвр. П. скидам. — Викајчичу да скиђамо

џакови искола!

П. — се 1. силазим. — Скиђај се одотле, ће паднежда се утепаш!

2. скидам се, свлачим се. — Мора се скиђам, заврући се.

скиђање с гл. им. одскиђам (се). —У оној скиђање, не потревија пречку на слу

бу, те се скотрљаја одјцлубу итакој искршија ногу. Нема скиђање капути, они нело

жив!
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скитарош м погрд. в. скитњар. — Стакви скитароши ће идеж беспослени, не

ће идеж здомаћини!

скитњар м погрд. онај који скита, луња, скиталица, луталица; исп. скита

рош. — Голем си скитњар, ич се не сврћаж дом!

скитњарка ж погрд. она која скита, луња, скиталица, луталица. —Тај скит

њарка скита дbње, скита ноће, за никакву се работу не приваћа!

склаћам, склаћаја (3. л. мн. пр. склаћав, аор. склаћа, 1. л. мн. склаћамо, импф.

склаћашем, 3. л. мн. склаћашев) несвр. замењујем, одмењујем некога у послу. —Мене

ко дете неје имаја кој да ме склаћа у работу.

склаћање с гл. им. од склаћам. — За склаћање, склаћаше гу муж од работу, ал

си е болна била, неси е век имала.

склечкам се, склечкаја се (3. л. мн. пр. склечкав се, аор. склечка се, 1. л. мн.

склечкамо се) свр. експр. савијем се, повијем се, згурим сеуслед преоптерећености у

послу, старости и сл. — Склечкала се од голем терет, ко да је у шеесед године.

склечкотина ж и м експр. особа која се савила, повила, згурила услед преоп

терећености у послу, старости и сл. — Онаква склечкотина па стојашку шовеља,

шовеља, у ћерку си дође. Књкоги неје гре онаквога склечкотину да га јурив по стоку

да иде?

склопка ж набор, фалта. — Све ву на склопке вистан, млого убав.

склупчам се, склупчаја се (3. л. мн. пр. склупчав се, аор. склупча се, 1. л. мн.

склупчамо се) свр. в. скључим се. — Склупчај се, мешина ће ти умине!

скљештим се, скљештија се (3. л. мн. пр. скљештив се, аор. скљешти се, 1. л.

мн. скљештимо се, импф. скљештешем се, 3. л. мн. скљештешев се) свр. експр. ску

пим се од зиме, хладноће. — На онакво студенило, снашка се беше скљештила у белу

аљину, несу имали нико капуче да су ву купили.

скључим се, скључија се (3. л. мн. пр. скључив се, аор. скључи се, 1. л. мн.

скључимо се, импф. скључешем се, 3. л. мн. скључешевсе) свр. савијем се као у клуп

ко (о човеку), исп. склупчам се. — Ја књд наидо у башчу, она се беше скључила туј ку

де плевила, савива се од болежи.

сковран м 1. зоол. мала птица певачица из рода Sturnidae, чворак. — Закла за

обед једно пиле, оно ко сковран, а ми смо повишке људи у кућу.

2. фиг. човек ниског раста, уз то слаб, мршав. —Какbв па младожења, немако

је да видиш, сковран

сковранка ж фиг. она која је ниског раста, уз то слаба, мршава. — Онај ско

вранка што гу нема дваес кила, chмо лети крз) coкaк.

сковранчем 1. зоол. младунче, птић сковрана. —Нашјатаму жито сковранчи

ки па ги донеја дом.

2. фиг. телесно недовољно развијено, мршаво, неухрањено дете. — Тој ско

вранче ми душу изеде, ништа неће еде!

скозна прид (само у ж. роду) која је бременита (о кози). — Једна ми коза ско

зна, а једну музем. Овуј козу што е скозна, треба гу продамо на скозно.

скокам, скокаја (3. л. мн. пр. скокав, аор. скока, 1. л. мн. скокамо, импф. скока

шем, 3. л. мн. скокашев) свр. експр. истрошим, потрошим, проћердам. — Има сто

марке, ал дете, данic мало, јутре мало, узимамо такој докле ги скокамо, е, сbрг] ће

пуцкамо булке.
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сколедујем, скoледуваја (3. л. мн. пр. сколедујев, аор. сколедува, 1. л. мн. ско

ледувамо) свр. експр. обаспем грдњама, прекорима, изгрдим, искарам. — Ћу га ско

ледујем ја њега убаво он тој што работи, не се ти секиравај!

скомина ж у изразу: - ми имам у устима неугодан осећај утрнулости зубаје

дући кисело, недозрело воће. — Скоминами одјтеј зелене сливе, ич не мигидавај!

Изр. млади се свађав, а на стари ги - родитељи доживљавају непријатности

због непромишљених поступака деце. — Кљко се па нећу секирам, они млади се сва

ђав, а на нас стари нискомина.

сконџам се, сконџаја се (3. л. мн. пр. сконџав се, аор. сконџа се, 1. л. мн. скон

џамо се) свр. експр. изгубим телесну снагу, онемоћам, оронем (обично услед преоп

терећености у послу, старости, болести и сл.). — Баба се сконџала, не мож ништа

да работи.

скорушажбот оскоруша. — Скоруше седрукше не можједев, сšм књдугњилив.

скржав, -а, -о шкрт, себичан, тврдичав, исп. скржљив. — Татко ву е млого

скржав, задинар би се обесија. Мајка вуе издашљива, нататка се скржаваманула.

скржавка ж она која је шкрта, себична, тврдичава, исп. скржла, скржљивка.

— А, мори, скржавке, што не даш на Беле мало од) чикулатку да обиђе!?

скржавком онај који је шкрт, себичан, тврдичав, исп. скржља, скржљивко.—

А, ти мој скржавко, ће потражиш и ти од мене ништо, ђавола ће добијеш!

скржавче с шкрто, себично, тврдичаво дете, исп. скржличе, скржљивче. —

Тој ли што е скржавче, све на мајку да се метне!

скржавштина ж шкртост, себичност, твртичлук. — Од твоју скржавшти

ну па си изгубија и оној што си имаја.

скржлаж в. скржавка. —Скржла, заузимање узима, а књLд) требати даде, руке

ву се тресев од цкржавштину.

скржличе св. скржавче. — Скржличе, мори, недава, заламало па све изеде.

скржља мв. скржавко. — испрати Анку да ву даде мало компири, њигови су

од онија рани, он скржља паре ву тражија.

скржљив, -а,-ов скржав, — Из њега ич немој датражиш, он млого скржљив!

скржљивка ж в. скржавка. — А, моја ти скржљивке, ће дође редити ништо да

потражиш, ће видиждњл ће добијеш!

скржљивком в. скржавко. — Дај му, бре мало, скржљивко један!

скржљивче с в. скржавче. —Ти бре, скржљивче, ако недаваш и на овија деца

да обиђев, иди дом па једи, немој деца да жељујев.

скреж млед. — Мраз голем, све се скреж наваћаја на прозори, ако сем ложија

до које време.

скркљошем се, скркљocáја се (3. л. мн. пр. скркљошев се, аор. скркљоса се, 1.

л. мн. скркљосамо се) свр. експр. сурвам се, стропоштам се. — Пази, човеку немој се

с туј болну ногу скркљошеш нистија басамаци!

скрљам се, скрљаја се (3. л. мн. пр. скрљав се, аор. скрља се, 1. л. мн. скрљамо се)

свр. експр. паднем, треснем, љоснем.—Ће се скрља с њојне штикле, глејгу књко оди!

скрник м (обично у мн.) анат. крајник, Топsilla.— КњLдјци била малечка, гуша

ти се затвори од цкрници, а ја дате не водим куде доктури, долеко, несу били ко сЊг

автобуси, ја те одведем у Ждеглово куде едну бабу, па ти гиона там стиска с палче

ник, онај гној из њи да искочи.
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скрцкам, скрцкаја (3. л. мн. пр. скрцкав, аор. скрцка, 1. л. мн. скрцкамо) несвр.

1. шкрипим. — Подмажитија врата да не скрцкав толко!

2. шкргућем, исп. скрчим. —КњT почнеда скрцкасњIc) зуби, стра дате увати!

скрцнем, скрцнуја (3. л. мн. пр. скрцнев, аор. скрцну, 1. л. мн. скрцнумо)свр. 1.

зашкрипим. — Чујем га ја он књ|д) дође, скрцнев врата.

2. зашкргућем. —Тај бесник сšм књд ме погледне искрцне свcј зуби, знам кол

ко је сата.

скрчим, скрчаја (3. л. мн. пр. скрчив, аор. скрча, 1. л. мн. скрчамо) несвр. в.

скрцкам (2). — Побеснеја, сЊмо скрчи сњfc) зуби. -

скубање с гл. им. од скубем. — Твоје скубање нигде неће га има, ја семо да те

докачим за шивке!

скубем, скубаја (3. л. мн. пр. скубев, аор. скуба, 1. л. мн. скубамо, импф. скуба

шем, 3. л. мн. скубашев, пр. сад скубајећи) несвр. П. а чупам. — Скуби туј траву, да

олабимо мало бостан, видиштравагајанула б, вучем за косу, чупам, черупам. —Мај

ке, казуј му да ме не скубе, ћу га утепам све!

П. — се чупам себи косу. — Мајка му тој књLд) чула, узела па се скубала.

скублаж погрд. она која је с неуредном, рашчупаном, рашчерупаном косом,

чупавица. — Тај скубла, за њум нема чешаљ, него такој раскубана ће иде!

скубличе с дете с рашчупаном, рашчерупаном косом. — Изеде ме оној моје

скубличе, не дава да се чешља и тој ти е!

скубља м погрд. онај који је с неуредном, рашчупаном, рашчерупаном косом,

чупавац. — Води се туј по сокаци с једнога скубљу, коса му ко на дражићовца.

скубнем, скубнаја (3. л. мн. пр. скубнев, аор. скубна, 1. л. мн. скубнамо) свр. у

дем значењу: скубем. — Скубни травицу за свиње па да бегамо дом, ноћ не увати у

њиве! Дете гу скубнало, а она се одма ражљебила!

скукуљим се, скукуљија се (3. л. мн. пр. скукуљив се, имп. скукуљи се, аор.

скукуљи се, 1. л. мн. скукуљимо се, импф. скукуљешем се, 3. л. мн. скукуљешев се)

свр. експр. скупим се, згурим се, погурим се. — Скукуљила се и она до земњу, ништо

од цТарос, ништо од) терет, и такој!

скупотија ж високе цене, скупоћа, исп. скупотиња. — На овуј скупотију, не

мош се живи.

скупотиња ж в. скупотија. — Голема скупотиња, синко, све поскупњује, неје

ни за сељака добро!

Скупоћа ж надимак.

скупоценес, -ста, -сто који има високу цену, скупоцен. — Она оће од онија ску

поценести капути за снашку да купи, неће се она поцењава по такој капут на снашку

да купи.

скут м део човечијег тела у седећем положају од трбуха до колена, крило. —

Ај дизај се, малечњкли си у скут) да ми седиш!

скутача ж кецеља, прегача. — Небе понела крошњу, патури ники петлижани у

скутачу колко за вечеру да имам, све сњм си скутачу упропастила! На свекрву снајка

дава белу, везену кошуљу, вутарку, скутачу, дугšчке везене черапе.

слабодушан, -шна,-шно в кабав. —Она слабодушна, нејезатешку работу.

славејс зоол. славуј. — Распојали се славеји, ајде, пролетваћа, ће се работи у

њиве!

славејче с птић славуја. — Отоплело, славејчики у габрак појев, појев.
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слaзам, слaзaja (3. л. мн. пр. слaзав, аор. слаза, 1. л. мн. слaзамо) несвр. силазим,

спуштам се. — Остарела, не можвише самада слазанизбасамци, децагу изводив.

cлазање с гл. им. од слaзам. — Књкво њојно слазање, ни по собу не можда иде?

сламњача ж. сламарица. — Код овршимо, истресемо онуј стару сламу изј

сламњаче паги напунимо с нову, и тој ние до догодине. Препунила си сламњачу,твр

ДО За СПање.

сланинарац м зоол. сеница. —Тој такој одјцтари остало, за Божић ће ватимо

врапче, сланинарац, па ће га печемо.

сланинарче с птић сланинарца. — Извели се сланинарчики у салач, не казујте

на деца, ће ги повaћав!

сланинка ж дем, и хип од сланина, сланиница. — Тури малко сланинку у гра,

овој лето се испостимо! -

сланопађа жбот, агр. дивља, некалемљена крушка ситних плодова која дозре

ва упознујесен. —Овеј слaнопађе да се оберев пада се туриву жито да сташев

слегнем, слегнуја (3. л. мн. пр. слегнев, аор. слегну, 1. л. мн. слегнумо)свp. спу

стим се, сиђем. — Мора ники да слегне у бунар, згрушија се, нема вода. Слегнуја бе

ше у бунар, оно се поче груши, одвај смо га извукли.

следување с оно што некоме припада, што му следује (обично о школској

ужини). — Примав деца следување у школу, колко да залажев глад.

слезенка жанат. слезина, слезена. — Књдје од цвињу слезенка дебела на пре

ђан крај, ће будне остра зима, такој казуеше деда Јосим.

слепачке прил. у слепи чвор, тако да се неможелако развезати. — Врзала си

трак слепачке, свг не мог га одвржем. -

слепкажпогрд, она која не види, која је слепа, слепица; она која не види добро,

која је слабовида. — Мајка слепка, ћерка глувка, водив се под руке, једна без другу

нигде не идев. Удени иглу на туј слепку, откilдЈ цетртка па не види!

слепчам онај који не види, који је слеп, слепац, онај који не види добро, који је

слабовид. —Чува и она једнога слепчу, ич не види на едно око. Не видиш, слепчо ку

де идеш, све ме згази!

слива жбот, агр. воћка из пор, ружа Prunus domestica, шљива. — Немој да едеж

зелене сливе,ће се разболиш! Овуј годину сливе убавородиле, ће има за ракију.

сливар м 1. воћњак под шљивом, шљивик, исп. сливарник, сливњак. — Огради

онај сливар, немој туђа стока да улаза у њега!

2. онај који иде селом и продаје шљиве у замену за жито. — Дај едњн шиник

пченицу, ене га сливар докараја сливе!

сливарник мв. сливар (1). — Од онај сливарник у Коњинско немаш вајду, Ко

њинчани пуштав стоку у њега, стока све младице испокрши, да га продаш!

сливка ж хип, од слива. — Убаве овеј сливке, пребери си за едење!

сливњак м в. сливар. — У онај сливњак до Војловачко, све су ни дршљивке,

убаве за едење, а и ракија млого убава искача од њи.

сливов, -а, -о који је од шљиве, шљивов. —Сливово дрво не горибљшубаво.

сливовица ж ракија од шљива, шљивовица. — Немој туј куповну, од твоју

сливовицу ми сипи'

сливче с дем, и хип, од слива. — Тури ники сливчики у кицељу, отидо куде

њум, да неје без ништа.
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сливченце с дем, и хип, од сливче. — Од цвеe Лоле садија докле беше у снагу,

и сливченце, и орашче, и крушче, јабуче, све етој имало у њигов обор.

Слинча м надимак.

слободија ж слобода, сигурност. — Да ја немам слободију у моју кућу, међу

моји кућовни

слободим се, слободија се (3. л. мн. пр. слободив се, аор. слободи се, 1. л. мн.

слободимо се, импф. слободешем се, 3. л. мн. слободешевсе) несвр. куражим се. — С

куга ћу се ја сек слободим, овија изелице што остали ће ме искарав?

слогујем, слогуваја (3. л. мн. пр. слогујев, аор. слогува, 1. л. мн. слогувамо,

импф. слогујешем, 3. л. мн. слогујешев) несвр. живим у слози, слажем се. — Слогује

те ли с јетрву, она набесничава, ал вредна?

сложан, -жна, -жно који је свуда једнаке дебљине, раван (о земљишту). — Овој

нашо место за копус неје сложно, него морамо књT прекопујемо да трзамо земњу с

крајеви.

cлоши се, слошило се свр. безл. (некоме) снемогнеми се (му се, ву се и сл.), по

злими (му, ву и сл.). —У њиву му се слошило. Докле овај отишла по воду да га олади,

он умреја, толко ти е од) човека.

слуба жмердевине. — Беше се качињаја на племњу рану за стоку да скине, оно

не потревија слубу, паднуја па ногу искршија.

слузаж суза. — Како ја слузе од тебе пуштала, такој ти арно од) твојега ду

шманина дочекаја!

слузим, слузија несвр. само у изразу: слузив ми очи теку ми сузе, сузе ми очи

(од дима, лука и сл.). — Не плачем, слузив ми очи, ники луг дроби за у јело.

слукче с дечак слуга. —Довели испланинуједно слукче, дњкони стари, помага

ги око стоку, дрвца ги натрупи, такој.

слунце с сунце. — Слунце изгрејало, а ви још у постељу!

слунцокрет мв. слунчоглед. — Не гадирај тај слунцокрет, нека га, тој сем до

нела да се осуши па после ће га једете!

слунцошем, слунцоcaja (3. л. мн. пр. слунцошев, аор. слунцоca, 1. л. мн. слун

цосамо) свр. оболим од претераног излагања сунцу (о овцама). — КњLд) ће будне на

пладне, овце да докараш у реку под лад, да не слунцошев

слунчам се, слунчаја се (3. л. мн. пр. слунчав се, аор. слунча се, 1. л. мн. слунча

мо се) несвр. сунчам се. —Ми црцамо лете одработу, она девојка ће отидне на езеро у

Врновце, ће се бања и ће се слунча!

слунчање сгл. им. од слунчам се. — Ете ствоје слунчање, све си изгорела!

слунчогледмбот, агр. уљарица са главичастим жутим цветовима Неianthus

annuus, сунцокрет, исп. слунцокрет. — Малецке сте биле, ја сем ве водила с мене у

Државно, слунчоглед да копамо, за пусте паре. Донеси слунчоглед за пилики!

слуњам се, слуњаја се (3. л. мн. пр. слуњав се, аор. слуња се, 1. л. мн. слуњамо се,

импф. слуњашем се, 3. л. мн. слуњашев се, пр. сад слуњајећи се) несвр. експр. идем без

циља, скитам, лутам, луњам, тумарам; исп. слурам се, слуткам се, слуцкам се, снеби

вам се, сневирам се. — Сем се слуња там овам, ко глуво куче, несе дом сврћа!

слуњање с гл. им. од слуњам се. —Ти ствоје слуњањећенаџбараш на невољу!

слурам се, слураја се (3. л. мн. пр. слурав се, аор. слура се, 1. л. мн. слурамо се,

импф. слурашем се, 3. л. мн. слурашев се, пр. сад слурајећи се) несвр. експр. в. слу
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њам се. —У моје време, слунце заоди, девојка у кућу, а сbк се девојке по цел ноћ слу

рав по сокаци.

слурање с гл. им. од слурам се. — Дом да седиш, куде мене нема тој слурање ко

куде твојега татка!

слуткам се, слуткаја се (3. л. мн. пр. слуткав се, аор. слутка се, 1. л. мн. слутка

мо се, импф. слуткашем се, 3. л. мн. слуткашев се, пр. сад слуткајећи се) несвр. експр.

в. слуњам се. — Слуткате се целдњн, све остаде неработено! Стварно ли ти работиш

куде Остоју, ел се сbмо слуткаж за џабе?

слуткање с гл. им. од слуткам се. — Кво етој слуткање до половин ноћ, а де

војко?!

слуцкам се, слуцкаја се (3. л. мн. пр. слуцкав се, аор. cлуцкасе, 1. л. мн. слуцкамо

се, импф. cлуцкашем се, 3. л. мн. слуцкашев се, пр. сад слуцкајећи се) несвр. експр. в.

слуњам се. — Она се слуцка, а у Лебане, а у Лесковац, а стари поцрцаше одработу.

слуцкање с гл. им. од слуцкам се. — Која је домаћица, тај не мисли одјцлуцка

ње, а њум гу никњ(д) дом нема!

слушам се, слушаја се (3. л. мн. пр. слушав се, аор. слуша се, 1. л. мн. слушамо

се, импф. слушашем се, 3. л. мн. слушашев се) несвр. бринем о себи, снабдевам се,

служим се. — Остарела свм, не мок се сама више слушам, овија млади не гледав свк

старога човека.

сљупен, -а, -о који је по изгледу, лику, исти, истоветан са неким другим. —

Све си овој дете на Сретка личи, сљупен Сретко.

сљупенка ж она која је истоветна са неким, која веома личи на некога. —

Књко се све на мајку метнала, сљупенка, сљупена мајка!

сљупенком онај који је истоветан са неким, који веома личина некога. — На

тога сљупенка му глава ко на татка му, ко кова бугарска, сљупен татко.

смњклаж погрд. она која се немарно одева, на којој одећа виси. — Емпут мибе

ше мераг да видим туј смћклу да се прицврсне, убаво да се опаше, да не иде онакој

смћкнута.

смњкљам погрд. онај који се немарно одева, на коме одећа виси. — Ти бре,

смћкљо, пља опаши туј кошуљу у панталоне, које си се туј смћкја!?

смекнем, смљкнуја свр. повучем наниже, стргнем. —Смћкни вутарку, видити

се станче!

сманем, сманyja (3. л. мн. пр. сманев, аор. сману, 1. л. мн. сманумо, импф. сма

нешем, 3. л. мн. сманешев) свр. овлаш пометем, почистим. — Смани прет кућу тој

големо ђубре, свг немаш књLд) да метеш!

cмандрљам, смандрљаја (3. л. мн. пр. смандрљав, аор. смандрља, 1. л. мн.

cмандрљамо, импф. смандрљашем, 3. л. мн. смандрљашев) свр. експр. урадим на бр

зину, како тако. — Смандрља тај обет, после по цел ден седи прет капију.

смицам, смљцаја несвр. повлачим, вучем наниже. — Не качујте се на мој кре

вет, смицате ми черге! Не смћцај свлте черапе, ако ти е врућо, собуј ги!

смљцаљкажбот, лековита зељаста биљка Нuperiсum perforatum из ф. Нuperi

cacaе, кантарион, кичица. — Смљцаљка гу викамо онуј жуту траву, она е од цве,

смћца књкве било ране.

смачна прид (само у ж. роду) која носимачиће, смацна. — Не гуритај мачку,

смачну, које ти смића, грота!

смем смех, смејање. — Она мало, мало паће нагодиништо, ми црцамо одјцме.
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смеђас, -ста, -сто смеђ. — Неје црн, онакој смеђас ко татко му.

смељам, смељаја (3. л. мн. пр. смељав, аор. смеља, 1. л. мн. смељамо, импф.

смељашем, 3. л. мн. смељашев) свр. самељем. — Да смељамо прво овуј пченицу лањ

ску, има време, ће мељамо и од овуј нову!

смећа ж сметња, препрека. — Куде је срећа, нема смећа (НПосл.).

смешим, смешија (3. л. мн. пр. смешив, аор. смеши, 1. л. мн. смешимо, импф.

смешешем, 3. л. мн. смешешев) несвр. П. брукам, срамотим. — Улазају кућу, немој се

дереш на сред обор, ћерке за одаву смешиш!

П. — се брукам се, срамотим се. —Ти неће тражиш на вересију, неће се сме

шиш, ја сем научила такој да живим.

смешка ж смех, смејање. — Ритну ме крава у музење, а он се смеје, викам му:

тебе ти је за смешку, а мене ми се плаче.

смијем, смија (3. л. мн. пр. смијев, имп. сми, 2. л. мн. смите; аор. сми, 1. л. мн.

смимо, импр. смијешем, 3. л. мн. смијешев) свр. прањем уклоним остатке хране са

посуђа, сперем. — Сми тија судови па расипи у помије за свиње!

Смиљка ж хип, од Смиља, Смиљана.

сминем, сминуја (3. л. мн. пр. сминев, аор. смину, 1. л. мн. сминумо, импф.

сминешем, 3. л. мн. сминешев) свр. навратим, свратим. — Вика не Милка да смине

мо, ал ми не могамо.

смињување с гл. им. од смињујем. —Нема смињување свг, доцкан је, ноћ ће не

увати!

смињујем, смињуваја (3. л. мн. пр. смињујев, аор. смињува, 1. л. мн. смињува

мо, импф. смињујешем, 3. л. мн. смињујешев, пр. сад смињувајећи) несвр. навраћам,

свраћам. — Често ми смињујемо у њи, књд идемо у Коњино сливе да беремо.

смићам, смићаја (3. л. мн. пр. смићав, аор. смића, 1. л. мн. смићамо, импф. сми

ћашем, 3. л. мн. смићашев) несвр. а. правим сметњу некоме, узнемиравам некога. —

Не ми смићај, мћкни се од мене б. спречавам некога у нечему, ометам га. — Које ће

ми ти помогнеш, семо ми туј смићаш!

смићање с гл. им. од смићам. — Не ву смићам, бре ништа, какво смићање, мрзи

ме, не мож ме гледа!

смлатен, -а, -о експр. који није при чистој свести, неурачунљив. — Овај човек

смлатен бија, не зна које збори!

смлатенка ж експр. она која није при чистој свести, која је неурачунљива. —

Ја се с њум смлатенку не мог више распраљам, не мож ву се докаже!

смлатенком експр. онај који није при чистој свести, који је неурачунљив. —

MÉкни се од мене, смлатенко па работи које оћеш!

смлатотина жим аугм. и пеј, од смлатенка, смлатенко. — Етегу, вуче се онај

смлатотина, не мош се човек с њум расправи! Ја му викам на тога смлатотину краве

да поји, он се забандаја па црепови прериђа.

смок м зоол. неотровна змија Соuber Flavescens, смук. — Видеја утепанога

смока ники исфрљија на пут, па се оплашија.

смолница ж врста глинастог, нерастреситог, смоловитог земљишта, смо

ница. — Моја њива, бре, човека да роди, ти у твоју смолницу које садиш!?

смолничав, -а, -о који је смоласт, смоловит (о земљишту). — Смолничава

онај њива у Копани пут, не заврнало, па се утепамо докле гу окопамо.
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смољав, -а, -о који је недовољно чистог, опраног, који је запуштеног лица. —

Никод) це убаво неје измија, смољав у лице, засмољавеја од мрзу.

смољавка ж погрд. она која има недовољно чисто, опрано, која има запуште

но лице; исп. смољка. — За туј смољавку ко да нема водица, допуштила у њојне годи

не онаква смољава да иде.

смољавком погрд, онај који има недовољно чисто, опрано, који има запуште

но лице, исп. смољча. — Ја се немажем с помаде коти, ако свм смољавко намене љу

ди ће се смејев, на тебе нећев

смољка ж погрд. в. смољавка. —ДЕгзатешкела пати се такојчини даје смоља

ва, неје она смољка, куде њум цела продавница с помаде.

смољчам погрд, в. смољавко. — Ти ли ће се бре, смољчо смољави на никyга

смејеш, тебе си поглеј каквв си?!

смрдеж м непријатан мирис, смрад. — Не мош се седи на тарасу увечер од

цмрдеж из њигову шталу, ветар књ|д) дуне.

Смрдлаж надимак.

смрдла“ ж погрд. она која не води рачуна о чистоћи, која смрди, заудара; исп.

смрдљивка. — Тај смрдла неје њум опрала, те на мене ће ми постељу пере!

смрдљам погрд, онај који не води рачуна о чистоћи, који смрди, заудара; исп.

смрдљивко.—Он неписује сплавескотебе, него чђсушталу, чђсукочину, не можна

убаво да мерише!

смрдљак м место, просторија испуњена непријатним мирисом, смрадом. —

Књко мош спијете после у тај смрдљак, сви пушите а не отварате прозори?

смрдљивка ж пеј. в. смрдла. — Смрдљивке ти, у твој век се неси избањала, ти

ли ће наодиш ману на никуга!?

смрдљивком пеј. в. смрдља. — Џабе се, смрдљивко преобукујеш, неће чисте

џољке на немијену снагу, усмрдеја си се!

смрзотина ж им особа која је зимoгрожљива, преосетљива на хладноћу. —

Пушти гутуј смрзотину, у сред лето се трунта ко да је зима! Неје он, дете смрзотина,

стар човек, у њега не врије крв ко у вас млади, мора се наобукује!

смудење с гл. им. од смудим. — Там у смудење месо у пушницу, ћаси изгорим

ванелу.

смудим, смудија (3. л. мн. пр. смудив, имп. смуди, аор. смуди, 1. л. мн. смуди

мо, импф. смудешем, 3. л. мн. смудешев, пр. сад смудејећи) несвр. излажем ватри,

диму, прљим. — Енегу мајка очистила кокошку пагујош смуди, вика за по убаво, да

мерише.

смуцам се, смуцаја се (3. л. мн. пр. смуцав се, аор. смуца се, 1. л. мн. смуцамо

се, импф. смуцашем се, 3. л. мн. смуцашев се, пр. сад смуцајећи се) несвр. експр. ски

там, луњам, тумарам. — Куде се ти по целдњн смуцаш, ја ли ћуте тебе залићам до

кле свм жива?!

смуцање с гл. им. од смуцам се. — За мене и такој и овакој, не те стра од мене,

ал татко ти се опасно намрсија збок твоје смуцање.

снаажа, синовљева жена, снаха. — Снаа мије млого вредна, не могда грешим

душу, ал па што је бесна, сљм немам куде пасиву оћутујем, б. братовљева жена. —

Тој ми е снаa бре, на брата ми жена, води рет које ламотиш!
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cнаведнем се, снаведнуја се (3. л. мн. пр. снаведнев се, аор. снаведну се, 1. л.

мн. cнаведнумо се) свр. савијем се, сагнем се. —Треба да идемо да беремо сливе, а ја

не мок се снаведнем колко ме кичма боли.

cнавиђам се, снавиђаја се (3. л. мн. пр. снавиђав се, аор. снавиђа се, 1. л. мн.

cнавиђамо се, импф. cнавиђашем се, 3. л. мн. cнавиђашев се) несвр. сагињем се, сави

јам се. — Ја стара да се снавиђам сливе да берем, а ви млади да седите у лад:

cнавиђање с гл. им. од снавиђам се. —Тебе ти, ћерколесно за снавиђање, мла

да си, а ја се снаведнем па се не мог усправим.

снага ж телесна конституција, тело. — Убава у снагу, ал мозак нема. Подала

га снага, искривија се.

снађујем, снађуваја (3. л. мн. пр. снађујев, аор. снађува, 1. л. мн. снађувамо,

импф. снађујешем, 3. л. мн. снађујешев) несвр. П. в. снаодим (1,1). — Ја све мора да

снађујем у овуј кућу, а ви сšмо чекате на готово да се примекнете!

П. — се в. снаодим (II). — Снађује се она за паре, иде по пијац, продава детињи

стари џољчики.

снаједем, снајеја свр. експр. извређам. — Снаједеме онај кучетина, па се немок

смирим.

снајићам, снајиђаја несвр. експр. наносим некоме увреде, вређам некога. —

Син ме душа ваља чува, а снаиња ме често снаиђа.

снајиња ж презр. снаха. — Моја снајиња цело лето попијац, а ја и дом и у поље

pинтам.

снајка ж 1. синовљева жена његовим родитељима и фамилији. — Снајка ме за

сbк поштује, јоште нова работа, ће видимо натам књко ће будне.

2. млађаудата жена. —Купи поприку одједну снајку из Лугаре, незнам чија е.

снајкин,-а,-о снахин. —Туј снајкинуванелу, носитам у њојну собу! Снајкине

муке с онија малецки деца.

снајче с хип, од снајка. — Снајче, диже ли се? Књко па неје, откњд је отишла у

башчу да копа!

снаодим, снаодија (3. л. мн. пр. снабдив, имп. снаоди, аор. снаоди, 1. л. мн. сна

одимо, импф. снабдешем, 3. л. мн. снабдешев) несвр. П. 1. снабдевам, набављам, до

бављам. — Она све снабди за кућу што ваља, у њум паре, у њум све.

2. зановетам, закерам. —Немојми смо снабдиш, лошолити етој пред тебе!?

П. — се сналазим се, довијам се. — Снабдим сеја књко си умем, од) тебе не тра

жим.

снаутњкм затегнути конци основе између два вратила кроз које се провлачи

основа при ткању, снутак. — Ај ће ми помогнеш снаутњгда навијемо, после ћемо па

твоје!

снашка жмлада, невеста. — На снашку, књLдјцтигне, прво свекрваву даде си

то да врља пченицу, шићерчики, јабучики и она после префрљи сито преко кућу, по

сле се скиђа искола.

снашкин, -а, -о који припада снашки, који се односи на снашку. — Снашкин

дартоварив одма у кола да има да дарује свекра, свекрву и сви е однапред! цватови

дарувала. 1

снашче с дем, и хип, од снашка. — Убаво снашче довеја, сем да га чува.

снебивам се, снебиваја се (3. л. мн. пр. снебивав се, аор. снебива се, 1. л. мн.

снебивамо се, импф. снебивашем се, 3. л. мн. снебивашев се, пр. сад снебивајећи се)
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несвр. експр. в. слуњам се. — Снебива се ко глува кучка, а там, а овам, не се ко дома

ћица за нику работу уватила!

снебивање с гл. им. од снебивам се. — Брига лите тебе за моје снебивање, неси

ми татко па да ми закратиш!

сневирам се, сневираја се (3. л. мн. пр. сневирав се, аор. сневира се, 1. л. мн.

сневирамо се, импф. сневирашем се, 3. л. мн. cневирашев се, пр. сад сневирајећи се)

несвр. експр. в. слуњам се. — Сневира се цел ноћ по сокаци, ће направи штету паће га

ники утепа.

сневирање с гл. им. од сневирам се. — Она нема срам да се засрами, симо од)

цневирање ће мисли!

снегљив, -а, -о по коме, на коме има снега. — Немој сврс) снегљиве чижме да

ми улазаш у кућу, ишчукај ги!

снежњкм дем и хип, од снег. — Неје лошо снежег да падне, жита ће ни измр

знев на овуј сувомразицу.

cнемам, снемаја (3. л. мн. пр. снемав, аор. снема, 1. л. мн. cнемамо) свр. експр.

учиним да некога више нема, убијем. —Ћуте снемам, бре, за тој детејасњм се мучила,

неси ти!

снијем, снија (3. л. мн. пр. снијев, аор. сни, 1. л. мн. снимо, импф. снијешем, 3.

л. мн. снијешев) несвр. сањам, сневам. —Дати испричам, мома Бранке које сем нећђc

снила.

сниште с мн. в. свниште. —Цел ноћ се не могразбаравим, ники сништа снијем,

ај све што је неваљашно у гору и у воду да иде!

сноведнем се, сноведнуја се (3. л. мн. пр. сноведнев се, аор. сноведну се, 1. л.

мн. сноведнумо се) свр. в. наведнем се“. — Не мок се ич сноведнем, после се не мог

исправим од крс, муке.

сновем, сноваја (3. л. мн. пр. сновев, аор. снова, 1. л. мн. сновамо) несвр. 1, на

вијам основу за ткање, снујем. — Зиме, књд нема да врне, књд неје млого студено, со

беремо се ми жене искомшилisк, па такој сновемо на едну поједну, све помагамо, по

сле ткајемо.

2. експр. идем тамо-амо, мотам се, тумарам. — Да се савијеждом, да помог

неш ништо, немој семо да сновеш од едну другачку до другу.

снопљача ж висока, витка женска особа. — Колка се снопљача извуче овај

Ивана за едно лето!

снопче с дем, од сноп, снопић. —Ти дизајовија снопчики, немој големи снопја,

мешина ће те боли!

снопченце с дем, и хип, од снопче. — Вржем такој од цваке травке снопченце,

па књLд це осуши турим там на таван у суво да има за преко зиму.

сносим, сносила (3. л. мн. пр. сносив, аор. сноси, 1. л. мн. сносимо, импф. сно

сешем, 3. л. мн. сносешев) несвр. носим јаја (о живини). —Кокошке ми се све расква

цале, не сносив, па ми Бранка даде јајца за задушницу.

собајле прил, ујутарњим сатима, ујутру. — Сливе можги оберемо јутре, ако

отиднемо собале.

собалим, собалија (3. л. мн. пр. собалив, имп. собали, аор. собали, 1. л. мн. со

балимо, импф. собалешем, 3. л. мн. собалешев) свр. оборим, срушим. — Не вучи, дете

мушему од осталче, ће собалиш тањири да испокршиш
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собаљам, собаљаја (3. л. мн. пр. собаљав, аор. собаља, 1. л. мн. собаљамо,

импф. собаљашем, 3. л. мн. собаљашев, пр. сад собаљајећи) несвр. 1. обарам, рушим.

— Не ми, викам ти, собаљај џољке от кревет, ћуте утепам!

П. — се рвем се са неким. — Ај ће се собаљамо, да видимо кој је појак!

собаљање с гл. им. од собаљам (се). — Којате, дете цицулатера да ми собаљаш

тој од осталче, затој собаљањећутекће изедеш?! У тој собаљање, бkжњмке у игру, па

де овај стар на детињо нокче, нокче да му искрши.

соберем, собраја (3. л. мн. пр. соберев, аор. собра, 1. л. мн. собрамо, импф. со

берешем, 3. л. мн. соберешев) свр. скупим, покупим, окупим наједном месту. — Рек

на на Миру да собере онија детињиџољчики да незаноћивна премет, она гизабрави

ла. Собраја беше на свадбу целу фамилију.

собирам, собираја (3. л. мн. пр. собирав, аор. собира, 1. л. мн. собирамо, импф.

собирашем, 3. л. мн. собирашев, пр. сад собирајећи) несвр. купим, скупљам, приби

peм, окупљам на једном месту. — Беше и она собирала стари пашкуљи от пијац, свг

огаздела па и не гледа сиротињку. Немој ми ги онија твоји нешишани собираш овде,

мало ли ви место у обор за рипање!?

собирање с гл. им. од собирам. — За собирање неје мука, ћу ги соберемја, ајти

си иди по твоју работу! Кво е овој собирање у моју кућу, сви селски деца си собрала,

па овој неје селска зграда?

собиротина ж (обично у мн.) све одреда скупљене, покупљене ствари (обично

старе, безвредне), збирудија. — Куде собратеј собиротине, да ваљав не би ги никој

бација?

соборм сабор, вашар. —За три дана је собор Горешњак у Тогочевце, па ће иде

те куде тетку у гости. Да купиш на бабу ораслике у собор, чу ли ме!?

соборџијам онај који иде на сабор, који посећује сабор. —Ми старе жене, такој

празник књдје, ники собор, седнемо на клупу преткапију па гледамо соборџије се вр

ћав и (з) coбор.

соборџика ж она која иде на сабор, која посећује сабор. — Бабе соборџике, на

пеле амрели и оне ће идев у собор.

собувам, собуваја (3. л. мн. пр. собував, аор. собува, 1. л. мн. собувамо, импф.

собувашем, 3. л. мн. собувашев, пр. сад собувајећи) несвр. П. скидам некоме обућу с

ногу, изувам некога. — Одма собувај теј каљиве попке, не улазај с њи у собу!

П. — се скидам себи обућу с ногу, изувам се. — Ако мислижда се не собуваш књд

улазаш, ја иџ да не турам овеј крпаре, да се не мучим џабе!

собување с гл. им. од собувам (се). — Кво море собување, ајchмо улазајте си,

дњл ће ву тепик искаљамо?

собујем, собуја (3. л. мн. пр. собујев, аор. собу, 1. л. мн. собумо, импф. собује

шем, 3. л. мн. собујешев) свр. П. скинем некоме обућу с ногу, изујем некога. — Собујву

попке, па гу турете на кревет) докле се не расвести!

П. — се скинем себи обућу с ногу, изујем се. —Ја ћу се собујем па ћу гу прегазим

реку, кој ће залића чек на војловачки мос.

собукување с гл. им. од собукујем (се). — Књкво море собукување на овој сту

денило?

собукујем, собукуваја (3. л. мн. пр. собукујев, аор. собукува, 1. л. мн. собукува

мо, импф. собукујешем, 3. л. мн. собукујешев, пр. сад собукувајећи) несвр. 1. скидам,
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свлачим некога. — Немој дете да собукујеш, видиж да је овој време варљиво, зачђс ће

га дете вракне ветар, ће се разболи!

П. — се скидам се, свлачим се. — Немој се ич собукујеж, дете мора да идеж да

сретнеш из) школу!

собучем, собукja (3. л. мн. пр. собучев, имп, собучи, собучите, аор. собуко, 1. л.

мн. собукомо, импф. собучешем, 3. л. мн. собучешев) свр. П. скинем, свучем некога. —

Ја га мора и обучем и собучем, не мош с онуј pуку јож да се служи.

П. — се скинем се, свучем се. — Беше се онакој моран собукjа па још седнаја да

се одмори, и такој се поболеја, ене га свг лега дом.

совељам, совељаја (3. л. мн. пр. совељав, аор. совеља, 1. л. мн. совељамо,

импф. совељашем, 3. л. мн. совељашев) несвр. експр. идем тамо-амо, тумарам, ба

зам. —Ти, мори, куде сhмо совељаш, атам, а овам, нумеш се на едно место смириш?

совељка ж 1. чунак са намотаним нитима потке. — Ткаје се овакој с ноге

претиснеш подношке, направи се зев на основу и крс тај зев протнеш совељку, пу

штиш подношке и удариж збрдило.

2. фиг. врло мршава, а вредна женска особа. —Тајли што е совељка, ако гу не

ма двајес кила, зачђс се врцна и направи ги вечеру.

совељче с дем. од совељка(1). —Заеднолисовељчеће се свађате, болезга у со

вељче, ја ћу ви дадем совељке моје па ткајте?!

совраж низак округли сто са храном; сама храна. — Несмо имали ми остали

ко сšг, јело се на совру, натанур, такој га викамо. Књ1д) ће види ники иде у кућу, одма

диза совру, стра гу све гладна ће остане.

соколм зоол. соко. — КакњBличан човек онаквога сина да има! Не се чуди, од

цокола испала буљина!

сокче с дем, и хип, од сок, сокић. — Давај му, снајке на дете водицу, ел па од

цокче по често, докле има ватру!

солм со. — Млого сол тураш у јело, па тој не ваља за здравjе, мори!

солар м посуда за чување соли, сланик, исп. соларник. — Солар је раније бија

од дрво, не ко сtr. 1

соларник м в. солар. — Узни соларник па скини сол од таван!

соларче с мала стаклена или керамичка дводелна посуда за со. — Еве висо

ларче, па ако е недослано, солете си!

солило сместо на коме стока (обично овце) лиже со. — Куде сте се залетеле

ко овце на солило?

Солитер м надимак.

солнем, солнуја (3. л. мн. пр. солнев, аор. солну, 1. л. мн. солнумо, импф. сол

нешем, 3. л. мн. солнешев) свр, у дем, значењу: солим, поспем малу, незнатну коли

чину брашна. — Солни тај гра, не мож га једеж бњш такој без ич сол Прво солни

брашћнце на осталпа послећеразмесиштесто, овакој тестоће ти се залепујеза остал

солчњк м дем, и хип, од сол. — Зрно солчђк немам у кућу.

солчица ж дем, и хип, од солчњк. — Солчицу и лебацћу једем, сЊмо емпут мир

но нођ да прекарам.

сопасување с гл. им. од сопасујем (се). — Књкво, мори сопaсување, кој се сопa

сује, ја сšмо трак на вутарку да олабим?

сопасујем, сопaсуваја (3. л. мн. пр. сопасујев, аор. сопaсува, 1. л. мн. сопaсува

мо, импф. сопасујешем, 3. л. мн. сопасујешев, пр. сад сопaсувајећи) несвр. 1. развезу
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јем узицу на сукњи, панталонама. —Ти сопасујеш нову вутарку, не свидити се да гу

носиш. Однезнаја, сопасује панталоне при деца.

П. — се в. сопасујем (). — Мора се сопасујем, нећу с нову вутарку да идем у ба

шчу да гу батишем.

сопашем, сопасаја (3. л. мн. пр. сопашев, аор. сопаса, 1. л. мн. сопaсамо)свp. I.

скинем (с паса) сукњу. — Сопаши вутарку па да работимо!

П. — се скинем себи сукњу с паса. — Лћсно би се ја сопасала, ал не мок траг да

одвржем.

соружам се, соружаја се (3. л. мн. пр. соружав се, аор. соружа се, 1. л. мн. copy

жамо се) свр. скинем горњу одећу са себе, распремим се за спавање. — Соружајте се,

деца па ће спијете, доста је била галама!

сопче с дем, од соба, собичак. — Кућу неје голему правија, једна соба голема и

ники сопчики такој.

сопченце с дем, и хип, од сопче. — Дете ги спије у едно сопченце, малецко,

cБлте кревече едно у њега.

сотоња м погрд. онај који нијеу стању да исправно, здраво расуђује, који сле

по спроводи нечије намере, наређења и сл., који је заслепљен, залуђен. — Осотоњила

га онога сотоњу онај Шумадинка па које она каже, тој!

сотоњеc, -ста, -сто који није у стању да исправно, здраво расуђује, који слепо

спроводи нечије намере, наређења и сл., заслепљен, залуђен. — Сотоње!с), заблесаве

ја, нуме да размисли она што оће кућу да му растури, но све работи књко му она каже.

сочим, сочија (3. л. мн. пр. сочив, имп, сочи, аор. сочи, 1. л. мн. сочимо) свр. до

ведем некога у ситуацију да пред неким непосредно, очи у очи, лицемулице потврди

или оповргне оно штоје казао, учинио и сл., суочим. — Ја ћу те сочим с њум, при њум

си све тој за мене лајала, она ми је казала, да видимо које ће тБг работиш!

спављив, -а, -о који воли да спава, који у спавању проводи доста времена. —

Он спављив, на столицу се успије.

спављивка ж погрд. спавалица; исп. спаиља. — Буди гу, вика ми, туј спављив

ку, досhг је требало обор да е смела!

спављивком погрд. спавалица. — Развикај тога спављивка да се диза, Тико

мир откад је отишја на работу!

спаиља ж погрд. в. спављивка. —Тај спаиља не мога се наспије у њојан век, ви

кај гу, пладне дошло!

спалдошем, спалдосаjа (3. л. мн. пр. спалдошев, аор. спалдоса, 1. л. мн. спалдо

само)свр, допустим да оно што печем сасвим, потпуно изгори. — Убаво ти реко књT

пођо да обрћаштај лебу шпорет, ти си га спалдосала, забравила си да га обрнеш!

спање с гл. им. од стијем, спавање. —Муж гу млого мучија, сандиљаја гуза све

ништо, на њумву прекипело, до гушу ву дошло, викнети она па гаједин ноћ на спање

закоље.

спарушкам се, спарушкаја се (3. л. мн. пр. спарушкав се, аор. спарушка се, 1. л.

мн. спарушкамо се) свр. старушим се, увенем (о растињу); изгубим једрину, спару

шим се. — Све ми се поприка спарушкала, неје посипувана. Спарушкала се у лице ко

да е у педесед године.

спепелим се, спепелија се (3. л. мн. пр. спепелив се, аор. спепели се, 1. л. мн.

спепелимо се) свр. претвори се у пепео, потпуно сагори. — Забравила свм компири у

релну, спепелили се.
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специјалис млекар уже специјалности, специјалиста. — Рашић је стар док

тур, он је специјалис) за груди.

спијем, спаја (3. л. мн. пp. cпијев, аор. спа, 1. л. мн. спамо, импф. cпијешем, 3. л.

мн. спијешев) несвр. спавам. — Данђшње девојке преко ноћ скитав, адњње спијев.

спијећим прил. у спавању, спавајући. — Толко уморна дођем из другу смену,

спиећим вечерам.

сница ж паок на точкузапрежних кола. —Расушиле се спице на кола, мораги

прицврснем.

сплува се, сплуваја се свр. потпуно сатруне, иструне. — Пролет) дошја, ко

пус се већем сплуваја, онаће пристаља вариво одјтај сплуван копус. Сплувала се све

трошија у оној каче, неће за зимус имамо да обиђемо кисело поприче.

сповирам, сповиpaja (3. л. мн. пр. сповирав, аор. сповира, 1. л. мн. сповирамо,

импф. сповирашем, 3. л. мн. сповирашев) несвр. експр. пазим, надгледам некога. —

Нећу гувише сповирам у кућу, да си иде дом, не мог више да водим ред од њума, туђо

девојче, а моја мука.

сповирање с гл. им. од стовирам. — Сповирала свм зелвичну, па јетрвичну, тој

сповирање ми е довде дошло!

сподбијем, сподбија (3. л. мн. пр. сподбијев, аор. сподби, 1. л. мн. сподбимо)

свр. навалим на некога са захтевима, спопаднем, салетим, сколим, исп. спопнем. —

Сподбија ме беше ономад да га водим с мене у Лесковац, аја не смем, млого истражу

је дете, све паре ћу потуцкам.

спокрај предл. поред, уз — Стани спокрај мене, онтене смедираја књIдјцем туј

споменем, споменуја (3. л. мн. пр. споменев, аор. спомену, 1. л. мн. споменумо)

свр. поменем, напоменем. — Ти ву спомени за оној што ти прича!

спомињам, спомињаја (3. л. мн. пр. спомињав, аор. спомиња, 1. л. мн. споми

њамо, импф. спомињашем, 3. л. мн. спомињашев, пр. сад спомињајећи) несвр. 1. по

мињем, спомињем некога. —Татка си ич не спомиња, а од мајку не прекиђада збори.

2. подсећам некога на нешто, опомињем, спомињем. —Немој ми више тој спо

мињаш, рекла свм ти књд имам ћу ти дадем!

спомињање с гл. им. од спомињам. — Достаје сbмо њигово спомињање, одма

се расплачем и ја, жалме и за њум што етам долеко, и за дете овде. Ја те нећу споми

њам, доста е спомињање ако смо ко што треба, чекала свм те доста!

спопнем, спопеја (3. л. мн. пр. спопнев, аор. спопе, 1. л. мн. спопемо, импф.

спопнешем, 3. л. мн. спопнешев) свр. в. сподбијем. —Спопејаме Игор да му купим теј

скупе патике, а ја немам пару у мене, не знам које ћу!

според предл. поред крај. — Прође според мене, ни добројтро, ни здраво, ништа!

споређување с гл. им. од споређујем. — Кво споређување с њума, ништа не по

штује стареи?

споређујем, споређуваја (3. л. мн. пр. споређујев, аор. споређува, 1. л. мн. спо

ређувамо, импф. споређујешем, 3. л. мн. споређујешев) несвр. негујем добре, присне

односе с неким, слажем се. — Море, споређујси с комшике, не се замеравај за све ни

што! Лепка и Ружа, ако су етрве, убаво споређујев.

спотера се, спотерало се свр. безл. крене како не ваља. — Овуј годину несу ро

дили компири. Нема ни гра, ни поприка. Оно књIд) це спотера, такој иде.
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спотнем, спотнуја (3. л. мн. пр. спотнев, аор. спотну, 1. л. мн. спотнумо) свр.

проџарам ватру да боље гори, распалим ватру. — Узни с маше спотни теј гламње,

огањ ће се разгори!

спотурам се, спотураја се (3. л. мн. пр. спотурав се, аор. спотура се, 1. л. мн.

спотурамо се, импф. спотурашем се, 3. л. мн. спотурашев се, пр. сад спотурaјећи се)

несвр. експр. лутам, луњам, скитам. — Куде се ти сšмо спотураж дати мислим, свр

ти се дом?!

спотурање с гл. им. од спотурам се. — Татко ви мене ће ме утепа за вашо спо

турање, chм да дочује од никyга куде се ви све скитате!

спотурим се, спотурија се (3. л. мн. пр. спотурив се, аор. спотури се, 1. л. мн.

спотуримо се) свр. запнем о нешто приходу, спотакнем се. — Гледај пред ноге књд

идеш, немој се спотуриж главу да рацепиш у овуј тамнину!

справим, справија (3. л. мн. пр. справив, аор. справи, 1. л. мн. справимо, импф.

справешем, 3. л. мн. справешев, трп. справен) свр. П. зготовим, спремимјело, ручак и

сл. — Справила беручњк, тамћн седна душу да одморим малко, они наидоше из њиву,

ај Лепке дизај се обед ги турај, ће обедујев.

П. — се припремим се, спремим се. — Ја докле се справи да пођем, они не метеја

ли чекав, отишли без мене.

спраљам, спраљаја (3. л. мн. пр. спраљав, аор. спраља, 1. л. мн. спраљамо,

импф. спраљашем, 3. л. мн. спраљашев, пр. сад, спраљајећи) несвр. I, готовим, при

премам јело, ручак и сл. —Да идем дома порано, онија деца ће наидев из) школу, а ја

топpв обед да спраљам.

П. — се припремам се, спремам се. — Спраљате ли се бре ви за гости, гости наи

дујев, а ви сте пошли, ће идете нигде?!

спраљање с гл. им. од страљам (се). — Нема ништа спраљање, докле гине ви

дим да су улегли у обор! Топрв спраљање нема, млого се забавимо, пијац ће се расту

pи вићем.

спрасна прид. (само у ж. роду) која је бременита, носећа (о крмачи). — Овуј

спрасну свињу да наsиравате преко ноћ, привремила! Свиња ни е спрасна, треба се

опраси там пред Божић. 1

спрасница ж бременита, носећа крмача. — Имамо једну спрасницу и две па

шићне свиње.

спрегнем, спрегнуја (3. л. мн. пр. спрегнев, аор. спрегну, 1. л. мн. спрегнумо,

импф. спрегнешем, 3. л. мн. спрегнешев) свр. удвојим, упредем две нити. —Пређа ми

тЊнка, нојаћу гуспрегнем с овуј што милани беше остало одванеле, за подебело.

спрегнем се, спрегнуја се свр. експр. веома, претерано смршам, омршам, оро

нем. — Спрегла се и онако кучка, од бес, неје од работу! Млого работи и по кућу и у

њиве, нема одмену, спрегла се, једне коске од њум остале.

спрема“ ж девојачка опрема, дарови. — Девојка спрему има, ал се премишља

ва, млого гу тражив и туђоселчани, а њум ву се посвиђаја из нашо село.

спрема? предл. са променљивом речи уз коју стоји означава 1. појам наспрам,

насупрот кога се неко или нешто налази. — Стаде такој спрема мене ко ти сњк, па

chмо гледа које ћу му кажем.

2. појам према коме сууправљена осећања, расположење и сл. — Онаеспрема

мене млого добра, не знам књко тој за вас не ваља!
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3. појам према коме се врши поређење. — Она емлого убава, ал младожења неје

спрема њум.

спремка жанат, део између трупа и бутине, препона. —Боли ме нога у спрем

ку. Ритнаја га тај изелица у спремку, за малко да га рашчовечи.

спречкам се, спречкаја се (3. л. мн. пр. спречкав се, аор. спречка се, 1. л. мн.

спречкамо се) свр. споречкам се, посвађам се с неким. — Спречкали се там преткапи

ју за нику матику овија комшије, матика му се не видела!

спротив предл. са променљивом речи уз коју стоји означава појам наспрам,

насупрот кога се неко или нешто налази. — Седнала на клупу такој спротив њега па

му се смеје. Наша кућа је одма спротив Благојину, њигова кућа знаш куде е, леко ће

ме нађеш.

спржаж свињско месо и изнутрице у комадићима, испржено и конзервисано

заливеном машћу, кавурма. — Спржу правимо на крај, мас књд истопимо. Спржу гу

засипем с маз, у сред лето начнем кантиче, ко ичер да сем гу направила.

спржичка ж дем, и хип, од спржа. — И ја гу, бабе викам спржичка, ал на дно

канту остало, изели смо гу виће!

сработим, сработија (3. л. мн. пр. сработив, аор. сработи, 1. л. мн. сработимо,

импф. cработешем, 3. л. мн. сработешев) свр. приведем крају, урадим, завршим неки

посао. — Прво мора да сработим по кућу, па тЊг идем у њиву, нема мене кој да ме од

мени. Да сработим по кућу, стоку да намирим, па тiГ искачам у њиве.

сраман, -мна, -мно који изазива осећање срама, стида. — Срамни људи ће ми

наидев у кућу, нећу имам које пред њи да изнесем, све испоједoсте!

Србе с хип, од Србијанка.

срмотаж срамота. — Срмота он такој да работи сљс старога татка!

сpмотлisкм велика срамота, брука. —Засрами се мори, девојко, од твој сра

мотњк не мог на сокагда искочим, копиљака ти чувам твојега!

срамување с гл. им. од срамујем се. — Куде млади данћс нема срамување од

ништа, у моје време е друкше било.

срамујем се, срамуваја се (3. л. мн. пр. срамујев се, аор. срамува се, 1. л. мн. сpa

мувамо се, импф. cрамујешем се, 3. л. мн. срамујешев се) несвр. срамим се, стидим се.

—Ајмори, улегни Ивано, од моју ли ће се мајку срамујеш, никој нема више дом!

cргам се, сргаја се (3. л. мн. пр. сргав се, аор. cрга се, 1. л. мн. cргамо се) свр. на

вали у великом броју, нагрне. — Сргали се планинчани на собор у Шумане, па немаш

куде иглу да пуштиш, толко је народ било.

средорекм средина реке. — Дођо до средорек, ни ми е да се врћам, ни ми е да

идем у по дибоко.

сређан, -ђна, -ђно средњи. —Онакој сређан човек, нејебљш висок, а неје ни низак.

сpиђам, сриђаја (3. л. мн. пр. сpиђав, аор. cриђа, 1. л. мн. сpиђамо, импф. сpиђа

шем, 3. л. мн. сpиђашев) несвр. П. доводим уред, сређујем, поспремам. — Сриђам ши

фоњер, овија дечишта извукували џољке палом овде направили.

II. -се дотерујем се, сређујем се. — Кудеће, мори идеш па се толко сpиђаш!

сpиђање с гл. им. од сриђам (се). — Бšш ме мука ваћа од овој сриђање, сриђај,

не сpиђај, па исто. Дошло ми мене до сриђање, топpв ли ћу се одавам!?

сринем се, сринуја се (3. л. мн. пр. сринев се, аор. cрину се, 1. л. мн. сpинумо се)

свр. напада, попада у великој мери, сручи се (о зрелим плодовима воћке). — Ветар ду

ваја, сливе се у Коњинско сринуле, одвај ги обрамо.
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срићам, срићаја (3. л. мн. пр. срићав, аор. срића, 1. л. мн. срићамо, импф. срића

шем, 3. л. мн. срићашев, пр. сад срићајећи) несвр. П. састајем се с неким који долази

из супротног смера; дочекујем, примам некога (обично госте). — Ја гу срићам куде

Бончину кућу, она се врћа од работу, ја пођујем на работу. Колко сем вуја срићала

њојнизетови и ћерке, па онатој моје добро забравила, свађа се смене тај кучетина.

П. — се в. срићам (1). — Автобуси се срићав куде Ћеновац, још мало па ће наиде

и овај из Лесковац.

Срндаћ м надимак.

cров м гомила. — Набрала сем за прање оволик cров џољке.

Српка ж скраћено име од Србијанка.

сpтим, сртеја (3. л. мн. пр. сpтив, аор. cрте, 1. л. мн. сpтемо, импф. cртешем, 3. л.

мн. сpтешев) несвр. 1. брижљиво се односим према некоме, угађам некоме. — Она

млогосрти на њојни деца: и убаво да поједев, и у чисто да легнев, и убаво да се обучев.

2. радим, обављам неки посао врло пажљиво, педантно, али споро. — Млого

ти убав леб, до брашно ли е? Неје сЊмо до брашно, млого му сpтим.

Срткав. м надимак.

срткав“, -а, -о који је заметан, пипав, који се споро обавља (о послу). — Млого

срткава овај мустра за плетење, ал убава.

срткавка ж она која обавља неки посао споро, пипаво, али педантно. — Она

срткавка, млого срти на плетење, ал књд га уработи има које да видиш!

срткаво прил. споро, пипаво, али педантно. — Млого срткаво везе, џабе што е

убаво.

Срткавче с надимак.

срце с (поред стандардног значења анат. „витални орган преко кога се врши из

мена крви“) средишњи листићи коренчића купуса из кога се у току вегетације раз

вијају остали листови који формирају главицу. — Овија коренчики без) срце ич не

сади, неће завијев главице!

срчм стакло, комадићиразбијеног стакла. — Кршили флаше претпродавни

цу, пази ће се исечеш на срч!

срченица ж дрво које спаја предњу и стражњу осовину запрежних кола, ср

чаница. — Кола су ми видиш пуни, нема место, седи ако оћеш на срченицу, ал држи се

убаво да не паднеш!

срчов, -а, -о који је одхрастовог дрвета. —Тај намишћаје срчов, затоје толко

скуп.

сpчовина жcрчово, храстово дрво, срчевина. — Овејмаије на нову кућу су од

црновину, тој свм скупо платија, ал грешка нема.

стабљинка ж танко стабло код биљке. — Видиш књко су се све стабљинке на

поприку покршиле од род!

ставим се, ставија се (3. л. мн. пр. ставив се, имп. стави се, аор. стави се, 1. л.

мн. ставимо се, импф. ставешем се, 3. л. мн. ставешев се) свр. састанем се, нађем се с

неким. —Амори, комшике, ви књfд) цеставите не мош се назборите, ко да се несте ви

деле сто године.

ставлос одмор, предах. — Млогоработа, ич си ставло немам, тојзима књ|д)дође!

Стакленим надимак.

стакло с стаклена боца, стакленка. — Напуни овој стакло с ракију!

стакленце с дем, од стакло. —Неточи млого, евети у овој стакленце, достаће е!
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стамак м стомак, трбух. — Прејела се па гу боли стамак.

стамболкажзоол. врста кокоши. —Стамболке ги викамо овејкокошке с црве

њушкаву перду око шију.

стан м подсукња. — Немам ново да купим, него од овија детињи вистанчики

што ги омалецкели ћу си направим стан за мене.

станче с дем, и хип, од стан. — Смћкни вутарку, станчeти се види! Стара же

на, а књкво убаво станче носи. А, тој сbмо књT пођем нигде!

станче“ с дем, и хип, од стан, станчић. —Они двојица идведецау оној станче!

стапм штап, батина. — КњIдlте запуцам с овај стап, нећезнаш кудеће бегаш!

стiикам, стрпкаја (3. л. мн. пр. степкав, аор. стрпка, 1. л. мн. стрпкамо)свp. из

газим, утабам. — Ники све поприку да ми степка, познавав се старске штрапке!

старамајка ж жена старијег брата деци млађег брата. —Дњк ми овај постар

девер нема деца, научила свм моји деца дагу Лепку викав старамајке, не стринке.

стариц прид. непром. (обично уз придев стар) доста, прилично стар. — Стар

старћц овај вистан, сем за по кућу! Онеј ципеле старњц, нећу ги носим!

старац м фам, отац, односно свекар (снахама). — Снајке, донеси преобуку за

старца! Старац се поболеја, откараше га Вељко и Мирко куде доктура.

старачњк, -чка, -чко не сасвим стар, времешан. — Старачњк је море он, неје

бљш такој млад!

старејм онај који се за све пита, глава куће. — Ја докле сем стареју овуј кућу,

неће мош тој ти да работиш!

старејком стари сват, старојко. — Накараја старејко свирачи да се качив у

дуд и да му свирив. !

старејков, -а, -о који се односи на старејка, који припада старејку. — Ај ће

приносив старејков поклон, књIајтам, овам, ники да га дигне, па муке, посмешимо се

све свlс) старејка.

старејковица ж жена старејка, старојковица. — Старејко и старејковица су

на свадбу главни, по се поштујев и от кума, ел они су сњмо за тај ден, а кум има и да

крсти по свадбу, и затој етој такој.

старешинсто с старешинство. — По старешинсто, требало би прво Смиљада

се одава, ал изгледа ми малеја ћерка ће гу претекне.

старина жместо у коме је неко рођен, завичај. — Одвај се реши да идем у моју

старину.

старитатком старији брат деци млађег брата. —Такој ме одмалечко научи

ли чичу да викам старитатко, што он нема деца.

старка ж старија, времешна женска особа, старица. — Дигнете се, деца, овај

старка нека седне!

староликеc, -ста, -сто који изгледом одаје утисак старије особе, који изгледа

старији, старолик. — Нема он млого године, ал такоје староликес на татка си.

старос м старост. — Тежакје староз, дете, ал па кој си има при њега сина ел

ћерку, друкше је.

старски, -а, -о који припада старијој, времешној особи, који се односи на ста

рију, времешну особу, старачки. — Кој ће носи њигове старске џољке, собери тој па

исфрљи там у реку?! Па старске руке, ћерко, видиш књко су збрчкане.

стежа бот, лековита биљка против сpдобоље из пор, ружа Робепtilla anserina. -

Стежу гувикамо овујтраву смодре цвећке, одњум правимочај, проливникикњдима.
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стежба ж строго васпитање, чврста дисциплина. — На деца мораги дадежза

довољсто, ал па ги мора и стежбу држиж да се не усампасив.

стезам, стезаја (3. л. мн. пр. стезав, аор. стеза, 1. л. мн. стезамо, импф. стеза

шем, 3. л. мн. стезашев) несвр. стежем, стишћем. — Беше нарипија на њега, загушу

га стеза, да утепа човека.

стеленти се, стелентило се свр. безл. прекрије се густим, црним облацима, јако

се наоблачи, стушти се, натмури се (о небу), исп. стунтим се, стуpим се. — Стелен

тило се од цве стране, ће заврне, бок ће се расипе

Стелна“ ж надимак.

стелна“ прид (само у ж. роду) стеона (о крави). — Овуј стелну краву да наsи

равате преко ноћ! Не музем, обе су ми краве стелне.

стељка ж врежа. — Оволке стељке од) тикве, не мош се прође крз њиву.

стесним, стеснија (3. л. мн. пр. стеснив, имп. стесни, аор. стесни, 1. л. мн. сте

снимо) свр. учиним ужим, сузим. —Попуштила свм, мора га стесним овај вистан!

стесњујем, стесњуваја (3. л. мн. пр. стесњујев, аор. стесњува, 1. л. мн. стесњу

вамо, импф. стесњујешем, 3. л. мн. стесњујешев) несвр. чиним ужим, сужавам. —

Раширила се овај ванела у прање, па еве стеснујем гу.

стизам, стизаја (3. л. мн. пр. стизав, аор. стиза, 1. л. мн. стизамо, импф. стиза

шем, 3. л. мн. стизашев) несвр. стижем, долазим. — Еве ги стизав моји из њиве, мора

се дизам вечеру да ги турим.

стипсаж погрд. тврдица, шкртица, исп. стипсар. — Стипса, стегjа се па ништа

не дава!

стипсар м погрд. в. стипса. —Од тога стипсара неће добијеш ни шиник, а не

ли па џак пченицу, ич немој да абиш реч.

стискам, стискаја (3. л. мн. пр. стискав, аор. стиска, 1. л. мн. стискамо, импф.

стискашем, 3. л. мн. стискашев) несвр. 1. стежем. —Не ме, брестискајтолко, тај ру

ка ме боли!

2. Љубоморно чувам своје, шкртарим. — Стиска, динар једин му не мож изву

чеш!

стискољ м онај који је шкрт, тврдица. — Он је голем стискољ, џабе ће се сме

шиж да тражиш!

стичам, стичаја (3. л. мн. пр. стичав, аор. стича, 1. л. мн. стичамо, импф. стича

шем, 3. л. мн. стичашев, пр. сад стичајећи) несвр. стичем, зарађујем, привређујем. —

Ја сем се мучија, толке године свм стичаја, свргJће моју мукузетови да растрзав.

стоварим, стоварија (3. л. мн. пр. стоварив, аор. стовари, 1. л. мн. стоваримо)

свp. истоварим, растоварим. — Викај деду да стоваримо овија џакови искола!

Стојанка ж име.

стојаћан, -ћна, -ћно у изразу: - џемпир, - вутарка и сл. који се не носи свако

дневно, који се облачи у посебним, свечаним приликама. —Тај вутарка, ванела и пол

ка су ми стојаћне, тој обукујем смо у гости књд идем.

стојећим прил. стојећи, стојећке. — Што мора стоећим да требиш тај ориз),

седни ноге да те не болив?

стокар монај ко воли стоку, ко се добро стара о стоци, добар сточар. —Сто

кар је Стојан, поглеј њигове краве личне, увек напасене и чисте.
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стокарка ж она која воли стоку, која се добро стара о стоци, добра сточар

ка. — Море, докле сњм ја била млада, стокарка сем била, несвм остаљала краве у шта

лу да мирикав.

столиче с дем, од столица, столичица. — Дај на дете њигово столиче да не

плаче!

столиченце с дем, и хип, од столиче. — Еве деда што ти направија столиченце

за тебе!

столичетина жаугм. и пеј, од столица. — Пуста столичетина, куде сте гураче

пили на сред цобу, да се утепам!? .

столичка жхип, од столица. — Узни си столичку па седни,ја да се не дизам!

стопањачки и стопањски,-а,-о који се односи на села Горњо иДоњо Стопање.

Стопањка и Стопањчанка ж становница Горњег или Доњег Стопања, она

која живи у Горњем илиДоњем Стопању (диференцијација се успоставља на осно

ву контекста).

Стопањчанин м становник Горњег или Доњег Стопања, онај који живи у

Горњем или Доњем Стопању (диференцијација се успоставља на основу контек

ста).

страм страх. — Оно нема стра од родитељи, напуштили га паработи које оће!

страотија ж страхота. — Оноје страотија које онај човек работи, колко гуму

чи онуј сироту жену!

страујем, страуваја (3. л. мн. пр. страујев, аор. страува, 1. л. мн. страувамо,

импф. страујешем, 3. л. мн. страујешев) несвр. страхујем, стрепим, прибојавам се. —

Нема га оној детиште јожда се врне из Лебане, све му мора страујем стија колишта

књд отидне.

стрвим, стрвија (3. л. мн. пр. стpвив, аор. стpви, 1. л. мн. стрвимо, импф. стpве

шем, 3. л. мн. стpвешев, пр. сад, стрвéјећи) несвр. растурам, разбацујем. — Што га

оној ђубре собра на куп па га остави кокошке да га стрвив?

стрвољм неред, лом, брлог. — Немој ми правиш стрвољ по кућу, искочи нау

лице па там стpвољи!

стрвољење с гл. им. од стрвољим. — Не се никој уватија за метлу да смете, а за

стрвољење сви сте арни!

стрвољим, стрвољија(3. л. мн. пр. стpвољив, имп. стpвољи, аор. стpвољи, 1. л.

мн. стpвољимо, импф. стpвољешем, 3. л. мн. стpвољешев) несвр. правим неред, бр

лог, брложим. — Сhмо стрвољи овој дете, не мок по њега више да чистим.

стревим, стревија (3. л. мн. пр. стревив, аор. стреви, 1. л. мн. стревимо, импф.

стревешем, 3. л. мн. стревешев) свр. П. погодим, потрефим. —Да габе стревила с онуј

мачугу, ноге да му искршим.

П. — се нађем се, задесим се. — Бесеја стревила у њи књд Босканаиде, не би зла

ла што е дошла.

стревљам, стревљаја (3. л. мн. пр. стревљав, аор. стревља, 1. л. мн. стревљамо,

импф. стревљашем, 3. л. мн. стревљашев) несвр. погађам, згађам. — Не можда стре

вља бвш све књIд) sбори док шлогирала беше.

стреја ж стреха, настрешница. —Станите подјцтреју докле прекине овај вр

њава! Тури га тај лукњц под цтреју, да му не мислиш ако заврне!

стрејица ж 1. дем, и хип, од стреја. — Стани под туј стреицу, колко-толко,

глава да ти се не мокри!
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2. фиг. дом, станиште, кућа. — А, бре, нема си стреицу, тоје млого тешко од

једнога газду на другуга. -

стринка ж стричева супруга, стрина. — Стринке, отидо ја у башчу

стркаљам, стркаљаја (3. л. мн. пр. стркаљав, аор. стркаља, 1. л. мн. стркаљамо,

импф. стркаљашем, 3. л. мн. стркаљашев) свр. П. котрљајући свалим, спустим. —

Стркаљај ми тој клупче накуде мене, да се не дизам!

П. — се котрљајући се спустим, скотрљам. — Пази ноћом књд искачаш, пали

видело, немој се стркаљаш низ басамци!

стругаљче с ренде, треница. — Старе домаћице закачив изнат полицу тигањ,

шерпе, стругаљче, тија судови што ги најтребав, не држив ги у креденац. Дај ми тој

стругаљче компири за у сарме да настpужем!

струче с дем, од струк, стручак. —Беше ми покојна Санда дала ники стручики

лук те ги испржи сјајца за обед, не се имало ко сhг.

стршељ м зоол. инсект из пор. oca Vespa crabro с отровном жаоком, стр

шљен. — Тикомира изели стршљени там по краве, да га несу одма откарали куде док

тура нестануја би, такој викав.

Стубљанка ж надимак.

студ м хладноћа, зима. — На овај студ, у тој кусо вистанче ли ће идеш?

студен, -а, -о хладан. — Студене ти руке, измрзја си.

студенило с хладно време, хладноћа, зима. — На овој студенило се залетела да

купује там ништо за свадбу, а до свадбу јож две недеље.

стунти се, стунтило се свр. безл. в. стелентим се. — Стунтило се, прс пред очи

се не види, поче да грми, киша расипује, а ми св[c) стоку чек у Орнице.

ступаљкаж отисак, траг стопала, ноге; исп. штрапка. —Еве куде су ступаљ

ке у леје, тој одма по кишу ники се набутаја па ми све поприку обраја.

ступкажу изразу, на ступку ми не мош ступнеш ниси ме достојан, неможеш

се са мном поредити. — Иџ да се не лiокемо, он вуне можна ступку ступне, ће си нађе

она боље од њега. на ступку ми мош ступнеш, ал на срећу не можеш неможеш ми ни

шта, не можеш управљати мојим животом.

ступкало с експр. особа која цупка (обично у ишчекивању да још нешто ис

камчи). — Ступкало ти се не видело, ај не ступкај ми туј више, доста ти је!

ступкам, ступкаја (3. л. мн. пр. ступкав, аор. ступка, 1. л. мн. ступкамо, импф.

ступкашем, 3. л. мн. ступкашев) свр. поскакујем уместу, цупкам. —Откi(д) цтупкам,

тебе те чекам на овој студенило!

ступкање с гл. им. од ступкам. — Не помага ступкање, све измрзо.

ступнем, ступнуја (3. л. мн. пр. ступнев, аор. ступну, 1. л. мн. ступнумо) свр. 1.

станем ногом, нагазим. — Пази да не ступнеш на кучњак!

2. направим корак, коракнем. — Да ми неси више ступнала у моју кућу, ти пала

верке!

стури се, стуpило се свр. безл. в. стеленти се. — Леле, књко се од цве стране

стурило, бок ће се расипе

сублизе прил. на врло кратком растојању једно од другога, врло близу. —

Млого сте ги сублизосадили овија корењчики откопy(c),затој не можда вираје.

сув, -a, -o (осим стандардног значења „који нема влаге у себи“) мршав, слаб. —

Што ву фали ако е сува, месо од људи несе једе, сЊм да е здрава.
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сувaчњк, -чка, -чко који је у незнатнојмери сув, слаб, мршав. —Трква си е су

вачка, ко девојка књLдl ци беше.

сувопарљив, -a, -o (с допуном на мајку си, на татка си) који је особинумршаво

сти, сувоњавости наследио од мајке, оца, мршав, сувоњав као мајка или отац). —

Дођува ономад) ц Ивану у нас, такој сувопарљив на мајку си, лично момче.

суворукес, -ста, -сто који није вичан послу, коме посао не иде од руке, неуме

шан, невешт, сплетен. — Овај с очи што види с руке ствара, а брат му старејсувору

кес, колиц нуме да одеља.

суворуклаж погрд неумешна, невешта, сплетена женска особа. —Тај суво

рукла, нити је за домаћицу домаћица, ни па у руке које уме.

суворукоња м погрд неумешан, невешт, сплетен човек — Ти суворукоњo,

врзан си у руке, још тија црепја неси наредија!

сувршка ж в. вровка. — Све до слану и теј сувpшке беремо за пржење, после

искубемо тија корења поприку па стока нека еде. у

сугаре с јагње ојагњено крајем зиме или с пролећа, касно ојагњено јагње. — Ов

цесе јагњив преко зиму, а сугаре ејагњешто се ојагњило преткрајзиму, елу пролет.

сугарче с хип, од сугаре. — Овој сугарче млого убаву вуницу има, ће га чувамо

chм за вуну.

сугреб м празн. место на коме је пасразгрeбао земљуу које се по народном ве

ровању несме угазитијер семогу добити заноктице. —Пази у сугребда не нагазиш,

ће пропастиш прсти!

суде с дем, од суд, посудица. — Онај жена све судови заачкала, једно суде нема

чисто.

Судија м надимак.

Суза ж хип, од Сузана.

Сузе с хип, од Сузана.

сукаљка ж 1. оклагија. — Ја нумем да развукујем корке за баницу с руке ко Ру

жа Јолгина, сучем си ги по старовремски св[c} сукаљку.

2. фиг, веомамршава, а висока женска особа. —Порасна мори, глејгу колка је

сукаљка, сbм што е сува.

сукаљче с дем, од сукаљка (1). — Дај ми тој сукаљче да сукнем нику корку за

баничку!

суклијаш м сутлијаш. —Сварила би суклијаж, за млеко неје мука, тој имам, ал

немам ориз.

сукљава ж журба, хитња. — Оточке беше сукљава, жито непокријено, а киша

удари!

сукнем, сукнаја (3. л. мн. пр. сукнев, аор. сукна, 1. л. мн. сукнамо) свр. у дем.

значењу: сучем, развијем малу, незнатну количину кора, јуфки. —Да сукнем корке за

баницу.

сукнем се, сукнаја се свр. експр. енергично и одлучно кренем да обављам неки

посао, дам се на посао. — КњLд) дођо дома, слунце веће на заодак, ајати се сукнем па

зачђс спреми вечеру, краве напоји, свиње намири, све готово докле овија из њиве до

ђоше. Чим чу да ће дођев, ја ти се сукнем, па зачђс спреми вечеру.

сукненце с дем, и хип, од сукно, сукњичица. — Сашила му Милунка на оној ма

лејо девојчeнце једно сукненце, па се сем врцка у њега.
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сукно с (поред стандардног значења „дебела, вунена ваљана тканина за израду

мушких панталона, гуњева и сл.“) део женске одеће од струка надоле, сукња. — Ста

ра жена па обукла нико тесно сукно, срмота!

сукњиче с дем, од сукња, сукњица. — Ти, мори, што си обукла тој сукњиче од

два педа, ће измрзнеш на овој студено?!

супрашка ж оскудна снежна падавина, танак слој снега. — Паднула супра

шка, а ми још несмо обрали онеј поприке вровке, тој ни се пропасти.

сурђика ж пшеница недовољно чистог зрна, пшеница помешана са ражи. —

Онеј године никакво жито, сурђшка, људи несу тели по мене да мељав жито.

сурепуља ж погрд мушкобањаста поодрасла девојчица, девојчурак. — Не из

рипујсетуј, сурепуљо слопту, Грана везивоу рукеати си се разрипала слопту!

сурес, -ста, -сто а, који је боје пепела, пепељаст, сур (о овчијемруну). — На ме

неза деца да ми дажбелу вуну, аза вас стари што фали тај суреста, ће местите пређу у

црно. б. који је оседео, сед. —Засрами се од) твоју суресту главу, не баљезгај при овуј

снашку које ти не иде у ред

Сурка“ ж надимак.

сурка“ ж она која је оседела, седе косе. — Неје тој догодине,ја свм постара од

њум па несвм таква сурка.

суpлосан, -а, -о својеглав, тврдоглав, непопустљив — Нема от компири ни

шта, све ги слепо куче увукло у земњу. Ако, нека нема, вика му на таткати да ги сади

на друго место, а он сурлосан па не теја!

суpлосанка ж погрд својеглава, тврдоглава, непопустљива женска особа. —

Имајка ти таква суpлосанка котатко, вика ги да не идев, нашо има сејош работи, они

се напеше па отидоше за паре да работив белосвецке њиве.

суpлосанком погрд својеглав, тврдоглав, непопустљив човек — Вика му на

онога суpлосанка да не идемо у сливе, оне још можда чекав, а башчу да посипемо,

она све изгорела, он не ме послуша.

суpнисување с гл. им. од суpнисујем. — У нашу кућу све пошло на суpнисува

ње, бpго ће запусти!

суpнисујем, сурнисуваја (3. л. мн. пр. суpнисујев, аор. суpнисува, 1. л. мн. сур

нисувамо, импф. суpнисујешем, 3. л. мн. суpнисујешев) несвр. упропашћујем, урни

шем. — Неће ништо да донесеш у кућу, а добар си да суpнисујеш оној што се друг му

чија! Нећу суpнисујем мој живот у њигову пусту кућу!

суpнишем, сурниcaja (3. л. мн. пр. суpнишев, аор. суpниса, 1. л. мн. суpнисамо)

свр. упропастим, уpнишем. — КЕтпостиже теј ципеле да ги суpнишеш, ономад) ци

ги купија?

суpтук м погрд. онај којије невешт, неумешан, пипав. —Да нумеједњнисер да

закове тај суpтук, и за тој мора другуга да молим! *

суpтукуља ж погрд, невешта, неумешна, пипава женска особа. — Тај суpту

куља неје ко њојне другачке, ко врзане руке да суву, да ништа нуме да уработи!

Сурча“ м надимак.

сурча“ м онај који је оседео, који је седе косе. — Све осуреја овај Бале, глеј

какbв је сурча!

. сучем, сукаја несвр. развлачим коре, јуфке. — Несвм сукла кореза баницу, мај

ка не ме учила, књIдјце одадо свекрва ми викада правим баницу, јанумем да сучем.



382 Радмила Жугић

сучка ж суво дрво, сувaрaк — Иди, дете тамна дрвнигдонеси нику сучку да

подложим огањ!

сушељка ж им врло слаба, мршава, сувоњава, мршавушна особа. — Дом књд

беше имаше које да видиш, којабука, убава, крупна, а сbк се куде мужа направила су

шељка. Такев и он сушељка, ко татко му, ко да не едев леб.

T

та узвик којим се малом детету жели скренути пажња (обично у игри).

табанлијам онај који имаравне табане. —Одбили га одвојску, табанлија.

таблаж послужавник. — Једну убаву таблуда си купим, да се не срмујем гости

књд ми дођев.

тњи прил. том приликом, тада. —Тек свм видела које она работи с моји деца и

више гине остаљам она да ми ги чува.

тагњшањ,-шња, -шњо тадашњи, тадањи. —ТагБшње свадбе су се потри дина

терале, не ко свг.

тазе прид непром, свеж. — Она ти неће еде леб од ичер, мора омесим за њум

тазе погачку.

тазелiк прид. непром. (у именичкој функцији) намирница (обично сезонско

воће или поврће) која сеу токугодине први пут једе. — Тазелњк краставче, петлижан

че, поприче, све такој, дава се прво друг да обиђе за душу на мртви.

таин м стара мера за тежину одједног килограма. — Не му више следује но

једин таин лебдневно.

тај, тај, тој (o. п. м. р. за бића тога, за предмете тај, ж. р. туј, с. р. тој, мн. тија,

теј, тија, о. п. једнакје номинативу) показна придевска заменица: тај, та, то. — До

вела си ми тога дргузину! Покритуј крошњу! Да продам тој едно кравче. Одјтеј сип

каве диње, семе да остаљаш! Виљкамо тија дечица књко морамо.

такbв, теква, текво (такав, таква, такво) (o. п. таквога, тркву, текво, мн. та

кви, такве, такви) показна придевска заменица за каквоћу: који је као тај тамо, који

је попут тога о коме (о чему) је реч. —Такbв тие и татко домаћин ко тај тамо што се

издрндија у јендек. Твква и моја полка ко тај твоја што е на тебе. Твкво бљш теленце

ко тој нашо продавше човек на пијац. Тркви ми баксузи бог доделија, ја да ги чувам!

Такве ципелке котеј што ти носиш, да купим и ја на Гале. Такви ники дечишта ко

овија наши, собрали се па све башчу да му степкав.

такат м физичка снага, издржљивост, кондиција. — Немам више тај такат ко

што свм имала, не могдаработим. Немамтакатни да одим, камолидаработим.

тisкнем, текнуја (3. л. мн. пр. тркнев, аор. тркну, 1. л. мн. тркнумо) свр. додир

нем, дотакнем. — Пази, немој дете датњкне с рукчики у тајлонац с врелу воду! Неда

ва да га твкне човек, такоје дивљо тој дете.

такњујем, такњуваја (3. л. мн. пр. такњујев, аор. такњува, 1. л. мн. такњувамо,

импф. такњујешем, 3. л. мн. такњујешев) несвр. додирујем, дотичем, исп. тацам. —

Не дава ништа да такњујеш у њојну кућу књд отиднеш, а овде све парандише.

такој прил. на тај начин, тако. — Сђмо ти такој работи па ће се убаво спрове

деш! Уработи такој ко што ти реко, па се не секирај!
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тала жзб суве кукурузне стабљике са лишћем, кукурузовина, шаша, исп. талу

зина, талузовина. — Тури на краве једин сноп талу!

талашкам,талашкаја (3. л. мн. пр. талашкав, аорталашка, 1. л. мн. талашкамо,

импф. талашкашем, 3. л. мн. талашкашев, пр. сад талашкајећи) несвр. претражујем,

претресам. — Које ти тој талашкаш по мој шифоњер?

талашкање с гл. им. од талашкам. —Запретила свмти да неталашкаш по моје

џољке, за тој талашкање ће изешћутек!

талиштем њива са које је скинута тала, шаша. — У Вељково талиште има

убава трава за краве, там да гитераж да се напасев

талкажсува кукурурузна стабљика са лишћем. — Врљиникуталку натујстоку

талпење с гл. им. од талпим. — Њојно си га талпење нигде неће има, ја кЊд Гу

докачим!

талпим, талпија (3. л. мн. пр. талпив, аор. талпи, 1. л. мн. талпимо; импф. тал

пешем, 3. л. мн. талпешев) несвр. експр. грдим, вређам. — Неће гу он талпи за ништа,

мора да је згрешила.

талузина жзб. в. тала. —Наше краве госпође, неће једевталузину, оћев сено и

детелину. Талузина се сече рано, докле гу слунце неје напекло, после емлого тешко,

остра је, оће сече. 1

талузинка ждем од талузина. — Имамотаму Орнице никуталузинку, да иде

мо да гу докарамо. Још мало ми талузинка остаде, нећу мок сточицу да израним пре

ко зиму.

талузовина жв. тала. — Да ми продаш онујтвојуталузовину, почим си омали

ја стоку

там прил. тамо. — Мекни се там да мог да работим!

тњмажзавидљивост, пакост, злоба. — Могjаснмјада купим онај плац, што да

ми се насељеници туј ширив, ал ете. Ајде, ајде, па што ако га је друг) купија, тебе ће

те тема поједе!

тњмаљив, -а, -о који је пун зависти, злобе, завидљив, злобан. —Човек се мучи,

по бел свет работи, ништо да прикоди затија деца, а ти ситњмаљив па те стра он ће

одима.

тњмаљивка ж погрд. завидљива, злобна, пакосна женска особа. — Тај твма

љивка у свакуга ће прегледа, немој ники друк повиш од њум да има.

тњмаљивком погрд. онај који је завидљив, злобан, пакостан, завидљивац, па

косник. — Па што ти толко криво што је купија њиву, темаљивко један?!

тамњска се, тамњскаја се несвр. безл. (с допуном пред очи) у изразу: тамњска ми

се пред очи излаземи из очију искрице, светлаци. —Тамћска ми се пред очи од болеж.

тамбисм (само у клетви) провалија, понор, амбис. — Утамбисти коске пропа

ле што ме зароби да живим с овога изелицу!

тамин м у изразу: на (од) - по сећању, по слободној процени. — Заплето га на та

мин, не теја ми она даде плет) да зашарам, чини - потруди се, гледај, настој да у при

ближно тачно времеурадиш нешто. — Чинитамин такој око пладне, напој свиње!

тамке прил. в. там. — Тамке се мало и ја да седнем!

тамнина ж тама, мрак. — Однапредјце ишло пешке у Лесковац чек, па крт

пођемо на пијаs да продавамо черге одмаовину на Шиптари, они ги откупујешев, по

ђемо пред) sору, још тамнина, ејтам накуде Бошњаце књ|дјце примњкнемо, развиде

ли сg.
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тамница ж у изразу: црна - потпуни мрак, потпуно, сасвим мрачно. — Там у

шталу је црнатамница, не види се ништа, понеси свећу дадржиждоклеја помузем!

тамњан м тамјан. — Туритамњан у једно тасличе па прекади прво, после ће

раздавамо!

тамњанка ж бот, врста винове лозе са ситним, црним, миришљавим бобица

ма, тамњаника; плодове винове лозе. — У нашо лојзе књкветине сорте, и бело, и црно

гројзе, па онај камбур, пре смо имали у старо лојзе сbмо тамњанку.

танакија ж плех, блех, лим. — Од убаву танакију да ми направишћунци!

танакијаш м занатлија који израђује предмете од танакије, лима, лимар. —

У Лесковац на Нишку улицу га имаједантанакијаш, млого убави шпорети прави, ку

де њега да идеш.

тЊначњк, -чка, -чко прилично танак, доста танак. — Тћначвковај матријал,

сњг застудењује, купиники дебелачњг завистан. Теначка ги снајка, ал ће се приначи

ни, још млада.

танкежм оно што је од танког, лаганог материјала (о одећи). — Пун ву ши

фоњер с тија танкежи, ал дебеле џољке слабо има.

танкокорес, -ста, -сто који је танке коре, танкокор. —Да узнемо семе од Виду

од онеј њојне танкокоресте лубенице.

танурм сто округластог облика са кратким ногарима на коме се некада јело.

— Ми стари смо јели на танур, а на ваз деца туримови на тануpче да једете, викаше

деда ваш, немој деца устанур да ми пуштав мрсољ.

танурче с дем, од танур. — В. пр. под танур.

тањирче с дем, од тањир, тањирић. —Не развукујте митањирчикитам по ваше

собе, књ|дјце услужите врнете гипа у кујну, не могда собирам више судови по вас!

тањирченце с дем, и хип, од тањирче. —Тој детињо тањирченце не га заачкyj,

знаш оно неће еде из друк тањир!

тапкам, тапкаја (3. л. мн. пр. тапкав, аор. тапка, 1. л. мн. тапкамо, импф. тапка

шем, 3. л. мн. тапкашев, пр. сад тапкајећи) несвр. табам, газим. — Немој да тапкаш

тују леју, несигу окопала поприку, дошло ти за тапкање!

тапкање с гл. им. од тапкам. — В. пр. под тапкам.

тар му изразу: у тај - у том моменту, управо тада. — Тамћн ми да пођујемо у

Лесковац, књд у тај тар они наидоше, ми размашимо идење.

тарана ж кул. јело припремљено укувавањем уситњенихјуфки на млеку. —Та

рана ми најбрго за спремање, дете књT пођује у школу рано.

тарапанажекспр.метеж, гужва. — Никатарапана на сокак, мора да искочим

да видим књква је тој мука, што толко надизав.

тaрапка ж дем, од тараба. — Једну тарапку овде да направим, кокошке да не

улазав да чапрљав по башчу.

тараторм салата од свежег краставца, киселогмлека и белог лука. —За деца

немој да тураш лук у таратор, неће га једев

Тарзан м надимак.

тас момањи лонац у коме се држи вода за пиће. — Тас с воду нека си га на

осталче књд ручамо, ники ће потражи водицу, да се не дизам.

тáслица“ ж (обично у мн.) посувраћен, ојачан или додати део рукава, ман

жетна. — Засучи рукави, све ће умажеш таслице!
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тáслица“ ж плићи тањирић на који се при служењу кафе поставља шоља,

тацна. — Таслице ги пуно имам, а шољови смо испокршили. Комшике, од тебе се

не срмујем, да ти не давам на таслицу кафу.

тасличе с дем, и хип, од таслица“, тацница. — Тури ми, пријо сол у нико та

сличе, да се не пружам чњк там!

тасличка ж хип, од таслица“. — Личну тасличку искрши, од онија убави шо

љови Рада што ни беше донела, ја сирота!

тате м хип, од тата. — Мој тате ми купија рамунику да свирим.

таткиште с аугм. и пеј, од татко. —Све на таткиште да се мане баксузљива!

таткоммушки родитељ, отац. —Татко неће ве остави без ништа, ја за куга се

мучим, за вас и за ваши дечица.

татков, -а, -о који припада татку, очев — Обукја таткову кошуљу, она му до

пете, ете дете, мерак му. Тој ми је тетка по таткову, не по мајкину фамилију.

татковина ж наследство по оцу, очевина. — Она има од татковину две убаве

њиве.

таткосујем, таткосуваја (3. л. мн. пр. таткосујев, аор. таткосува, 1. л. мн. татко

сувамо) несвр. експр. обраћам се оцу ословљавајући га татком (обично да му се до

дворим, да га одобровољим и сл.). — Море, ће га туј таткосујеш, татци га изели књдје

такbв засебљив!

татцим мн. експр. само у изразу - га изели не било га таквог (татка), јер сво

јим поступцима, односом према деци не заслужује да буде ословљен татком. —

Какbвтатко, татци га изели, за пусту ракијчину све испродаде, а деца му друграни?!

тЊцам, твцаја несвр. в. такњујем. — Немој да тšцаш тија гајтани, струја ће те

утепа!

тљцање с гл. им. од твцам. — Нема, деца твцање, chм гледајте!

тачниц прил. сасвим, потпуно тачно. — Нећуте, бреја тебе преварим, треба и

јутре да ми дођеж да купиш, видиш тачниц кило.

ташњажторба. —Неми отварајташњу, дете, документиће ми испогубиш!

ташњица ждем од ташња, ташница. — Голема ми она службеница па се раз

мандала с онуј ташњицу за у фабрику!

ташњиче с дем, и хип, од ташња. — Убавоташњичему купи, онајташња голе

ма га обаља по пут из школу књд иде!

ташче с дем, од тас, лончић. — Нека си га тој ташче с воду туј на столичку при

тебе, да се не дизаш стално.

твој, твоја, твоје (o. п. jд. м. р. твојега, за бића и твој за предмете, ж. р. твоју, с.

р, твоје, мн. твоји, твоје, твоји, о. п. у сва три рода множине једнак је номинативу)

присвојна заменица за друго лице једнине. — Ако чува тебе, ће чува и твојега сина. Ћу

узнем твој капут. Твоју ћерку су гу узели за мираз. Гледам га твоје дете ко да ми је из

око испало. Куде остави онија твоји андрмољи? Не му давајтвоје играчке! Твоји деца

си врљија због туј курветину!

тврдачњк, -чка, -чко помало, донекле тврд. — Тврдачка земња, неје одiмно вр

нало, ал мора гу поприку данће окопамо.

тврдоглавес, -ста, -сто тврдоглав, својеглав, својевољан. — За работу работи,

ал је млого тврдоглавеста, књд наврне главу никyга не слуша. 1

тврдоглавка ж погрд. она којаје тврдоглава, својеглава, својевољна. —Убаво

гу учиш, ал она тврдоглавка, које она намисли, ни мајку сињојну неће послуша.
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тврдоглавком погрд. онај који је тврдоглав, својеглав, својевољан. —Вика му

на тога тврдоглавка да понесе капут, видоја што ће заврне, он не теја, свг мора по ње

га да идем.

тврдоглавоња м аугм. и пеј, од тврдоглавко. — Сељани му викашев да прода

де старога коња, ће му липче у шталу, тај тврдоглавоња утврдија главу, сbм да је на

њигово, ако ће штетује.

тврдоглавштина ж својеглавост, тврдоглавост. —Ти с твоју тврдоглавшти

ну неће се убаво спроведеш!

те везник. — Имашем убаво сирењце и нику вешељку ги исеко, те оцрами

срам, тури ги да поједев.

те? речца ето. — Те ти гитам деца, па се ти распраљај с њи!

те“ енклитички облик акузатива личне заменице другог лица једнине „ти“. —

В. пр. под „ти.“

тебе општи падеж и синкретички облик датива личне заменице другог лица

једнине „ти“. — В. пр. под „ти.“

тегав, -а, -о који одуговлачи да започне посао, спор, пипав. – Млого си тегава,

пњлобукуј се ако ће идеш! Не заspћај свћку травку, него плеви, млого си тегава!

тегавење с гл. им. од тегавим се. — Она с њојнотегавење тешко да ће гу завр

ши туј вутарку до свадбу.

тегавим се,тегавија се (3. л. мн. пр. тегавив се, аор. тегави се, 1. л. мн. тегавимо

се, импф. тегавешем се, 3. л. мн. тегавешев се, пр. сад тегавејећи се) несвр. дуго се за

државам око неког посла, споро радим, споро обављам, одуговлачим започети по

сао. —Пожури, бре, што се такој тегавиш, ноћ не увати! Немој се тегавиш толко, на

пој теј краве па у њиву да идемо!

тегавка ж погрд. она која се дуго задржава око неког посла, која је спора, пи

пава. — Тај тегавка још неје једну леју окопала, ја еве трећу ћу почнем.

тегавком погрд. онај који се дуго задржава око неког посла, који је спор, пи

пав. —Још кЊдје отишјатуј сламу да докара,јож га нема тога тегавкада се врне!

тегаво прил. уз задржавање и одуговлачење, споро, пипаво. —Твоја работате

гаво иде!

тегар мекспр. велики стомак, стомачина, трбушина. — Оволиктегар пушти

ја пред њега, не се он уморија у работу! Да лошо живи не би онолик тегар пред њега

носија!

тегарење с гл. им. од тегарим се. — За моји деца си работим, тегарење лије, не

ли је, тој те тебе неје брига!

тегарес, -ста, -сто који је с великим стомаком, трбушаст. —Тегареста, ко да е

тешка, ране гу изеле!

тегарим се, тегарија се (3. л. мн. пр. тегарив се, аортегари се, 1. л. мн. тегари

мо се, импф. тегарешем се, 3. л. мн. тегарешев се) несвр. експр. обављам врло тешке

послове који превазилазе моје физичке могућности. —Тегарим сетам по њиве, дизам

онолки снопја сламу на вагонет, све ме мене тешкаработа чека. Не дизај саматија џа

кови, немој се тегариш, ти си женска страна!

теглење с гл. им. од тегљим. —За теглењејош неје, алеве презам га по мало да

се учи. Које ће постигнеш с теглење ти сам, други сви разносив?
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тегљач м коњ којије добар за вучу, који може да повуче велики терет. — Неје

Суља тегљач ко што је бија, истеретија се, чувам га сим такој за до млин, за у сливе,

неје више за голем терет.

тегљим, тегљија (3. л. мн. пр. тегљив, аор. тегљи, 1. л. мн. тегљимо, импф. те

гљешем, 3. л. мн. тегљешев, пр. сад тегљејећи) несвр. 1. теглим, вучем. — Књко ће

продавамо коња, ја ли ћу тегљим местом њега?

2. експр. тешко и напорно радим, подносим велики терет. —Ћу тегљим такој

цел живот ја за вас неработници!

тек прид. непром, непаран. — Кој ћеш, чив eли тек?

теке прил. тек. — Теке пред ноћ наидоше.

текме с корито за мешање малтера. — Донеси ми, Бале текме, треба мало

малтер да замешам!

текне, текнуло свр. безл. дошло (му) само од себе. — Неје ништа синођзборија

од идење, текнуло му јутрос и отиде бес питање.

тел м метални конац за везење или проткивање. — Ћу уврткам једну жицу

синтетику, једну тел, да исплетем ванелу, тој свм видела наједну госпођу у Лесковац.

телентаж прашина. — Требала си прво да напрскаш тај обор патњг да га ме

теш, колку теленту си дигла!

телентим, телентија (3. л. мн. пр. телентив, имп, теленти, аор. теленти, 1. л. мн.

телентимо, импф. телентешем, 3. л. мн. телентешев, пр. сад телентејећи) несвр. ди

жем прашину, запрашујем. —Не теленти свк при овија људи, ће сметешкњдотиднев

теленце с дем, и хип, од теле. — Пуштали, Мирко теленце да сиса? Нема, бабе

млеко, теленце докле сиса.

телење с гл. им. од телим се. — Првотелка, посметна се у телење, одвај смо гу

спасили.

телећина жмесо од телета, телетина. — Телећину, говеђину, тој ми не мож

да кајдишемо да едемо, ми смо сељаци, чувамо туј сточицу, књдвише не можги чува

мо, продавамо тој, грађани једев.

телче с хип, од теле. — Убави ти телчики, Вељо, не ли ће ги продаваш!?

тентим, тентија (3. л. мн. пр. тентив, аортенти, 1. л. мн. тентимо, импф. тенте

шем, 3. л. мн. тентешев) несвр. испуштам дим од цигарете, димим, пушим. — Немој

ми тентиш по кућу, не мош се спије од твоје цигаре!

тенџераж овећа земљана посуда са дршкама с обеју страна за кување јела. —

Млого смо људи били, голема задруга, пуну тенџеру гра изедемо на обед, свг га гра

сповирам у шерпу по николко двна, надокрајке отидне у помије.

тенџерче с дем, од тенџера. — Свг за мерак ники пут) цварим вариво у едно

тенџерче, по укусно јело будне, ал младиња навикла на убавилонци, шерпе, неће се,

викав ми, врћамо на старовремско.

теор м насиље, терор. — Неће мити мене вршиш теор по кућу, ако ти кућовни

не ваљав, кој те тера да седиш с њи, пњл иди куде је боље!

тепаљче с пластична направа налик на лопатицу којом се убијају муве. —Ви

кам ву на овуј жену да не остаља овој тепаљче на остал, леб не мош се једе.

тепам, тепаја (3. л. мн. пр. тепав, аор. тепа, 1. л. мн. тепамо, импф. тепашем, 3.

л. мн. тепашев, пр. сад, тепајећи) несвр. 1. тучем, бијем, ударам. — Немој дете да те

паш књLд) ти неје криво!
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П. — се уз повр. тучем се, бијем се. — Свlс) сви деца се тепаш, нигде другара

немаш!

тепање с гл. им. од тепам (се). —На њега му се не мождокаже ни степање, ни

с реч.

тепик м тепих. — Кој ће га тепик пере на овој студенило, а ви се неће собува

Те!?

тепсиче с дем, од тепсија, тепсијица. — Деца не волив баницу све сирење, на

њи ћу ги направим у едно тепсиче пропећ. Тај гра што ти остаја од ичер, тури га на

тепсиче, онакој у релну га запечи, које ће ги друго спраљаш!?

тепсиченце с дем, и хип, од тепсиче, — Тури нику корку у овој тепсиченце за

ваздвојичка, доста ће ви је!

тер м (у прилошкој служби) у изразу: тер по тер мало по мало, миц по миц. —

Тер по тер, искочи ваша свађа на големо.

терајежм зоол. сисар Еrinaceus europeus из ф. Erinaceidae, jeoc. — Чујем ништо

ми шушка око мене, књLд) це обрнем, оно терајежбија. Туго, терајеж, chм што несњм

га нагазила!

терајешче с младунче јежа, јежић. — Ај, мори, будало, од) толичко тераје

шче ће се плашиш, пази сем да га не нагазиш!

терач моно што човека тера, подстиче на рад, снажанмотив зарад. — Џабе

ће га ти тераж да работи књ|д) ци оно нема тераџ за работу!

тергал м плисирана, нафалтана сукња; исп. тергалка. — У моду су твг били

тергали, свака девојка до едну е имала тергал да опаше.

тергалка ж в. тергал. — Чувам гутујтергалку јождевојка књLд) цњм била, еве

давам гу на ћерку да гу носи, она неће.

тергалче с дем, и хип, од тергал. — Тој едно тергалче залично што сем имала,

девојка књ|д цем била, ништа друго, не се имало, сиротињке смо били.

теретан, -тна,-тно тежак, напоран. — Наша сељачка работаје теретна, а сеља

кову муку никој не сматра.

теретим, теретија (3. л. мн. пр. теретив, аортерети, 1. л. мн. теретимо, импф. те

ретешем, 3. л. мн. теретешев, пр. сад теретејећи, трп. теретен) несвр. П. излажем неко

га тешком послу, терам, нагоним некога да обавља врло тешке послове. — Теретија

меје, књко неје, све с њега у мушке работе, затој сем пропала што свмистеретена!

П. — се обављам тешке послове, тешко, напорно радим. — Теретила свм се у

младос, и које могу, и које не могу, свг дошло да те никој не сматра.

терjäћ прид. непром, веома горког, претерано горког укуса. — Горчиве овеј

краставице па терјаћ, не мош се едев од горчиво

теркам се, теркаја се (3. л. мн. пр. теркав се, аор. терка се, 1. л. мн. теркамо се,

импф. теркашем се, 3. л. мн. теркашев се) несвр. експр. свађам се, препирем се са не

ким старијим од себе. — Терка се унука с мене, ко да смо етрве.

теркање с гл. им. од теркам се. —Ћу кажем нататкати које тиработиш с мене,

ће те утепа за тој твоје теркање, такој ли се работи св[c} старога човека!?

тесниц м веома тесан, узан пролаз. — Набише се овце у онајтеснђц, одвај свм

ги искарала.

теснi,ц“ прид. непром, врло, веома, сасвим тесан, узак. — Тесно вистанче, те

сно, теснšц, одвај га обукује, викам ву срмота такој да идеш, она ич не аје.
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тесначњк, -чка, -чко помало, донекле тесан, узак. — Тесначка ми твоја блуза,

ал ћу поминем за сbr.

тестија жземљани суд за воду, исп. каната. — Однапред) цмо воду за пијење

чували у тестије, свксетој загубило, свгвладав канте гвоздене, ал неје вода такој уба

ва из њи ко истестије.

тестиљав, -а, -о који је замазан, запрљан, упрљан тестом. — Ја замесујешем

они књT пођоше, руке ми бев тестиљаве, затој не мога да чиним збогом с њи на поo

дак, несвм љута била.

тестиче с дем, од тестија. —Немојдазабравиштестиче воду, џабети обед без

водицу на овај горешњак!

тестиченце с дем, и хип, од тестиче. — Беше гибаба купила на обе по едно те

стиченце на вашар да се играв, деца ко деца, искршише ги обе.

Тесто с надимак.

тетакој прил. у појачаном значењу: тако. — Тој се не работитетакој, срмота!

Тетакој ву кажи, немој да забравиш!

тетин м тетак, теча. — Умреја је тетин Риста одбмно, а тетка Љубе још је жи

во, Деса сигу млого пестује, на давлет је она.

тетинче с хип, од тетин. — Дошја тетинче помене, да ме води куде тетку у Бе

оград да седим малко.

тетолик, -а, -о (обично уз показивање рукама) веома, врло велик. —Тетоликси

колесник направила, тој неје од) трпење, него муваш, једеш кришком

Тетрeб м мит, њива.

тешка прид (само у ж. роду) трудна, бременита, гравидна, исп. товарна. —

Снајка ги па тешка, све за мушко мука, имање зетови да не растрзав.

тешкам се, тешкаја се (3. л. мн. пр. тешкав се, аор. тешка се, 1. л. мн. тешкамо

се, импф. тешкашем се, 3. л. мн. тешкашев се) несвр. експр. двоумим се, колебам се.

— Она се доста тешка, дел да иде, дел да не иде, па отиде.

тешкање с гл. им. од тешкам се. — Пресечи, ел такој, ел овакој, достаје било

тешкање!

тешкотија ж велика тешкоћа, потешкоћа, терет. — Мој живот у тешкотију

прође.

ти (о. п. тебе, енкл. те, синкретички дат тебе)лична заменица другог лица јед

нине. — Па ја сЊм тебе ћу гледам. Ћу те тепам, дете! Ћети даде и тебе, полњк!

тигањица ж пециво одразређеног теста испечено на уљу у тигању. — Тесто

за тигањице је по меко од тесто за леб, а по густо од овој за палачинке.

тигањичка ж хип, од тигањица. — Деца волив тигањичке за ручњк, чђз гитој

спремим.

тиј,-а,-о тих. — Натиј огањ ги печем булке, не најак, сbм онакој да се осушив.

тија, теј, тија номинатив и општи падеж множине показне заменице „тај.

тај, тој“; ти, те, та. — В. пр. под „тај, тај, тој“.

тик (обично поновљено више пута) узвикза вабљење кокоши; исп. тике. — Кљд

мамим кокошке да ги нараним викам: тик, тик, тик, а пилики: пил, пил, пил.

тикам, тикаjа (3. л. мн. пр. тикав, аортика, 1. л. мн. тикамо, импф. тикашем, 3.

л. мн. тикашев) несвр. I, губим. — Води ред од џољке које куде остаљаш, немој гити

каш!
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П. — се нестајем, губим се. — Зашто се тикате пред вечеру, не мог ве соберем?

Ја не знам зашто се тија људи такој пред ручњктикав!

тикање с гл. им. од тикам (се). — За тој тикање, ће изеш ћутек

тиквар м погрдни назив за житеље равничарских села на простору између

Лебана и Лесковца. — Нас не овија горњачани испланину називљав и доњачани, и

поприкари, и тиквари, а ми гине остањујемодужни, ал не се љутимоними, ни они.

тиквењикм пита бундевара. —Има ги разне банице ми што ги правимо: бани

ца свlс) сирење, пропећ, тиквењик, копусник.

тиквењче с дем, и хип, од тиквењик. — Остадоше ми нике корке оlдЈ цлаву,

једно тиквењче да направим.

тиквиче с дем, од тиква. — Друге године за Светилију тикве оволке, свк целу

њиву прођо, туј најрано што смо гу садили, све тиквичики оволички, зелено.

тике“ узвик, в. тик —Тик,тик, тике,тике,тике, мами баба кокошке да гинарани.

тике“ прил. кад; исп. тики. — Тамћнја искачашем из обор, тике он на капију.

тики в. тике“. —Још се не бемо успали, тики чујем ја вика никина капију.

тикнем, тикнуја (3. л. мн. пр. тикнев, аор. тикну, 1. л. мн. тикнумо, импф. тик

нешем, 3. л. мн. тикнешев) свр. нестанем, ишчезнем, денем се. — Такој тикнеда се не

каже куде иде, не знам куде е отишла, не се казује.

Тикомир м име.

тил м потиљак. — Удари га преко тил, чим неће слуша!

тилорка ж памучна сукња набрана у струку. — Измодирале свктилорке, енегу

моја нова жмије там у шифоњер.

тиња ж глиновито земљиште, глиб. — Одвај искочимо из шуму, заврна па се

тиња лепи на обућу, тешки опћнци, па љизгаво, одвај дођомо!

тињак мместо под тињом. —Забрцамо се с кола у један тињак па одвај иско

чимо.

типка жућебана громуљица на вуненом одевном предмету, исп. типуљка. —

Носи, пери, носи, пери, ете колко типке по њум, тој неје ванела за у људи!

типкав, -а, -о спор, пипав. – Млого си типкава, ја би досhК посипала целу ба

шчу!

типкавка ж погрд. она која је спора, пипава, која споро, пипаво ради. — Овај

типкавка још се тртка у овој едно лешинче!

типкавком погрд. онај који је спор, пипав, који споро, пипаво ради. — Ти бре,

типкавко, још краве врзујеш!

типкаво прил. споро, пипаво. — Она млого убаво везе, ал типкаво, а мене ми се

жури.

типуљка ж в. типка. — Износена ванела, ете колко су типуљке по њум!

тита узвик којим се опомиње дете да не дира ништа. —Тита, ће обалиштој

тишљер м занатлија који се бави израдом столарије, столар. — Откараја сбм

убави дубовитрупци куде Живкатишљерада ми прави прозори и врата за у нову кућу.

тишљерајм столарски производи, столарија. — Osидаја сем кућу и поткров

сњм гу турија, тишљерај ће чека књг паре соберем.

тишљерски, -а, -о који се односи на тишљера, столара столарски. — ћу га

дам куде тишљера да изучи тишљерски занат, књT школу неће учи.
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тиштим се, тиштеја се (3. л. мн. тиштив се) несвр. постепено, лагано се хлади

(о тек испеченом хлебу). —Леб испечен се препокрије још у тепсију сљс цедило да се

тишти.

ткајем, ткаја (3. л. мн. ткајев, аортка, 1. л. мн. ткамо, импф. ткајешем, 3. л. мн.

ткајешев) несвр. 1. ткам. — Целу зиму ткаје черге и ћелими и па вика немам дар за

ћерку.

2. фиг. млатарам ногама. — Ич ти не мирујеш, chмо ткајеш с ноге.

ткајиво с оно што се тка, ткање. — Увати пролет, почемо у њиве да работи

мо, моје ткајиво остаде да пусти на разбој.

ткајиља жона која тка, ткаља. —За све е дадена: и за ткање ткаиља, и за везе

ње везиља, и за кућу домаћица.

тлаји, тлајаја несвр. (безл. или са субјектом огањ) слабо, једва гори, тиња (о

ватри, огњу). — Сем такој нека тлаји, да се неугаси! Нема огањ убаво да гори од овија

сироваци, сbмо тлаји.

тобош м мали бубањ, добош. — Њигови стари су свирили тобош, тобошари су

били.

тобошар м добошар. — В. пр. под тобош.

тобошче с дем. од тобош. — Нема свадба докле гоч не зачука, рамунике, тобо

шчики, тој све ништа!

товарна прид (само у ж. роду) в. тешка. —Такој товарну терала гу свекрва да

диза џакови, она прекарала.

тога општи падежједнине показнезаменицемушкогрода за бића „тај“. — В.

пр. под „тај, тај, тој“.

тој номинатив и општи падежједнине показне заменице средњегрода „тој“.

то. — В. пр. под „тај, тај, тој“.

тојашкажхип, од појага. — Дај ми, дететујтојашку,ја полbгда си идем!

тојашче с дем, од тојага. —Кам га оној тојашче, да се браним од цвиње?

токам се, токаја се (3. л. мн. пр. токав се, аор. тока се, 1. л. мн. токамо се, импф.

токашем се, 3. л. мн. токашев се) несвр. куцам се изговарајући здравицу, наздрављам.

— Св.(c) сви гости се је токаја на славу ко стар домаћин.

токнем, токнуја (3. л. мн. пр. токнев, аор. токну, 1. л. мн. токнумо) свр. у дем.

значењу: точим. — Ајде, газдо, токни ракију па ће ручамо!

токнем се,токнуја се свр. куцнем се изговарајући здравицу, наздравим. —Да се

токнемо пријетељу још емпут па ће жене постаљав ручћк!

толичак, -чка, -чко толики. —Толичко дете, па и онознаје које епо убаво.

толичко прил, толико, исп. толко. — Ја ти давам толичко, немам повиш, а ти

ако неће узнеш, не мораш!

толко прил. в. толичко. — Доста етолко, шће ти више да спраљаш после да вр

љаш на свиње! у

топило с место у реци на коме се потапа, мочи конопља, мочило. — У јесен

књ[дјце конопље обере, у реку топило до топило, река се усмрди, а рибе сbмо зевкав

озгор по воду.
-

топка ж само у мн. у изразу: ус топке ми га (у псовци као одговору на претњу,

уцену и сл.), немарим, нехајем. — Боље слушај деду, ћете искара искућу! Устопке

ми га што ће ме искара!
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топлi u прид непром (у прилошкој функцији) врло веома топао. — Вода то

пла, топла, па топлisц!

топлачљк, -чка, -чко незнатно, помало топао. — Топлачко време, неје толко

студено.

топрв прил. тек, исп. топpвке. —Мора идем дом, топрв треба музем, а еве које

е време, ноћ увати.

топpвке прил. в. топpв, — А, бре, сbгли топpвке идеш у школу, откilдlцу деца

отишли?!

торбиче едем од торба. — тури ми мајка у козињаво торбиче лебац и сирен

це, па на тој терам цел дЊн по стоку.

торбиченце с дем, и хип, од торбиче.— Које ситурила у торбиченце, мори, дњл

нумеја голему торбу да узнеш!

торбичкажхип, од торба. —Торбичку подмишку, ејгу отидне на работу.

* торбуљак м пеј, од торба. — Напела једњн торбуљак ко онеј што идев да вра

жукав.

торина ж стаја за овце, тор, обор, исп. тpла. — Изриниторину, докле овцејош

несу дошле!

торник м 1. други дан у седмици, уторак. — У торник је пијац у Медвеђу, а у

Лебане па у петак.

2. фиг. приглуп, ограничен човек. —Тајторникда ништа не знаје, позинуја наго

ре, од ништа не мисли! Па ти си, бреторник, ништа не знаш!

Тотоља м надимак.

точакм бицикл, бицикло.— Несвидљив за динар, на овој студено да иде сточак

у Лесковац.

точило с тоцило. — Ти, комшијо мутлак имаше точило, овуј секиру да ми гу

наостриш.

точим, тoчија (3. л. мн. пр. точив, имп, точи, аор. точи, 1. л. мн. точимо, импф.

точешем, 3. л. мн. точешев, пр. сад точејећи) несвр. оштрим на тоцилу. — Циле Ко

вач умре, другуга у село немамо, Веља беше набавија точило па на сви ги сељани то

чеше секире.

травка ж хип, од трава. — Берем ја од цвакакве травке, лековне, заваљати и

за људи и за сточицу.

травољив, -а, -о који је обрастао правом, који је зарастао у траву. — Башча

ми млого травољива, мора гу плевим.

травољак м аугм. и пеј, од трава, травуљина. — Травољак јануја бостан, бо

стан не можда пркне, мора га јутре плевимо.

трак музица којом се везују, стежу сукња или гаће око паса; исп. трачка. —

Извуче ми се трак из вутарку, а немам куде мене гуглу па да гу натрачкам,

тракторис м тракториста. — Работија је ко тракторис у Бошњаце, свг је у

пенsију.

тракче с дем, од трак. — Туј бе турила једно тракче да натрачкам овој детињo

вистанче, ники ми га дигја.

траскало жекспр. особа која говори којешта, блебетало, лупетало, исп. тре

скало. — Не слушај га њега, знажга књкво је траскало, ми немамо толко рану да зази

мимо три краве!
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траскаљче с играчка која звечи, звечка. — Ако усплаче, замајга скстраскаљче,

брго ћу се ја врнем!

траскам, траскаја (3. л. мн. пр. траскам, аор. траска, 1. л. мн. траскамо, импф.

траскашем, 3. л. мн. траскашев) несвр. експр. говорим којешта, лупам, лупетам, бле

бећем; исп. трескам. — Не траскај, човеку, докле не продамо стару кобилу, нема да

купујемо ждребе!

траскање с гл. им. од праскам. —Од овуј моју жену сšмоједно траскање, нуме

да се чукне у памет ко стара жена!

трачка жв. трак. —А, мори, одврзалати се трачканачерапу, попристегни гу!

трачкам, трачкаја (3. л. мн. пр. трачкав, аор. трачка, 1. л. мн. трачкамо, импф.

трачкашем, 3. л. мн. трачкашев, пр. сад трачкајећи) несвр. увлачењем узице, врпце

набирем сукњу, панталоне и сл. у пределу струка. — Не видим добро, дете, откЧд)

трачкам овуј вутарку!

трачкање с гл. им. од трачкам. — Руке ти се, бабо тресев, књкво твоје трачка

ње, дај на мене, ја ћу ти гу вутарку натрачкам!

трбокулозаж в. тропљика. —Трг несу имали лекови затрбокулозу коckГ, мре

ли су људи млого.

трбокулозан, -зна, -знов тропљикав. — Да се варкате од њега, он је трбокуло

зан!

тревим, тревија (3. л. мн. пр. тревив, аортреви, 1. л. мн. тревимо, импф. треве

шем, 3. л. мн. тревешев) свр. 1. погодим, потрефим. —Дагу беше тревија, главу да ву

ицéпиш с тај камењ, блесоњо ти!

П. — се нађем се, задесим се. — Бесетујтревила она књд наиде, па ми и на мене

даде једну кесу бамбоне.

тревљам, тревљаја (3. л. мн. пр. тревљав, аор. тревља, 1. л. мн. тревљамо,

импф. тревљашем, 3. л. мн. тревљашев) несвр. П. погађам. —Тревља по ништо, ал не

бљш све ко ви што викашете.

П. — се безл. дешава се, догађа се. — Тревља се тој куде млого људи, не се секи

равај, бог је голем!

трепка ж (обично у мн.) трепавица. — Млoго убаво девојче, очи ву модри, а

трепке и веђе црне.

трепкало с особа која необично често трепће. — Оној трепкало смо трепка

ко сврака на југовину.

трепкам, трепкаја (3. л. мн. пр. трепкав, аор. трепка, 1. л. мн. трепкамо, импф.

трепкашем, 3. л. мн. трепкашев, пр. сад, трепкајећи) несвр. трепћем. — Беше млого

ватру имала па се беше научила да трепка свbки чђс, ал ми све око оној дете, мало по

мало па га одучимо.

трепкање с гл. им. од трепкам. — Што ти беше тебе с тој трепкање, тамћн се

одучи, сbк си па предужила да трепкаш?!

тресак м нагло пражњење електрицитета у атмосфери, гром. — Ономат књд

млого беше грмело, ударијатресак у онуј дубицу претколибу, све да гурашчаврдише.

треска ж оцепак, ивер. — Донеси нику треску да потпалим огањ!

трескало жекспр. в. траскало. — Не мок се распраљам с тој трескало, прича

ништо ко по онај свет!

трескам, трескаја (3. л. мн. пр. трескав, аор. треска, 1. л. мн. трескамо, импф.

трескашем, 3. л. мн. трескашев) несвр. експр. в. траскам. — Немој свм да трескаш,
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нумеш ко стар човег да размислиш мож ли тој такој да будне, с које ће изоремо ако

продадем кобилку!?

трескање с гл. им. од трескам. —Затрескање елiко, ти сâм да си га кажеш, ал

тој неје такој!

тресоглавка ж погрд. она која у свађи, вербалном сукобу и сл. неконтролиса

но тресе главом. — Бесна ли је била онај тресоглавка, људи, закачи се с мене да се

свађа, одвај свм се откачила од њум!

трећакм 1. ученик, ученица трећег разреда основне школе. — Прваци и трећа

ци идев допладне, а другаци и четвртаци отпладне.

2. трогодишња животиња (обично домаћа). — Овај јуничка етрећак, требало

би виће да се изводи. Подрипује чича Мирко ко елен трећак.

трештен, -а, -о у изразу: трештен пијан сасвим, потпуно пијан. —Трештен пи

јан, књко ће га онај женштина одвуче до дом!

тричке с мн. мекиње, посије. —Забркају једно карличетричке, па накрми онуј

музну краву!

тркало с коло, точак и остали предмети округластог, ваљкастог облика. —

Узели тркало от колица, па се цел двн замајујев деца.

тркалце с дем, од тркало. — Направила баба баницу на тркалца.

тркаљам, тркаљаја (3. л. мн. пр. тркаљав, аор. тркаља, 1. л. мн. тркаљамо,

импф. тркаљашем, пр. сад тркаљајећи) несвр. 1. ваљањем премештам с једног ме

ста на друго, котрљам. — Немаж другу работу него да тркаљаш тија клупчики да ми

мрсиш пређу.

П. — се котрљам се. — Не тркаљај се, дете, све ишепи нове панталоне

тркаљање с гл. им. од тркаљам (се). —Ће изешћутег за тојтркаљање, реко ти!

тркаљач м повећи орах којим се гађа и обара, растура гомилица мањих ораха

(у игри ораха у дане Божића). —Колкије њигов тркаљач, свећени собере ораси!

тривоњ м краћа тестера. —Туј нигде беше тривоњ, овија дрва да ги престру

жем, големи за у шпорет.

тријес број тридесет. — Неће викамо млого људи за свадбу, дотриес душе.

трилањски, -а, -о који је од пре три године, који је стар три године, трогоди

шњи. — Овај гра је трилањски, неће се убаво вари.

трилетница ж (у клетви) нека тешка болест која траје три године. — Три

летница те уватила па те никњд не пуштила.

трифртаљка ж боца која запрема три четвртинелитра. —Не ваћа тај флаша

кило, тој етpифртаљка.

трла жв торина. —Требајаси преградиш онујтрлу да не сисавјаганчики овце

свbки чвс.

Трлина жмпт, њива.

трлица ж дводелна дрвена направа за млаћење конопље или лана. — Тури се

ручица конопље на трлицу па се млати, чука збијаш, да се здрозгав онеј џитке, chм

влакно да остане, повесмо.

трлче с дем, од трла. — У онај друг обор су ми племња, штала, једно трлче

остало још овце књLд) цњм чуваја.

трмка ж 1. кошница купастог облика од прућа облепљена мешавином земље и

ситне сламе, вршкара. — Беше ми Луте даја један рој пчеле, од) тој сег имам три

трмке, доста е за нас, ја нећу продавам мед.
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2. фиг. дугачка, густа коса скупљена у пунђу. — Што ћетитајтрмка на врглаву,

пушти си косу, ти си млада?!

трн м (зб. трња) трн, бодља. — Немој босада идеш, там има трња!

трињцм (обично у мн.) осећају телу сличан боцкању, изазван извесним физио

лошким поремећајима, жмарац, језа. — Уплаши се књд га видо, све митрнци прођо

ше крз мене!

трним, трнуја (3. л. мн. пр. трнив, аор. трну, 1. л. мн. трнумо) несвр. обузимаме

велика брига, страх, претерано бринем, страхујем. —Трним за оној дете, књдје оти

шло и нема га јож да се врне!

трнокоп м алатка за копање земље, ископавање корења и сл., будак. — Да уз

неш трнокоп па да очистиш тај трњак

трнчђкм дем, од трн, трнчић; исп. трнче. — Натрнчђгда се убоде, он одматр

чи куде доктура.

трнче св. трнчик. — Убола се на трнче, оволицко, ене сакрила се поткревет, не

дава да ву га извадим!

трњакмместо које је обрасло густим трњем. —Набуташе се краве да брcтив

у онај трњак, не мог ги искарам.

трњинка ж бот, трновити грм са ситним тамноплавим, готово црним боби

цама, трњина; плод овог грма. — Млого се ушумљаја међак од трњинке и глогињке,

тој се све мора исече. Наберем трњинке, глогињке паги сушим у лад, од њи преко це

лу зиму правимо чај.

троготка ж бот агр. врста детелине. — Најела се крава зелену троготку, ене

књко се изгимала!

тројаним, тројанила (3. л. мн. пр. тројанив, имп. тројани, аор. тројани, 1. л. мн.

тројанимо, импф. тројанешем, 3. л. мн. тројанешев) свр. донесем на свет, родим, до

бијем тројке. — Онај Бацкова жена тројанила, две девојчики и једно мушко.

троношка ж ниска столица без наслона са три ногара, троножац. — Седете

сиви натеј високе столице, ја ћу си узнем троношку, научила свм на њум око шпорет

књд работим.

троњ м 1. уредно наслагана одећа, постељина и сл. на широј дасци поставље

ној на камену или цигли. — Несмо имали шифоњери коckr, него туримо двску широку

на камења ел на цигле, мало да је одигњето од) séмњу, и правимо троњ, нариђамо

џољке, постељу, такој.

2. експр. велика задњица, стражњица. — Направила оволик троњ поза њум, а

овам вика она не еде, шпара за други да има.

троњче с дем, од троњ. — Те, тој троњче мује донела у мираз, нике пртене чер

ге, чршави, платно, од вуненију сšм једњн ћелим.

тропало с експр. особа која говори којешта, која лупета, лупетало. — Патро

пало си, књко неси, цел вечер тропаш, не даш никој друг да презбори!

тропам, тропаја (3. л. мн. пр. тропав, аор. троша, 1. л. мн. трошамо, импф. тропа

шем, 3. л. мн. тропашев) несвр. 1. лупам, удараму нешто, по нечему. — Не тропај ви

ше на врата, видиж да ги нема дом!

2. експр. говорим којешта, лупам, лупетам. — Сем тропаш ко празна водени

ца, не мок те више слушам!
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тропање с гл. им. од тропам. — Књкво је тој тропање исцрну зору, још неси

очи отворијаталашкаштампо кујну, гладан си! Млого тропа, ич не прекиђа, од њојно

тропање побего из) cóбу.

тропкам, тропкаја (3. л. мн. пр. тропкав, аор. тропка, 1. л. мн. тропкамо, импф.

тропкашем, 3. л. мн. тропкашев, пр. сад тропкајећи) несвр. у дем, значењу: тропам

(1). — Немој да тропкаш, ће разбудиж деду!

тропкање с гл. им. од тропкам. — Ај, улазајте, улазајте, потропкање се ја сети

што ти идеш здете!

тропљика ж заразна плућна болест која се лако преноси, туберкулоза, исп.

трбокулоза. — Одемно лега у болницу, закачија тропљику.

тропљикав, -а, -о који је туберкулозан, исп. трбокулозан. — Муж вује тропљи

кав бија, а не водија ред деца да варка, оној девојче да ги се разболи од)тропљику.

тропљикавкаж она којаје туберкулозна. —Тујтропљикавку одвај су гу док

тури излечили, на чиј болес ће се она смеје!?

тропљикавком онај који је туберкулозан. — Врљете туј чашу, чаша нека иде у

мангу, онај тропљикавко се довукува па тражи воду да пије!

тропнем, тропнуја (3. л. мн. пр. тропнев, аор. тропну, 1. л. мн. тропнумо) свр.

куцнем, покуцам. — Тропни на врата, ако су туј ће отворив! I

троска жбот, врста ниске траве Роlugonum aviculare, троскот. — Има спорет

путевја трава, пушти гитам на прудину да ги не мислиш, ће пасев троску.

трошеница ж јело припремљено пржењем измрвљеног кукурузног хлеба. —

Трошеницу свмјела, па тој књд има, које ко мене!

трошеничка ж хип, од трошеница. —Тебе ће ти баба трошеничку направи, да

видиш тој књко е убаво за једење.

трошење с гл. им. од трошим. — На ти овуј класурку па с њум троши, по леко

ће тие за трошење. Ники плаче затајлебац, а ви сте аздисали, књквоје тој трошење!?

трошија ж туршија. —Ми смо млого људи у кућу, турам си по две буpики тро

шију, све тој изедемо преко зиму. !

трошијарка ж врста паприке од које се припрема туршија. — Има гу поприка

разне сорте: трошијарка за у трошију, ајварка за ајвар, бабуре, шиљача за низање, бе

ла капија, џинка.

трошим, трошија (3. л. мн. пр. трошив, имп. троши, аор. троши, 1. л. мн. тро

шимо, импф. трошешем, 3. л. мн. трошешев, пр. сад трошејећи) несвр. a. cнидам,

смичем рукама зрневље са кукурузног клипа. — Ти, Мирко тешку работу не можда

работиш, ал еве мумурус ћу ти принесем па троши за свиње. б. мрвим, уситњавам

(обично хлеб). — Немој лебда трошиш по целу собу, седни на едно место па изручај

тај комат!

трошка жмpва, мрвица. —Избришитејтрошке од остал па врљи у помије.

трошчица ж (обично у мн.) дем и хип, од трошка. — Неће ти, уаленко да вр

љаш такbвубав леб, ће дође време књLд) ће собираштрошчице од остал, па и тој мож

неће има! ј

трошџијам онај који много, претерано троши, који расипа, расипник. — Уба

воје онтрожuија књLд други зарађује, ћу га питам које ће работи књд му онај робиња

што се у бел свет мучи заврне витиљ.

трошџика ж она која много, претерано троши, која расипа, расипница. —

Моја снајка неје трожuика, жуту банку гу чува за у кућу да гу даде.
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Трсак м млт, њива.

трсење с гл. им. од трсим. —Трсење не помага, пировина се мора искорењ из

вуче да се па не привати!

трсим, трсија (3. л. мн. пр. трсив, аор. трси, 1. л. мн. трсимо, импф. трсешем, 3.

л. мн. трсешев) несвр. мотиком сечем траву, коров и сл. —Млого трава у бостан, пр

во мора да трсимо па после убаво да га окопамо, да га загpнемо.

тртало с мотор, мотоцикл. — Прође Милан низ сокак с њигово тртало.

тртим се, тртија се (3. л. мн. пр. тртив се, аортpти се, 1. л. мн. тртимо се, импф.

тртешем се, 3. л. мн. тртешев се, пр. сад тртејећи се) несвр. 1. истурујем, избацујем

задњицу, гузим се, трћим се. — Опасала едно тесно вистанче па се сњмо трти.

2. експр. споро, пипаво радим. — Целден се тртиштуј по кућу и још неси спре

мила обед!

тртка“ ж експр. задњица, стражњица. — Оволку тpтку направила, ништа не

работи!

тртка“ ж гљивичаста израслина на кожи човека, брaдaвица. — Несмо трг

ишли по доктури ко сиг, него ја књдбе имала тртке, викаше баба Стана, дете, коза да

ти лиже тој место куде етpтка, ће се изгуби.

тртка“ ж мн. бoт. баштенска украсна биљка са ситним, разнобојним цвети
ћима, ситна бела рада. — Има у њојну башчу одран пролети висибабе, тртке, лали

ки, свакакве цвећке она посадила, мераклика.

трткам се, трткаја се (3. л. мн. пр. трткав се, аор. тртка се, 1. л. мн. трткамо се,

импф. трткашем се, 3. л. мн. трткашев се, пр. сад тpткајећи се) несвр. експр. дуго се

задржавам око неког посла, дангубим. — Трткаш се целден око тај плот, прериђаш

црепчики, завршевљај па другу работу имаш!
t

трткан м бот, врста хризантеме са ситним, разнобојним цветовима. — Имам

ја шуман с крупне цвећке одразне сорте, ал ти да ми дадежда посадим од овај трткан,

и од бел и од розњикав. {

трткање с гл. им. од трткам се. — Узне краве да поји па се тртка, тртка, у тој

трткање пробави половин дан, тој неје работа!

Тртла“ ж надимак.
1

тртла“ ж погрд женска особа са великом и истуреном задњицом. — Отиде

онај тргла нагоре, сигорно ће иде на пијац.

тртљам погрд. онај који има велику и истурену задњицу. — Неси се ти, тpтљo

толко укршија у работу!

тртљам, тpтљаја (3. л. мн. пр. тртљав, аор. тртља, 1. л. мн. тртљамо, импф. тр

тљашем, 3. л. мн. тртљашев, пр. сад тртљајећи) несвр. експр. говорим којешта, бр

бљам, лупетам. — Немој сем да тртљаш, него се увати за нику работу!

тртоња маугм. и пеј, од тртља. —Тртоња се направија, све најубаво изеде, а у

работу огузује.

труледина ж оно што је иструлело, што је захваћено труљењем, трулеж. —

Месо било у замрзњувач целу годину, остала од њега труледина.

трунка ж (обично у мн.) мpва, мрвица (обично хлеба). — Тејтрунке од осталче

собери па врљи там на пилики!

трунтам, трунтаја (3. л. мн. пр. трунтав, аор. трунта, 1. л. мн. трунтамо, импф.

трунташем, 3. л. мн. трунташев) несвр. П. навлачим (на некога) много одеће, трон

там (некога). — Што га тој дете толко трунташ, ће се озноји па ће се поболи?
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П. — се навлачим на себе много одеће, тронтам се. —Ти се млого трунташ, ја

еве књко сам обукла пот капут смо едну ванелу и не ми студено.

трунтање с гл. им. од трунтам (се). — Врућо беше, она га дете натрунтала, не

ваља трунтање, викаву, дете ће се озноји, ветар ће га вракне, за њега е доста да се по

боли.

трунтов монај који не воли да ради, нерадник, готован. — А, мој ти трунтове,

неће работиш, а оће једеш!

трупам“, трупаjа (3. л. мн. пр. трупав, аор. трупа, 1. л. мн. трупамо, импф. тру

пашем, 3. л. мн. трупашев, пр. сад трупаjећи) несвр. лупам, ударам ногом или нога

ма. — Дигла се је, чујем гуја књко трупа горе по собу.

трупам“, трупаја несвр. бацам једно преко другог, трпам (о више различитих

предмета). —Немој датрупаш једно преко друго, негоги убаво наредитејџољке.

трупњц прил. у изразу: у трупњц (играм)уместу, без померања. — Игра па свеу

трупћц. 1

трупење с гл. им. од трупим. — У тој трупење, одлете ми дрво и удари дете,

несвм га видеја што е поза мене било. Ти се не мога у твој век наједеш, сbмо трупиш,

трупење ти сњлте у памет!

трупим“, трупија (3. л. мн. пр. трупив, имп. трупи, аор. трупи, 1. л. мн. трупи

мо, импф. трупешем, 3. л. мн. трупешев, пр. сад трупејећи) несвр. 1. сечем, цепам др

ва. — Иди викни деда Мирка, там је у плац, трупи дрва!

2. експр. једем много, брзо, халапљиво. — Семо трупи, синко, деда ће закоље

још једно прасе докле си овде!

трупим“, трупија свр. безл. (некога) задеси ме, снађе ме (обично нека невоља,

несрећа). — Трупило га у њиву, сам работија, неје имаја никој при њега, и такој туј

умреја.

трупкам, трупкаја (3. л. мн. пр. трупкав, аор. трупка, 1. л. мн. трупкамо, импф.

трупкашем, 3. л. мн. трупкашев) несвр. у дем, значењу: трупам. — Радује се за нове

ципелке, видиш књко трупка.

трупкање с гл. им. од трупкам. —Тебе ти, дете до трупкање, мене ме глава ис

кида од болеж.

трупнем, трупнаја (3. л. мн. пр. трупнев, аор. трупна, 1. л. мн. трупнамо) свр. у

дем, значењу: трупим. — Трупна ники дрвца колко леб да испечем.

трупнем“, трупнаја свр. лупим, ударим ногом или ногама, цупнем. — Ајтрупни

још емпут, па ћу ти ја покажем тебе!

трупњц м место где се цепају дрва, дрвљаник. — Види там секира да неје на

трупњц, татко ти јутрос трупеше дрва.

трућам се, трућаја се (3. л. мн. пр. трућав се, аор. трућа се, 1. л. мн. трућамо се,

импф. трућашем се, 3. л. мн. трућашев се) несвр. чиним нагле, неконтролисане по

крете целим телом, бацакам се (у болесном стању). — Имаја је падаћи болес, па

књ[дl цтане да се трућа и да пушта пене.

трућање с гл. им. од трућам се. — Беше гу куде наседанпуттрупило, тај њојан

болес, па тој трућање њојно, јадна она и онија њојни дечица с њума!

трућнем се, трућнуја се (3. л. мн. пр. трућнев се, аор. трућну се, 1. л. мн.

трућнумо се) свр. бацим се (обично на кревет) ради релаксације, одмора. — Чим

отиднем дом, има се трућнем у кревет па све нека пусти, млого сњм уморна.

трчећим прил. трчећи. — Море, ће идеш ко бела лала, па све трчећим!



Речник говора јабланичког краја 399

туглаж непечена цигла од мешавине замље и уситњене сламе. — Сами праве

шемо тугле за овуј стару кућу, сиротиње смо били, напунимо обор с тугле, обрћамо

ги на слунце да се печев, киша књLд) ће удари ми трчимо онеј суве преносимо, овеј

друге покривамо, муке!

туго узвик за изражавање бола, страха и сл., јао. —Туго, ја сирота, које ћу свг

работим!?

тугосујем, тугосуваја несвр. изговарам узвик туго у изражавању бола, стра

ха и сл. — Немој митуј тугосујеш, него дизај се одотле, ако си болна на доктура дате

терам!

туђоселка ж она која је из неког другог села, која није мештанка, исп. туђо

селчанка. — Мало му личне девојке овде у село, он се залетеја по туђоселке!

туђоселски, -а, -о који се односи на некога или нешто из туђег села, који при

пада туђем селу. — Свћки вечер пуно Лугаре с туђоселски момци, трчив по убаве де

војке.

туђоселчанин монај који је из неког другог села, који није мештанин. — Не

познâвам гионија људи, туђоселчаниникинаидоше у Јолгин обор. Не се дери на сред

обор, туђоселчани ће те разнесев по цел свет!

туђоселчанка ж в. туђоселка. — Наши момци се овде све с туђоселчанке испо

женише.

туђосрећник монај који не помаже ближњем, не чини добро ближњима већ

онима који то мање заслужују. —Туђа срећа, туђосрећник, наместо овде на кућовни

да помогне, он помага сељани, а нашо пусти.

тужљив, -а,-о саосећајан, болећив. —Тужљива је она млого, утепа се плакаећи

за оној дете.

туј општи падеж једнине показне заменице женског рода „тај“. — В. пр.

под „тај, тај, тој“.

туј(a)“ прил, на том месту, ту. —Туј да ме чекаш, ич се немој померашјадокле

не дођем, ће се изгубиш у овај народ! Седни туја применеблизо, дате питам ништо!

тукнем, тукнуја (3. л. мн. пр. тукнев, аор. тукну, 1. л. мн. тукнумо) свр. ударим

песницом (обично по глави). — Ако те тукнем по туј празну тикву, ћути покажем које

ти тражиш!

тулав, -а, -о који из навике држи главу сагнуто, погнуто (обично при ходу);

исп. тулес. — Бежи долеко од) твквога тулавога, видиж да све у земњу гледа, нуме

добардан да каже!

тулавка жона која из навике држи главу сагнуто, погнуто (обично приходу);

исп. тулка. — Потулила онај тулавка главу, отиде надоле.

тулавком онај који из навике држи главу сагнуто, погнуто (обично приходу);

исп. тулча. — Несмо се ништа свађали, него такbв тулавко, неће се јави.

тулаво прил. држећи погнуту, сагнуту главу (при ходу), погнуто, сагнуто,

исп. тулесто. — Научија такој тулаво да иде, нуме се исправи књд иде.

тулбак м погрд, велики стомак, стомачина. — Одвај носи онај тулбак пред

њега, не личи на човека!

тулење с гл. им. од тулим (се). — Глава ме заболе од тулење, не мог више да

плевим, дај малко да седнемо!

тулес, -ста, -сто в. тулав. — Уватила га подруку, онога њојнога тулестога, оти

доше накуде станицу.
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тулесто прил. в. тулаво. —Штотакој тулесто идеш, нетешијаболи, исправи се?

тулим, тулија (3. л. мн. пр. тулив, аор. тули, 1. л. мн. тулимо, импф. тулешем, 3.

л. мн. тулешев, пр. сад тулејећи) несвр. П. савијам; сагињем, погињем (обично главу).

— Срмује се, нете познава, затој тули главу. Немој датулиштој грањче, ће га очепиш!

П. — се сагињем се. — Не моксејатулим, крстина ме боли, викај Мирка па иди

те нажњејте мало мувар за краве!

тулка ж в. тулавка. — Смејему се на Тоцу, а њум си не види књква је, тај тулка

тулеста.

тулмач монај који тумачи, преводи са другог језика, тумач. — Дњк она у Не

мачко работила, па гу викамо за тулмача, да ни тулмачи онај Немица што дошла које

збори.

тулмачим, тулмачија (3. л. мн. пр. тулмачив, аор. тулмачи, 1. л. мн. тулмачи

мо, импф. тулмачешем, 3. л. мн. тулмачешев) несвр. усмено преводим са другогјези

ка, тумачим. — В. пр. под тумач.

тулча м в. тулавко. — Иди кажи на онога тулчу да дође!

тумбас м простор испод коша за кукуруз. — Укарај гитеј шатке у тумбас па

cђм тури туј даску да не искачав!

тумрејем, тумрејаја несвр. експр. не показујем жељу за комуникацијом, не ко

муницирам, ћутим, — Ни збори, ни ромори, сhм тумpele!

тумрук монај који је ћутљив. — Изеде ме тај тумрук, сhмо ћути, с никyга не

збори.

тумрукуља ж она која је ћутљива. — Уватилогу ништо туј тумрукуљу, ни с

куга збори, ни еде.

тупчајеc, -ста, -сто затупаст, заобљен, исп. тупчес. — Глава му тупчајеста ко

јајце.

тупчес, -ста, -сто в. тупчајеc. — Овај гра, тупчеса широк, викамо га партизан.

турам, тураја (3. л. мн. пр. турав, аор. тура, 1. л. мн. турамо, импф. турашем, 3.

л. мн. турашев, пр. сад турâјећи) несвр. стављам, мећем. — Немој датураш у гра љу

ту поприку, деца неће га једев

турање с гл. им. од турам. — Књкво море турање више, и овој не знам кој ће га

једе!

турим, турија (3. л. мн. пр. турив, имп. тури, аор. тури, 1. л. мн. туримо) свр. П.

ставим, метнем. — Књ|д) ти ги дава, тури си паре у џеп па си глеј работу.

П. — се у изразу: турим се у веру заснујем брачни однос, удам се, оженим се. —Она

на свакуга нађује ману, ал нека сетури у веру коњојне другачке, па после књко будне.

турковњчки, -а, -о који се односи на Турковце, који припада Турковцу.

Турковце с село.

Турковчанин м станобник Турковца, онај који живи у Турковцу.

Турковчанка ж становница Турковца, она која живи у Турковцу.

турло с велика прашина, облак прашине. —У, књкво турло дигоше овеј овчети

не! Што неси напрскала мало, него си дигла тој турло по обор?

турнем, турнуја свр. у дем, значењу: турим. — Турни нико дрвце у шпоре(т)

цњм огањ да тлаји!

турнем се, турнуја се свр. експр. почнем брзо, енергично да обављам више по

слова, дам се на посао. — Беше наручила ће дођев, овај забравила одма да ми каже,
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књLд) чу, турну се шпорет) да заложим, погачку испеко, пиле закла, вечеру ги спре

ми, е, свг можда дођев.

турунџав,-а,-о светло браон боје. — Овај ванела турунџава, бре, неје орова ко

што ти реко!

тута (обично поновљено више пута) узвик којим се гоне, терају свиње. — Тута,

тута, куде си се набутала туј да ријеш!?

тутав, -а, -о веома спор, невешт, неумешан у послу. — Овај жена млого тутава,

откiГдј це тутка око тај ручњк!

тутавка ж погрд. она која је веома спора, невешта, неумешна у послу, исп. ту

тла. —Иди се сукнитам у башчу да посипете, онајтутавка има сетутка до ноћ!

тутавко м погрд. онај који је веома спор, невешт, неумешан у послу, исп. ту

тља, тутоња. — Јож га тај тутавко нема да се врне, тој мало сенце има га собира до

пладне!

тутка ж сува конопљана стабљика; исп. Џитка. — Дај никутутку огањ да под

ложим!

туткам, туткаја (3. л. мн. пр. туткав, аор. тутка, 1. л. мн. туткамо, импф. тутка

шем, 3. л. мн. туткашев) несвр. експр. наговарам, подстичем, хушкам некога на су

коб, свађу и сл. с неким. — Она га све тутка па дом књ|д) це довуче, неје ко човег да

презбори убаво с мене, него одма ме почне сандиља, свађа се, ономад ме беше итепа

ја и тој за ништа.

туткам се, туткаја се несвр. дуго се задржавам око неког посла, споро, неве

што, неумешно обављам неки посао. —Тија се људи целдвнтуткав окотеј сливке!

тутлаж погрд. (често с допуном тутава) в. тутавка. —Ти мори, тутло тутава,

до кiГд) ће переш тија параманчики, корито си ми заватила!

тутљам в. тутавко. —Јошли се бре, тутљо мајеш стија дрва, тесто ће ми пре

сташе!

тутоња м погр. в. тутавко. — Све ми бог око мене тутоње даја, куде га испра

тиш туј остане, друга работа пусти!

тутрес, -ста, -сто који је дебељушкаст, буцмаст. — Тутресто ги оној дете, па

златно.

тутубан м погрд. онај који је ограничених интелектуалних способности, који

је приглуп, — Поšинуја тај тутубан, ништа си не зна!

Тутучком надимак.

туцало с ограничена, приглупа, затуцана особа. — Куде сетњквотуцало здаде,

да ништа не зна?!

туцњњ м ваљкаста метална шипка са проширењем на доњем крају за усит

њавање осушених плодова црвене паприке. — Чутуру си ми врнала, а туцњњ куде е, с

које ћу туцам поприку?

Туце с надимак.

туцман м погрд. онај који је ограничен, приглуп, затуцан, исп. туцманко. —

Изеде ме тај туцман, овија стари га варав, на сви ги плаћа у бифе пијење, он нуме се

сети што га они варав!

туцманка ж погрд, она која је ограничена, приглупа, затуцана. — А, мори,

туцманке, дњл имаш мозак целден на овој летњо време да му копажзатеј паре!?

туцманком погрд. в. туцман. — Мекни се, туцманко, ти знаш па јож другуга

ће научиш!
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туч му изразу: туч тешко који је веома тежак, који много тежи.— Искидару

ке носеећи га, туч тешко овој дете.

Тучком надимак.

Ћ

ћага ж писани документ, диплома. — Ништа на данћишњицу бес ћагу!

ћар м корист, добитак. — Какњв ћар ће имаш од цобор, дом си седи?!

ћарим,ћарија (3. л. мн. пp.ћарив, аор.ћари, 1. л. мн.ћаримо, импф.ћарешем,3.

л. мн. ћарешев) несвр. зарађујем, стичем на лак начин, без великог труда. — Он нау

чија да ћари, оће леб без матику.

ћебабџијам онај који правићевапе, ћевабџија. —Лесковачки ћебабџије су про

чујени, сви тражив лесковачки ћебапи.

ћебап мћевап. — Научија он на ћебапи ко Гојко Кевин. За ћебапи, све њиве ис

продаде.

ћебапче с дем, ихип, од ћебат, ћевапчић. —Несмо ми платежници даједемоће

бапчики, тој за онија у Лесковац што су господа. Такој де, ћебапчики, пљесканице,

што те нема живот!

ћев м ћеф, воља; хир. — Немамћев за ништа, остарела свм. Књко па не, за твој

ћев ја ћу заодим чек отуд

ћевлијам 1. онај који ужива у свему што је лепо, мераклија. —Ћевлија је он,

све убаво да му је у кућу и у обор.

2. онај који је у припитом, поднапитом стању, који је припит, поднапит. —

Не опива се, ал ете унука жени па тргнуја нику чашку, ћевлија.

ћевлика ж она која ужива у свему што је лепо, мераклика. —Таква је она ће

влика, сbм доноси нике скаламерије куде год да иде, воли да ву је убаво у кућу.

Ћела ж надимак.

ћелепур му изразу: на ћелепур на туђ рачун, без накнаде, готовански, мукте.

— Ти оћеш на ћелепур да живиш, ал будале умреле, мора запнеж да работиш!

ћелепурим, ћелепурија (3. л. мн. пр. ћелепурив, аор. ћелепури, 1. л. мн. ћелепу

римо, импф. ћелепурешем, 3. л. мн. ћелепурешев) несвр. бесплатно долазим до нече

га избегавајући плаћање, искоришћавам некога. — Научила да ћелепури, без муку све

да има, да се не мучи.

ћелепурџија монај који бесплатно долази до нечега, који искоришћава неко

га, мукташ. — Еј, тај ћелепурџија ако не узне одникуга ништо, не можда живи!

ћелепурџика ж она која бесплатно долази до нечега, која искоришћава неко

га, мукташица. — Тај ћелепурџика семо гледа које откуга да дигне.

ћелим м ћилим. — На кума и старејка обовезно по ћелим.

ћелимче с дем, и хип, од ћелим. —Лично ћелимче изатка од овејвунице што ми

беше прескочило од лањску годину што свм ткала ћелими.

ћелка ж погрд. она којајећелава, ћелавица. — Све оћелавела онај ћелка, од бес!

ћелоњампеј. в. ћелча. —Таткову мож будне,јединћелоња, ич косу нема!

ћелча м погрд. онај који је ћелав, ћелавко. — Одала се заједнога ћелчу, види се

млого стар спрема њум.
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ћемерм вунени, ручно израђен појас, стезник. — Научила свм ћемер да носим,

црева би ми чини ми се испали, с ћемер да се не стегнем.

ћемерче с дем, од ћемер. — Препашем се с ћемерче преко половину, млогоме
боли половина.

Ћеновац м село.

ћеновачки, -а, -o који се односи на Ћеновац.

Ћеновка и Ћеновчанка ж становница Ћеновца, она која живи у Ћеновцу.

Ћеновчанин м становник Ћеновца, онај који живи у Ћеновцу.

ћера жхип, од ћерка, исп.ћере. — Иди, ћеропаглеј немој се забавиш млого!

ћерана жужарска радионица. — Викаш скупити конопци ијужики куде Ми

лана, а незнаш књко се он целден ућерану витла, напред-натраг, напред-натраг.

ћераца жекспр. кћи. —Твоја ћераца кудеје до овој време, све девојке издођоше

o(д) цобóp?

ћере св. ћера. —Сви фалив оној њојноћере, питували смо по село, ће га тражи

мо за нашога Слободана, ако ће гу давав јесенic.

ћеремида ж цреп за покривање кровова, зиданих ограда и сл., ћерамида. —

Отидоше у Лесковац ћеремиду да докарав, кућу да покријемо.

ћеремитка ж дем, од ћеремида. — Увати се за нику работу, немој сbм да прери

ђаш теј ћеремитке на плот!

ћеркетина ж аугм. и пеј, од ћерка. — Ми се овде мучимо, а свекрва кришком

све носи на ћеркетину њојну у Лесковац.

ћеркосујем, ћеркосуваја (3. л. мн.ћеркосујев, аор. ћеркосува, 1. л. мн. ћеркосу

вамо, импф. ћеркосујешем, 3. л. мн. ћеркосујешев) несвр. ословљавам ћерком

(обично да јој се додворим, да је одобровољим и сл.). — Не ме сљгћеркосуј, прво ми се

свашта навикаш па ме после ћеркосујеш!

ћибридм шибица. — Дај, сине тај ћибрид, деда огањ да запали!

ћибритка жбот, некалемљена винова лоза са гроздовима ситних, црних боби

ца. — У старо лојзе није свећибритка, тој сим за вино, а ново лојзе ми је све от калем

из Дренову. 1

ћилер м просторија у којој се држи зимница, остава. — Ај књд идеш накуде

ћилер, донеси једну флашу петлижани!

ћипрес, -ста, -сто лепог стаса, витак, вижљаст. — На мајку се мануло оној

старејо девојче, ене књкоје ћипресто.

ћопав,-а,-охром. —Твоја баба Љуба је била ћопава, ал мој татко гу узеја зами

раз, била мирошчика, а он сиротињка.

ћопавим, ћопавија (3. л. мн. пр. ћопавив, аор.ћопави, 1. л. мн.ћопавимо, импф.

ћопавешем, 3. л. мн. ћопавешев) несвр. храмљем, ћопам. — Играја фузбал па искрши

ја ногу, свк ћопави. 1

ћопавка ж погрд. она која је хрома, која храмље, исп. ћопла. — Ако је ћопавка,

лични деца очувала.

ћопавком погрд. онај који је хром, који храмље; исп. ћопча. — Беше падаја от

племњу и такој ћопавко остаде, неје теја да се аперише.

ћопавче с дете које храмље, исп. ћопличе. — Чува и она едно ћопавче, ич на

другуга да не наоди ману!

Ћопе с надимак.

ћопла ж в. ћопавка. — Од три ћерке, две су ву ћопле, кој ће ги узне?
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ћопличе с в. ћопавче. — Плаче што гу Марија викала ћопличе.

ћопчам в. ћопавко. — Онај ћопча свc) штакље па иде по говеда, а ти легаж до

које време, од бога ће ти падне.

ћорка ж погрд. она која је слабовида; она која је слепа, слепица, исп. ћорла. —

И викаву на туј ћорку да се не скиђа сама низ басамаци, паднала па свг муке моје.

Ћерка ћорка, а мајка глувка, па куде год да идев водив се под руке.

ћорла ж в. ћорка. — Нећу носим наочари у школу, ће ме викав ћорло. Аметом

не види, ћорла.

ћорчам погрд. онај који је слабовцд, онај којије слеп, слепац. — Онај ћорчату

pија наочари па чита нико старо писмо. Убаво и она дочекала, вуче онога ћорчу стал

но по доктури.

ћорћутукм (у прилошкој функцији уз придев пијан) сасвим, потпуно. — Овај

човек ћорћутук пијан, докле се малко не отрезни нема поодење.

ћосакм онај коме нерасту брада и бркови, ћосав човек, ћоса. —Деда гије бија

ћосак, па по њега свг и њигови унуци викав ги ћocáци.

ћош мугао, кут; исп. ћошка. — Немој да остаљаш метлу такој на сред) цобу,

тури гу поза врата у ћош

ћошка ж в. ћош. — Све се ништо сpмујеше у нас књIд) дођујеше, узне столичку

па седне у ћошку.

ћудошем, ћудоcaja (3. л. мн. пр. ћудошев, аор. ћудоca, 1. л. мн. ћудoсамо) свр.

размазим се. — Књд аздише човек, он ћудоше.

ћуз (обично поновљено неколико пута) узвик којим се два овна која су се суда

рила опомињу да сераставе. —Ћуз, ћуз, болесве у овнови, што вије па се бодете!?

ћукавац м зоол. црни косТurdus merula. —Ћукавац има жуту кљуницу, а перја

му црни.

ћукавче с птић ћукавца. — Беремо дрва у шуму, књдмашим очи, а оно гњездо с

ћукавчики, сbмо зевкав, још не можда летив.

ћулавка ж капа, капуљача. — Подврзала се па направила ћулавку на главу.

Изр. ћу му скројим ћулавку довешћу некога у врло тешку ситуацију, вратићу

му мило за драго. — Неће му она остане дужна, ће му скроји ћулавку.

ћулумаjec, -ста, -сто који има густо перје, ћубу на глави (о кокоши). — Неје тој

моја кокошка, моја је ћулумајеста.

ћулумајка ж кокош са густим перјем, ћубом на глави. — Туј ћулумајкућу ува

тим па ћу закољем, научила се па све сноси у Младенову племњу!

ћулумка жгусто перје, ћуба на глави кокоши. — Бале, тај кокошка с ћулумкује

моја, она стално прелића преко плоту твој обор, жими деца познавам гу што је моја.

ћунЊкм чунак на шпорету, исп. ћунка. —Ћунци несвм одемно чистила, затој

ми шпорет неће убаво вуче.

ћунка ж в. ћуник. — Вржи метлу заједну мотку па гурај крс ћунку, ће гу очи

стиш!

ћунче с дем, од ћунка. —Таван висок, ће ти требајошједноћунче затој кубе.

Ћупе с надимак.

ћупина ж 1. окрњена глинена посуда. — Теј ћупине да узнеш па све да исфр

љиш на ђубре, с њи се више не мош служимо!

2. експр. стара, оронула жена. — Изработила се, истеретила се, нема од) туј

ћупину више работа.
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ћупче с дем од ћуп — Иди у подрум, ће нађеш нико ћупче овај џурџил да поса

дим!

Ћуран м надимак.

Ћуре с надимак.

Ћурка ж надимак.

1 ћурче с пиле ћурке. — Насади потквачку и ћурчијајца, она извела три ћурчики

СЊМО.

} ћурчи, -а, -о који се односи на ћурку, ћурећи. — Ћурчо месо је посно, тој варо

ШанИ ВОЛИВ.

ћутежљив, -а, -о ћутљив. — Онај стареја ћерка мије ћутежљива, реч с конопаs

да ву извукујеш, а овај малеја сЊм на sвезде што не лаје.

ћутежљивка ж ћутљивица, исп. ћутљивка. — Ти мори, ћутежљивке, што не

збориж, дњл се срмујеш?

ћутежљивком ћутљивац; исп. ћутљивко. — Не сpмује се, него такbв ћуте

жљивко, не збори млого.

ћутекм батине. — Не поврћај на татка, ће изешћутек! Млого се задеваж, затој

едеш ћутек од деца!

ћутећим прил.ћутећи, ћутке. — Седи уз остал, такој ћутећим, с никyга не збо

ри. Ћутећим прође поред човека, нуме се јави!

ћутљивка ж в. ћутежљивка. — Ти, мори, ћутљивке, дњл немаш уста да збо

риж, зашто сhмо ћутиш!?

ћутљивком в. ћутежљивко. —Такbвје он ћутљивко, слабо с људи збори.

ћутук м погрд. онај који је примитиван, глуп, исп. ћутуклија. — Стебе се не

мож на крај искочи, ти си ћутук

ћутуклијам погрд, в, ћутук. — Тога ћутуклију га сви варав, он се нуме сети да

идев по њега сЊм да ги поји!

ћућајка ж експр. кокош носиља. — Имам николко ћућајке што ми сносив.

ћућорим, ћућорија (3. л. мн. пр. ћућорив, имп.ћућори, аор. ћућори, 1. л. мн.ћу

ћоримо, импф. ћућорешем, 3. л. мн. ћућорешев) несвр. експр. водим тих и поверљив

разговор с неким. — Њи две књ|д) цеставив, сЊмо ништо ћућорив, откуга толко збо

рив, не знам.

ћушкам, ћушкаја (3. л. мн. пр. ћушкав, аор, ћушка, 1. л. мн. ћушкамо, импф.ћу

шкашем, 3. л. мн. ћушкашев) несвр. одгурујем, гурам. — Не мећушкај, полњк, сви ће

улегнемо!

ћушкање с гл. им. од ћушкам. — Прекини стој ћушкање, ћуте истепам! У оној

ћушкање за у автобузда улегнев, обалише једну бабу, да утепав жену!

ћушнем, ћушнуја (3. л. мн. пр. ћушнев, аор. ћушну, 1. л. мн. ћушнумо) свр. од

гурнем, гурнем. — Ћушни тој клупче навам, да се не дизам!

У

уала жнавика, навада, размаженост. — Заједење ако троши, душаје у сваку

га, ал цигаре су уала, тој не ву треба.
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уáленка ж она која је упуштена, размажена. — Море, ћу ву покажем ја на туј

уаленку што се сšмо исића, лошо ливу је тој што си купија, свbки дан истражује по

ништо!

уáленком онај који је упуштен, размажен. — Неће едеми сви што едемо, мај

ка си га уалила, носи му там у собу да еде које се он исети!

уаленче с упуштено, размажено дете. — Води си га, ћерко тој твоје уаленче

дома па куде тебе нека истражује, ја сто работе имам, не мок се сhмо с њега распра

љам!

уалим, уалија (3. л. мн. пр. уалив, аор. уали, 1. л мн. уалимо, импф. уáлешем, 3.

л. мн. уалешев) свр. П. навикнем, навадим некога на нешто, размазим некога; исп. на

алим (1). — Мајка га млогоуалила, све које он оће она му дава, сb(г) књд нема да му да

де, муке њојне.

П. — се навикнем се, навадим се на нешто, размазим се, исп. наалим (II). —

Уалија се да иде по кафане, тој сити крива, ники нема залеб, а он свћки динар даде по

кафане.

уалотина ж сувише упуштена, размажена женска особа. — На тујуалотину

мора се купи све које она потражи, млого сте гу уалили!

уáпем, уапаја (3. л. мн. пp. уапев, аор. уапа, 1. л. мн. уапамо)свp. I. уједем, угри

зем. — Пусто ги куче остало, да уапе Игора за ногу, а неје шприцано, па свм морала

дете да водим куде доктура

II. - се уједем се, угризем се. — Уапа се за език, ништо ћу се зарадујем.

уарним се, уарнија се (3. л. мн. пр. уарнив се, аор. уарни се, 1. л. мн. уарнимо

се) свр.успоставим с неким присне, добре, пријатељске односе. —Млого се ониуар

нили с Миле, имање заједно работив.

уáчкам, уачкаја (3. л. мн. пр. уáчкав, аоруачка, 1. л. мн. уачкамо, импф. уáчка

шем, 3. л. мн. уáчкашев) свр. П. запрљам, испрљам. — Све си ми судови уачкала па си

ги такој оставила ја да ги мијем, и тојте мрзело да уработиш! Уачкала свм руке, дете,

не мок се рукујем, прошћавај!

П. — се запрљам се, испрљам се. — Дудинке нике за свиње бра, глеј књко сам се

уачкала!

убав, -а, -о који је пријатног, привлачног спољашњег изгледа, леп, згодан, уоп

ште леп. — За убаво, девојка је млого убава и сами ће видите, а за друго питујте там

њини комшије, они гу познајев. Убавти Лепке леб, тој ли од ново брашно замесува!?

убављчак, -чка, -чко који је донекле пријатног, привлачног спољашњег изгле

да, донекле леп, згодан, лепушкаст, уопште донекле леп. — Син ву и такој и такој,

убављчак, а ћерке ву млого убаве, метнале се на татка. Нема време да му сpтим на овој

вариво, ал па убављчко, ће га изедемо. }

убављчко прил. донекле лепо, донекле добро. — Убављчко навезла пешкир,

књко досегнеје тој работила. Убављчко поједе дете, па оно неје ко стар човек толко да

изеде.

убавило с пријатан, привлачан спољашњи изглед, лепота (о човеку), исп. уба

виња. —Навилеву њојно убавило, књд нема мозак. Убавило, кућу незавило (народна

изрека).

убавиња ж в. убавило. — Издиза се стуј ћерку стареју, издиза, све се убавиња у

њум собрала, ко њојну ћерку нигде нема!
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убаво прил. на леп начин, лепо. — Убаво копај, туј траву око стручики скуби,

она ће се па привати такој ти књко гу сим кидаш!

убаздим се, убаздеја се (3. л. мн. пр. убаздив се, аор. убазде се, 1. л. мн. убазде

мо се) свр. почнем да заударам, да баздим, усмрдим се. — Убаздела се, ни се бања, ни

се преобукује.

убЊкнем се, убакнуја се свр. 1. сметем се, пометем се. — Убакнуло се дете бе

ше што падало, после млого време измину, не сме се пушти само да оди.

2. испољим јогунство, узjогуним се. — Неје да не може да вуче, него се убакнуја

и неће мрдне.

убњцкам, убацкаја свр. 1. убодем нечим танким и оштрим (обично иглом, тр

ном и сл.). — Ћу те убљцкам, дете, дел да гледам у тебе ел у везиво!?

П. — се убодем се нечим танким и оштрим (обично иглом, трном и сл.). — Обуј

ништо, немој боса, ће се убњцкаш!

убачкам се, убачкаја се (3. л. мн. пр. убачкав се, аор. убачка се 1. л. мн. убачка

мо се, импф. убачкашем се, 3. л. мн. убачкашев се) свр. замажем се, испрљам се бла

том, блатњавом водом. — Навађува башчу, еве књко сам се убачкала ко свиња!

убеђавам, убеђаваја (3. л. мн. пр. убеђавав, аор, убеђава, 1. л. мн. убеђавамо)

несвр. наводим на пристанак, убеђујем. — Нећу те убеђавам, ја ти казујем, а ти књко

си оћеш!

убивам, убиваја несвр. у изразу: убива ме ципела, попка и сл. жуља ме. —Уби

вав ме овеј ципеле, глеј књкве ми се ноге направиле.

убивотина ж повређено, озлеђено место на телу услед ударца, пада и сл. —

Беше Мирко, мој домаћин, паднуја от племњу пре три године, па га тај убивотина и

ден данез боли на време преткишу.

убијем, убија свр. 1. повредим, озледим. — Помери се мало у страну, да те не

убијем с овуј сучку!

П. — се повредим се, озледим се. — Износимо ствари да кречимо пасе убина ногу.

убичим се, убичија се (3. л. мн. пр. убичив се, аор. убичи се, 1. л. мн. убичимо

се) свр. заузмем пркосан, кочоперни став, почнем да пркосим, да се кочоперим. —

Дошја из Немачко с лимузину па се убинија, кој ће с њега! 1

убрго прил. мало за тим, убрзо. — Убрго по тој беше умреја. Убрго по њега и

она отиде.

убресћам се, убpecћаја се (3. л. мн. пр. убресћав се, аор. убресћа се, 1. л. мн.

убресћамо се) свр. почнем убрзано да дишем, хукћем (обично као последица каквог

напора), задишем се, задувам се. — Убресћам се чим почнем да се качујем уз басам

ци. Што си се такој убресћала, двл трча?

убрзгам се, убрзгаја се (3. л. мн. пр. убрзгав се, аор. убрзга се, 1. л. мн. убрзгамо

се, импф. убрзгашем се, 3. л. мн. убрзгашев се) свр. почнем да ходам брзим, хитрим

кораком, пожурим. —По цел пудгу немок стигнем, убрзгала се кодагу никијури.

убутам се, убутаја се (3. л. мн. пр. убутав се, аор. убута се, 1. л. мн. убутамо се,

импф. убуташем се, 3. л. мн. убуташев се) свр. уђем гурајући се, угурам се. — Дњк су

бота па људи идев на пијац, одвај се убута у автобус.

убутување с гл. им. од убутујем се. — Доста сем се убутувала, нема вајда од

убутување, ћу дигнем руке од њега.

убутујем се, убутуваја се (3. л. мн. пр. убутујев се, аорубутува се, 1. л. мн. убу

тувамо се, импф. убутујешем се, 3. л. мн. убутујешев се) несвр. намећем се, утрпа
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вам се. — Иде там куде њигову мајку, убутује се, ал он гу неће. Убутуј се свк, ћерко,

књд неси ме слушала да поштујеш туј кућу куде си отишла! Које ву се туј убутујеш

кb(д) те она ич не сматра?

увајдим се, увајдија се (3. л. мн. пр. увајдив се, аор. увајди се, 1. л. мн. увајдимо

се) свр. стекнем неку корист, овајдим се, окористим се. — Млого сњм се увајдила што

сљм вечувала, закучку мене сматрате, а незамајку! Неће се никојувајди стуђу муку!

уваљам се, уваљаја се (3. л. мн. пр. уваљав се, аор. уваља се, 1. л. мн. уваљамо

се, импф. уваљашем се, 3. л. мн. уваљашев се) свр. експр. добијем на тежини, угојим

се, поправим се. — Ништа не работи, тој сbмо по кућу, уваљала се.

уваљкам се, уваљкаја се свр. експр. у дем, значењу: уваљам се. — Беше млого

пропала, свк се уваљкала.

уваркам, уваркаја (3. л. мн. пр. уваркав се, аор. уварка се, 1. л. мн. уваркамо се)

свр. П. заштитим, сачувам. — А, бре, не мож га ти уваркаш од цуђенице, такој му

судено!

П. — се причувам се, припазим на себе. — Нумеш се ти уваркаш, немојтешко да

дизаш, мора нико време да измине по аперацију, немој се пропастиш!

уватим, уватија (3. л. мн. пр. уватив, имп. увати, аор. увати, 1. л. мн. уватимо,

импф. уватешем, 3. л. мн. уватешев) свр. П. ухватим, исп. уфатим. — Ајми, деца по

могнете да увати баба једну кокошку!

П. — се ухватим се. — Увати се за ограду да се придржевљаш!

уваћам, уваћаја (3. л. мн. пр. уваћав, аор. уваћа, 1. л. мн. уваћамо, импф. уваћа

шем, 3. л. мн. уваћашев) несвр. П. хватам, исп. уфаћам.— Немој да уваћаш тој маче,

мож има бује!

П. — се хватам се. — Ти се не уваћај с њи у тој друсто!

уверим, уверија (3. л. мн. пр. уверив, имп. увери, аор. увери, 1. л. мн. уверимо,

импф. уверешем, 3. л. мн. уверешев) свр. извршим оверу, оверим. — Иди на шалтер да

ти тој уверив!

увечер прил. у вечерњим сатима, увече. — Преко лето немаш мирало, тој тије

књLдјце скапошеш увечер!

увивам, увиваја (3. л. мн. пр. увивав, аор. увива, 1. л. мн. увивамо, импф. увива

шем, 3. л. мн. увивашев) несвр. П. увијам, умотавам. — Љути се што сем ву увивала

баничку у новине, ја немашем тргонеј салветке што ги викав.

П. — сеувијам се, умотавам се. — Колко се ти, човеку увиваш стеј черге, па не

је зима, лето је, неће оSéбнеш!

увивање с гл. им. одувивам (се). — Досади ми стој твоје увивање, ко да си ма

лецко дете!

уврљам, уврљаја несвр. бацам, убацујем унутра. — Дедаје таму плац, уврљаз

бабу сено у племњу.

уврљим, уврљија (3. л. мн. пр. уврљив, аор. уврљи, 1. л. мн. уврљимо) свр. уба

цим унутра. — Уврљи тај лук у кошару, па књT киша стане па ће га исврљимо!

увце с дем, од уво. — Пази, немој му вода улегне у увцики!

угадим се, угадија се (3. л. мн. пр. угадив се, аор. угади се, 1. л. мн. угадимо се,

импф. угадешем се, 3. л. мн. угадешев се) свр. унередим се, исп. угалатим (П). — Оној

дете се па угадило, иди га препови!
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угалатим, угалатија (3. л. мн. пр. угалатив, аор. угалати, 1. л. мн. угалатимо,

импф. угалатешем, 3. л. мн. угалатешев) свр. П. учиним прљавим, запрљам, испрљам,

исп. углотим.— Шатке све воду угалатиле, свгмора па корито да пуним за краве.

II. — се в. угадим се. — Млого стара, однезнала, угалати се па муке моје.
угар м плитко узорано земљиште. — Иде он брго, кожељка крзугар (у шаљи

вом тону каже се за онога ко споро хода).

угарим, угарија (3. л. мн. пр. угарив, аор. угари, 1. л. мн. угаримо, импф. угаре

шем, 3. л. мн. угарешев) несвр. плитко преоравам земљиште, њиву непосредно на

кон скидања усева ради припремања за дубоко орање пред наредну сетву. — Угари

мо њиве уeсен куде што ни је била пченица, тоје прво орање, напролет па ги оремо

пред цадење мумуруз.

угарење сгл. им. од угарим. — Књдугаримо њиве викамоугарење, тоје угарење.

угаснем, угаснуја свр. експр. испустим душу, умрем. — Ми стари књдугаснемо

све ће запусти, млади неће работив њиве, ће ги испродадев.

угичм имућан, угледан човек. — Испрсија се кодаје угич, ако ништа нема.

угледам се, угледаја се (3. л. мн. пр. угледав се, аор. угледа се, 1. л. мн. угледа

мо се) свр. почнем нетремице да гледам у некога или нешто, упиљим се. — Које си се

угледаја у мене, дњл рогови имам?

углотим, углотија (3. л. мн. пр. углотив, имп, углоти, аор. углоти, 1. л. мн. угло

тимо)свp. I. в. угалатим (). — Напуни корито своду да перем, шатке гу све углотиле.

П. — се запрљам се, испрљам се (обично нечим житким). — Ринатам шталу па

сам се све углотила.

угмечим, угмечија (3. л. мн. пр. угмечив, аор. угмечи, 1. л. мн. угмечимо) свр.

нагњечим, пригњечим. — А, мори,ја несвм видела дете овде што спије, ћага угмечим!

угњездим се, угњездија се свр. удобно се сместим, угнездим се. — Угњездила

се она у мајкин скут, оволка девојка!

угњилим, угњилеја свр, омекшам услед ферментације или презревања, по

станем гњио (о воћу). — Турете теј крушке у жито, по брго ће угњилив!

угорим, угореја (3. л. мн. пр. угорив, имп. угори, аор. угоре, 1. л. мн. угоремо,

импф. угорешем, 3. л. мн. угорешев) свр. 1. добро загрејем (о црепуљи). — Црпуљу пр

во мора добро да угориш, солнеш брашћнце да видиждњл се угорела, тБксипујеш те

сто леб да печеш.

II. - се 1. постанем добро загрејан, угрејан (о црепуљи). — В. пр. подугорим (I).

2. постанем врео, врућ, добијем високу телесну температуру, паднем у ва

тру. — Дете има ватру, угорело се, бpго га собукуј да га трљамо с ракију!

1 угорчим се, угорчаја се свр, добијем горак укус постанем горак — Куде се

брашно чува у најлон преко лето, видиж да се угорчало?! Уста ми се угорчаше од овај

дуван и не мог га врљим,

уготвим, уготвија свр. направим, припремим питу. — Не дођује ред да останем

дом па ништо да уготвим, нику баничку да турнем у тепсију.

удављцм онај коме је жена умрла, удовац. — Не била исправна девојка, затој

се за удавца одала.

удавица ж она којојје муж умро, удовица. — Остала удавица с малецки деца,

па њојне муке.

удавичетина жаугм. и пеј, одудавица. — Млогоје жене тај удавичетинарацве

лила!
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удијаузвик којим се пси подстичу на клање. — Викајги удија, да видиш књкоће

се здавив!

удијам се, удијаја се свр. почнем убрзано да дишем (обично као последица ка

квог напора), захукћем се. —Делтеникијури патрчиш, што си се толко удијала?

удобнос млагодан, конфоран живот. — Она је имала удобнос, затоје толко

живела.

удолица ж низбрдица. — Ти иди поза кола, па куде онуј удолицу кочи!

удременим, удрeмeнија (3. л. мн. пр. удрeмeнив, аор. удрeмeни, 1, л. мн. удре

менимо, импф. удрeмeнeшем, 3. л. мн. удрeмeнeшев) свр. експр. постанем невесео,

нерасположен, сневеселим се, онерасположим се. — Ти, што си удременила, дњл

татко вика по тебе? Удременила ко невеста у понеденик.

удpскам, удрскаја (3. л. мн. пр. удрскав, аор. удрска, 1. л. мн. удрскамо, импф.

удрскашем, 3. л. мн. удрскашев) свр. П. испрљам, запрљам, замажемретком столи

цом. — Деца све удpскали дрску у нужник.

П. — се 1. добијем ретку столицу, пролив. — Ми смо испоснети, па свиње књд

испокољемо, маскњ|дlтопимо, наједемо се такојчварке наједанпут, све се удpскамо.

2. експр. преплашим се, престравим се. — Удрска се докле замину гробље, дњк

ноћ!

удудучим се, удудучија се свр. експр. укочим се, укрутим се, укитим се. — Што

си се туј удудучија, пњл приђи помогни ми џаг да однесемо?!

уђе прил. у већој мери, интензивније. — Не га претискај, уђе ће те боли!

уждроцам, уждроцаја свр. П. замажем, измажем, запрљам, испрљам. — Ну

меж да пазиш по суво да идеш, све си уждроцаја ногавице!

II. - се замажем се, измажем се, запрљам се, испрљам се. — Товаримо ђубре

да искарамо у њиве, све сем се уждроцала.

уждрцам, уждрцаја (3. л. мн. пр. уждрцав, аоруждрца, 1. л. мн. уждрцамо)свр.

П. испрскам (обично прљавом водом). — Помери се овија колишта да прођев, ће не

уждрцав!

П. — се испрскам се прљавом, блатњавом водом. — Немој потија вирови да

шљапаш, ће се уждрцаш!

ужирим се, ужирија се (3. л. мн. пр. ужирив се, аоружири се, 1. л. мн. ужиримо

се) свр. експр. физички ојачам, оснажим се. — Ужирија се ко бик, виће трећу годину

ништа тешко не работи!

ужутим, ужутеја свр, добијем жуту, нездраву боју лица, пожутим (обично

услед болести). — Ужутела онај жена, болна ништо. Жена му ужутела, а он се црве

њак направија. -

уздњнем, уздњнуја свр. испустим уздах, уздахнем. — Ја смо уздвну, нећу се

свађам с њега.

узвијем, узвија (3. л. мн. пр. узвијев, аор. узви, 1. л. мн. узвимо, импф. узвије

шем, 3. л. мн. узвијешев) свр. почнем да плачем, огласим се плачем. —Чим дете узви

је, одма трчи да га узне у руке, иш да не вије.

узвијем се, узвија се свр. експр. почнем упорно да мољакам тражећи нешто,

исп. узвртим се. — Узвило се оној дете да му дам паре там за ники капут, и ја откуд!

ћу ги нађем паре.

узвилним, узвилнеја свр. повиленим, побесним. — Ви сте, деца узвилнели, ћу

текли тражите?
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узводим се, узводија се (3. л. мн. пр. узводив се, аор. узводи се, 1. л. мн. узводи

мо се, импф. узводешем се, 3. л. мн. узводешев се) несвр. понашам се према некоме

удворички, понизно, додворавам се некоме. — Она му се млого узводи, сbМ да му буд

не добра, ал он па књг полуди, довати па гу све утепа!

узводљив, -а, -о који се додворава некоме. — Не узводи му се, будало, тој што

си узводљива, он се игра с тебе ко мачка с поганца!

узводљивка ж погрд. она која се додворава некоме. —Ти си узводљивка, сме

не се свађаш, а на њега му се узводиш, мислиш ће ти дава паре ко отпре, ал тој нема

ВИШе!

узводљивком погрд. онај који се додворава некоме. — Неси отрезан ко стареј

брат, ти да си домаћин, а ти му се, узводљивко узводиш на њега малејога!

узвртим се, узвртеја се (3. л. мн. пр. узвртив се, имп, узврти се, аор. узврте се, 1.

л. мн. узвртемо се) свр. експр. почнем да молим, мољакам, кукумавчим. — Беше се уз

вртеја туј куде нас, Вељко да му оре, не мога му одрекне.

уздњнем, уздвнуја свр. испустим уздах, уздахнем. — Она јадна уста не отвори

при онолко љагање, смо уздњну и отиде си дом.

уздишам, уздишаја (3. л. мн. пр. уздишав, аор, уздиша, 1. л. мн. уздишамо,

импф. уздишашем, 3. л. мн. уздишашев) несвр. уздишем. —Цел ноћ не спије, сbмо уз

диша, књкву ли муку тој има?

уздишање с гл. им. од уздишам. — Нема, ћерко уздишање, да обрнеш па на ни

што убаво да мислиш, што било, било!

уздргнем, уздргнуја свр. подригнем. — Чекај дете да уздргне па га трктурају

кревече!

уздргњување с гл. им. од уздргњујем. —Згади ми се од њојно уздргњување.

уздргњујем, уздргњуваја несвр. подригујем. — Преједе се па сЊмо уздргњује!

узjанем, узјануја свр. узјашем, појашем; исп. ујанем. — Беше сети, Радо млого

разболела, а ја узjанем коња па у Лебане по доктура.

узнем, узеја (3. л. мн. пр. узнев, аор. узедо, 1. л. мн. узедомо, импф. узнешем, 3.
л. мн. узнешев) свр. П. узмем. —Узни књ|дјти давам, ти књдимаш, ти ће ми пададеш!

П. — се у изразу: узели се ступили су у брачну заједницу, засновали су брачни

однос. — Одвај се узедоше, откњfд) sборив!

уилан, -лна, -лно нерасположен, сетан, тужан, снужден. — Деца научили с

мајку, па она књд отиде на работу у Немачко, такој су били уилни, од греда гине гле

ДаШ.

уилнем,уилнуја свр. постанем нерасположен, сетан, тужан, снужден, оне

расположим се, растужим се, снуждим се, сневеселим се. — Сви кућом смо уилну

ли, Боскајавила из Немачко Никола паднуја од грађевину, скеликоптер га одма отка

рали у болницу.

уиманим се, уиманија се (3. л. мн. пр. уиманив се, аор. уимани се, 1. л. мн.

уиманимо се) свр. експр. сувише се опустим, олењим се. —Уиманија се па ништа не

ће работи. Уиманија си се, човеку, ваћај се за нику работу, овија двојичка не мош се

растрзав на све стране!

уј (обично поновљено више пута) узвик за изражавање веселости, раздрага

ности, среће и сл. (обично на свадбеном или неком другом весељу). — Свекрва књLд)

доведев снашку заведе бро па све у трупец игра, врти бело марамче и подвикњује: уј,
! . . .

Уј, УЈ.
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уја (обично поновљено више пута) узвик за терање птица из винограда. — Ра

није, књLд) целојза пред брање чували, chмо чујеш књко лојзарке викав врапци да не

кљујев гројзе: уја, уја.

ујанем, ујануја (3. л. мн. пр. ујанев, аорујану, 1. л. мн. ујанумо, импф. ујанешем,

3. л. мн. ујанешев) свр. в. узjанем. — Он ти ујане коња и пође у тој село. Ујане коња па

иде уждеглaвачку задругу да купи солишићер, овде несмо ималитик продавницу.

ујдуришем, ујдурисаја (3. л. мн. пр. ујдуришев, аор. ујдуриса, 1. л. мн. ујдури

само)свp. I. лепо обучем, дотерам.— Ене, Милунка ујдурисала обе унучики пати од

веде у собор.

П. — се лепо се обучем, дотерам се. — А, мори, књко си се ти ујдурисала, куде

пође!?

ујем мујам, ушур. —У оној време које имаја воденицу, сbмо од ујем могjaе да

живи. Имаја свм трећи дел воденицу у Коњино, женин мираз, мељаја свм, сујем свм

деца изранија.

ујдурмаж подвала, смицалица. —Тајнижена с њојне ујдурме кућу растури.

ујка ммајчин брат, ујак. — Моја мајка имала брата, Миле му било име, ал рат

књд бија, тај мој ујка отишја у добровољци и несе више врнуја.

ујкин, -а, -о ујаков. — Вере ујкино се одало за никуга Босанца.

ујче с хип, од ујка. — Језда смо долечна фамилија, ал Станче Допкино, да не

прођемо според њину кућу, а оно одолек вика, ујно, ујче, куде ћете!?

укаљам, укаљаја (3. л. мн. пр. укаљав, аор, укаља, 1. л. мн. укаљамо, импф. ука

љашем, 3. л. мн. укаљашев) свр. (поред обичног значења „упрљам(се), испрљам (се)“

фиг. изгубим невиност, обешчастим се. — Ћерка му се укаљала, дава уз њум мираз

голем, још неодата седи.

укапем, укапаја (3. л. мн. пр. укапев, аор. укапа, 1. л. мн. укапамо) свр. П. упр

љам, испрљам поливши капима нечега пријелу. — Седна уз остал до Мирка, ондњк

левак, погурна ме, све укапа кицељу с чорбу.

II. - сеупрљам се, испрљам се поливши се капима нечега пријелу. —Ти ко нико

дете једеш, све се укапа!

укапујем се, укапуваја се (3. л. мн. пр. укапујев, аорукашува, 1. л. мн. укапувамо,

импф. укапујешем, 3. л. мн. укапујешев, пр. сад, укапувајећи) несвр. прљам се поливају

ћи се капима нечега пријелу. — Нека се укапује,детеје тој, мора се учи само да еде!

укарам, укараја (3. л. мн. пр. укарав, аор. укара, 1. л. мн. укарамо, импф. укара

шем, 3. л. мн. укарашев) сврутерам, сатерам. — Дај да укарамо овеј пашићне свиње

у кочину, докле рањенице не едев. Укарај овце у трлу! .

Изр. укарам (некога) у стра уплашим, престравим. — Укара га дете у стра, дел

си полудела па такој плашиж дете!?укарам се у стра уплашим се, престравим се. —

Укара се у стра, мајка чука на прозор, вика, Миросаво, брго, Вељко ће умре!

укарување с гл. им. од укарујем. — Што си толко запела за тој укарување, нека

ги прасци још по обор, нека се бачкав на овој врућо?!

укарујем, укаруваја (3. л. мн. пр. укарујев, аор, укарува, 1. л. мн. укарувамо,

импф. укарујешем, 3. л. мн. укарујешев) несвр. утерујем, сатерујем. — Нећу, чичо

укарујем кола у обор, нека ги прет капију, немам време да седим. Нема да укарујеш

краве у шталу, него ги вржи под ора у лад, у шталу ће изгорив од врућо!

укачим, укачија (3. л. мн. пр. укачив, имп. укачи, аор. укачи, 1. л. мн. укачимо,

импф. укачешем, 3. л. мн. укачешев) свр. П. попнем, подигнем. — Укачише џакшићеp
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на таван па књд ми нестане мора се качујем, а стара свм, не мок се укачим. Мајка нека

се укачи, чичо, ја ћу си одим!

П. — се попнем се. — Укачи се у кола да не идеш пешке! Да се укачи на племњу

сено да скине за краве, слуба му се померила, такој беше искршија ногу, и дан данic

пати. Не мога се укачи у овај, друг автобус ће чека.

укачување с гл. им. од укачујем (се). —Ти с твоје укачување на ора, ће се рас

пучиш јемпут!

укачујем, укачуваја (3. л. мн. пр. укачујев, аор. укачува, 1. л. мн. укачувамо,

импф. укачујешем, 3. л. мн. укачујешев, пр. сад, укачувајећи) несвр. П. пењем. — Ви

кај мајку ти да ми помогне, ће укачујемо ораси на таван!

П. — се пењем се. — Не мок ти се ја укачујем на таван, викај деду!

укентерим се, укентерија се (3. л. мн. пр. укентерив се, аор. укентери се, 1. л. мн.

укентеримо се, импф. укентерешем се, 3. л. мн. укентерешевсе) свр. експр. попнем се с

муком, тешко, на једвите јаде. — Одвај се укентери уз басамци, за нигде неје.

укљувем, укљуваја (3. л. мн. пр. укљувев, аор. укљува, 1. л. мн. укљувамо)свр.

убодем кљуном, кљуцнем. — Не мавај пилики, квачка ће те укљуве!

укам, укаја (3. л. мн. пр. укав, аор. ука, 1. л. мн. укамо, импф. укашем, 3. л. мн. ука

шев, пр. сад, укајећи) несвр. избацујем ваздух из уста, дувам, хучем. — Иде отуд, ука у

шаке, смрзја се. Бабаука на пилеу кљуницу да га поврне, паднуло у канту спомије.

укање с гл. им. од укам. — Поврна баба пиленце с укање.

укнем, укнуја (3. л. мн. пр. укнев, аор, укну, 1. л. мн. укнумо) свр. избацим ва

здух из уста, дунем, хукнем. — Укну два-три пут, огањ се разгоре.

уковем се, уковаја се (3. л. мн. пр. уковев се, аорукова се, 1. л. мн. уковамо се,

импф. уковашем се, 3. л. мн. уковашев се) свр. експр. јако озебем, промрзнем, смр

знем се, исп. укочаним се. — Уковамо се стојаећи на пијац, ал слаба продава на овој

студенило.

уколчим се, уколчија се (3. л. мн. пр. уколчив се, аор. уколчи се, 1. л. мн. укол

чимо се, импф. уколчешем се, 3. л. мн. уколчешев се) свр. експр. станем не померају

ћи се, укопам се у месту. — Што си се уколчила туј пред врата, па ел улазај?

укоп му изразу: тој ми је за укоп (о одећи, обући и сл.) пошто умрем. — Ћерко, у

овај бошчелекје сврзано свеза укоп, тој да знаж, да се не удараш у главу у тај час.

укостим се, укостија се (3. л. мн. пр. укостив се, аорукости се, 1, л. мн. укости

мо се, импф. укостешем се, 3. л. мн. укостешев се, трп. укостен) свр. експр. останем

виталан и у старости. —Мужвује одiмно умреја, она се укостила,још работи.

укотељам, укотељаја (3. л. мн. пр. укотељав, аорукотеља, 1. л. мн. укотељамо,

импф. укотељашем, 3. л. мн. укотељашев) свр. П. замрсим, умрсим. — Све ми пређу

дете укoтeљало, не мог да гу размрсим.

П. — се експр. сметем се, смутим се. — Укотељали смо се сви на овуј муку, не

знаш које работиш!

укотравим се, укотравија се (3. л. мн. пр. укотравив се, аор. укотрави се, 1. л.

мн. укотравимо се, импф. укотравешем се, 3. л. мн. укотравешевсе) свр. в. раскотра

вим се, исп. раскубем се. — Укотравила си се, за тебе нема чешаљ“

укочаним се, укочанија се (3. л. мн. пр. укочанив се, аор. укочани се, 1. л. мн.

укочанимо се, импф. укочанешем се, 3. л. мн. укочанешевсе) свр. в. уковем се. — Сем у

једнованелче поткапут оће идеш,ће се укочаниш,ћерацо падрук пут]ће се обукујеш!
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украднем, украја (3. л. мн. пр. украднев, аор, украдо, 1. л. мн. украдомо) свр.

крадући дођем до нечега, украдем. — Има ти из око украдне, твква је лаповка!

укршим се, укршија се (3. л. мн. пр. укршив се, аор. укрши се, 1. л. мн. укрши

мо се) свр. експр. (обично уз глагол јесам с негацијом) преморим се, преоптеретим

се. —Неси сети укршила у работу ко твоје другачке! Да си се укршила у работу, ишла

би да се скапеж да легнеш, а не с мене да се свађаш!

укукам, укукаја (3. л. мн. пр. укукав, аорукука, 1. л. мн. укукамо, импф. укука

шем, 3. л. мн. укукашев) свр. уштројим, кастрирам (о бику, овну). — Риста је муке

видеја, докле укука бика.

укунем, уклеја свр. прокунем. — Татко ме је уклеја, викаше, никњ (д), ћерко да

не процввтиш, и не процевте, до данес с муке!

укуткам, укуткаја (3. л. мн. пр. укуткав, аорукутка, 1. л. мн. укуткамо) свр. П.

добро некога покријем, ушушкам. — Укуткај дете да не озебне преко ноћ!

П. — се добро се покријем, ушушкам се. — Убаво си се ти укуткала, неће ти је

студено. |-

улажу изразу: бије ме ула пратиме невоља, непријатност. —Тебе те, човеку

ника ула бије, откако узеде тој имање!

улав, -а, -о в. заулав. — С такви улави, ја да се цел мој век распраљам!

улавка ж погрд. в. заулавка; исп. улка. —Тај улавка закиснала да пере и бело

тину и црнотину заједно, убаво направила!

улавком погрд. в. заулавко, исп. улча. — Пњлтивика, улавко један да не носиш

с тебе све паре, сврг) куде ја да ти ги нађем!?

улаво прил, будаласто, глупо. — Све улавоработиш, ко по онај свет) да идеш!

улавче с будаласто, наивно дете. — А, бре, улавче, куде само идеш по ноћ, ће

те згази ништо!

улавштина жбудаласто, наивно, глупо понашање, неразборитост, глупост.

— С твоју улавштину деца ће патив, за тебе не ме жал

улазам, улазаја (3. л. мн. пр. улазав, аор. улаза, 1. л. мн. улазамо, импф. улаза

шем, 3. л. мн. улазашев, пр. сад, улазајећи) несвр. улазим. — Улазај, дете, не стој на

врата да ладиш собу!

улазање с гл. им. од улазам. —Нема улазање у кућу обујени, собувајте се!

уландрам се, уландраја се (3. л. мн. пр. уландрав се, уландра се, 1. л. мн. улан

драмо се) свр. експр. замажем се, запрљам се нечим житким. — Чисти шталу, глеј

књко сем се уландрала

улапам, улапаја (3. л. мн. пр. улапав, аор. улапа, 1. л. мн. улапамо, импф. улапа

шем, 3. л. мн. улапашев) свр. П. замажем, запрљам блатом. — Куде толко улапатеј

ногавице, дњл нумеж да се варкаш, малечак си?

П. — се замажем се, запрљам се блатом. — Собучитеј панталоне, све си се

улапаја!

уларм конопац, оглавак на говечету. — Донеси улари да презамо краве!

уларче с дем, од улар. — За овија телци, да кажеш на Миланче уларчики да ти

осуче, откинев се от конопче па сисав краву!

улЊскам, улвскаја (3. л. мн. пр. улickaв, аор. улвска, 1. л. мн. улескамо) свр.

учиним да сија, блиста, изгланцам; исп. улештим. — Улвскала онија ствари њојни,

лђска се кућа.
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улњштим, улвштеја свр. в. улвскам. — А, мори, с које такој улвште ципеле, ка

жи ми и ја моје с тој да намажем?!

улегнем, улегjа свр. уђем.— Видо га књдулеже у њин обор, ал које знаја да они

несу дом.

улегњување с гл. им. одулегњујем. —Нема улегњување у собу, докле се не со

бујете!

улегњујем, улегњуваја (3. л. мн. пр. улегњујев, аор. улегњува, 1. л. мн. улегњу

вамо) несвр. в. улазам. —Немој да улегњујете у башчу, докле се мало не пресуши!

улепим се, улепија се (3. л. мн. пр. улепив се, имп. улепи се, аор. улепи се, 1. л.

мн. улепимо се, импф. улепешем се, 3. л. мн. улепешев се, трп. улепен) сврјако се за

прљам, замажем. — Куде се толко улепи ко онај вепар што се бачкатаму обор?

улим, улија несвр. у изразу: улим на бога богохулим. — Не ули на бога, лично ти

даја, но ти нумежда чуваш

улица жретка столица, пролив. —Уватила гу улица пасhмтрчи таму обор.

улка ж в. улавка; исп. заулавка. — Куде се онај улка залетела у башчу књ|д) ће

заврне?

улужим се, улужија се (3. л. мн. пр. улyжив се, аор. улужи се, 1. л. мн. улужимо

се) свр. в. залужим се. — Рина шталу, глеј књко сем се улужила.

улча мв, улавко, исп. заулавко. — Мћкни се, улчо од мене, дај ја тој да урабо

тим, ете жито књко си расипаја!

уљизгам, уљизгаја (3. л. мн. пр. уљизгав, аоруљизга, 1. л. мн. уљизгамо, импф.

уљизгашем, 3. л. мн. уљизгашев) свр. Г.учиним клизавим. —Деца уљизгали онде прет

капију па се не мош прође.

П. — се постане клизаво. — Ала се је уљизгало онде наудоле, да се искрши чо
век!

уљудим се, уљудија се (3. л. мн. пр. уљудив се, имп. уљуди се, аор. уљуди се, 1.

л. мн. уљудимо се) свр. дотерам се, уредим се. — Куде си се распандала у теј старе

џöљке, уљуди се, гости сем што несу дошли?!

уљуљкам се, уљуљкаја се (3. л. мн. пр. уљуљкав се, аор, уљуљка се, 1. л. мн.

уљуљкамо се) свр. експр. прекомерно се напијем, опијем. — Онај се па уљуљкаја, ене

књко се заваља по пут.

ума ж врста глине. — Однапред несмо имали овија чисти сапуни, прашаг за

прање, него смо с уму прале.

умњстим, умњстија свр. експр. добро изударам, умлатим, премлатим некога

(обично наносећи му маснице). — Боље ти је да ћутиш, ћу те све умћстим!

умејаћан, -ћна, -ћно који зналачки и вешто обавља посао, умешан. — Млогоје

умејаћна, које види с очи, тој с руке ствара.

умеришем, умерисаја (3. л. мн. пр. умеришев, аор. умериса, 1. л. мн. умериса

мо)свp. испуним мирисом, учиним миришљавим, намиришем. — А, мори, с које прска

толко, целу собу си умерисала?!

умеша ж1. удео појединца у заједничкој имовини. — Ја немам умешу у кућу, у

сy(д) цем се одрекла, а имање ће делимо.

2. мешање, умешаност. — Ја сем казала да нећу имам више умешу у теј ваше

работе, вадите си очи!

умешкерим, умешкерија (3. л. мн. пр. умешкерив, аор. умешкери, 1. л. мн. уме

шкеримо, импф. умешкерешем, 3. л. мн. умешкерешев) свр. стежући, стискајући
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угњавим (обично дете исказујући тако нежност, љубав). — Дај га овам, Луно да га

измешкерим, видиш књко ми се смеје!

умешување с гл. им. одумешујем се. —Ти ствоје умешување направи ћерку да

ти напудив, а викала свм ти да се не умешујеш, они ће си се расправив кућни!

умешујем се, умешуваја се (3. л. мн. пр. умешујев се, аор, умешува се, 1. л. мн.

умешувамо се, импф. умешујешем се, 3. л. мн. умешујешев се) свр. уплићем се, пе

тљам се. —Ти се немој женска страна умешујеш они квдјце погађав, тој неје твоја

работа!

умивка ж крпа за прање посуђа, спирњача. —Сумивку и с пепел је твоја мајка

судови прала, данћшањ светна давледживи, туј ти сунђери, туј ти прашкови, у варош

па и у машину набутав судови, да се не мучив.

умилан, -лна, -лно умиљат, мио, љубак. — Млого си ти умилна књLд) треба ни

што да узнеш, ал књLд) треба да даваш, тогмене познаваш, обрћаш главу од мене.

умилкување с гл. им. од умилкујем се. — Она с њојно умилкување из очи ти

има извади које е наумила.

умилкујем се, умилкуваја се (3. л. мн. пр. умилкујем се, аор, умилкува се, 1. л.

мн. умилкувамо се, импф. умилкујешем се, 3. л. мн. умилкујешев се) несвр. умиља

вам се. — Џабе се умилкујеш, реко ти да немам!

умињување с гл. им. од умињујем. — Ма кво умињување, попи два прашка и

још си ме боли.

умињујем, умињуваја несвр. слаби у интензитету, попушта (о болу). —Уми

њује мало, ал још ме боли.

умирам, умираја (3. л. мн. пр. умирав, аор. умира, 1. л. мн. умирамо, импф.

умирашем, 3. л. мн. умирашев) несвр. умирем, мрем. — Да те види да умираш па те

неће помогне, тај изелица!

умислим се, умислија се (3. л. мн. пр. умислив се, аор. умисли се, 1. л. мн. уми

слимо се, импф. умислешем се, 3. л. мн. умислешев се) свр. заокупим се злослутним

мислима, испуним се негативном енергијом. — Које си се па ти толко умислила, дњл

су ти синови у рат отишли?

умит м дугачка метла од прућа. —Да узне човек један умит па куга куде стиг

не, овој се више не мош трпи.

умишљавам, умишљаваја (3. л. мн. пр. умишљавав, аор, умишљава, 1. л. мн.

умишљавамо) несвр. заокупљам се злослутним мислима, испуњавам се негативном

енергијом. —Ти семо умишљаваш ништо, затој си болна, мора се мало расфрколиш,

од убаво ништо да мислиш!

умочам, умочаја (3. л. мн. пр. умочав, аор. умоча, 1. л. мн. умочамо, импф. умо

чашем, 3. л. мн. умочашев) свр. П. упишам. — Деца све баcамци умочали, да узнеш

канту с воду па тој да очистиш!

П. — се упишам се. — Ти си се па умочаја у кревет!

умочкам се, умочкаја се свр. у дем значењу: умочам се. — Умочкало се дете,

мокро, затој плаче.

умочком погрд, в. помочко, исп. умочља.— А, бре, умочко, ћете женимо још

мало, а ти се још умочујеш! Које знаје тај умочко, работи књко му жена нареди

умочлаж погрд. в. помочла. — Моча још у кревет, тај умочла! Одаде се онај

умочла у петнаез године, срећа да ву не побегне!
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умочљам в. умочко. —Душу ми изеде тај умочља, кој које работи, ја сЊм перем

постељу. Књква, мори женидба од њега, он још умочља?

умочуља ж погрд. в. помочуља. — Млого знаје жена умочуља!

умрсољавим, умpсољавија (3. л. мн. пр. умрсољавив, аор. умрсољави, 1. л. мн.

умрсољавимо, импф. умрсољавешем, 3. л. мн. умрсољавешев) свр. испрљам, ума

жем слином, услиним. — Ете књко си све рукави умрсољавија, а дала свмти крпче да

се бришеш!

умфшкам, умpшкаја (3. л. мн. пр. умфшкав, аор, умpшка, 1. л. мн. умршкамо;

импф. умфшкашем, 3. л. мн. умршкашев) свр. П. упрљам, запрљам, замажем. — Пази,

руке су ти нечисте, немој ву умpшкашаљину!

П. —упрљам се, запрљам се, замажем се. — Дете ручкало па се умршкало, она

доватила па бије дете што се умршкало!

умусим се, умусија се (3. л. мн. пр. умусив се, аор. умуси се, 1. л. мн. умусимо

се) свр. експр. снуждим се, сневеселим се. —Умусила се ништо,дњлгу никидира!?

унесем се, унеја се свр. у изразу: унесем се у ватру паднем, западнем у стање

високе телесне температуре. — Унеја се беше у ватру, гори, ја брго повикнем Драги

те га откарамо на доктура.

унученце с дем, и хип, одунуче. —Тој моје унученце од ћерку, оlдЈцина виће

голем момак.

уњкав, -а, -о који говори кроз нос. — Таква сије она унукава, неје наséбла, такој

си збори крз нос.

уњкавка ж погрд. она која говори на нос, yњкавица. —Дође онај ун-кавка па се

не мог расправим с њум.

уњкавком погрд. онај који говори на нос, у њкавац. — Тога ун-кавка иџ га не

разбирам. I

уњкаво прил, на нос (o uзговарању). — Уњкаво збори, затој ву смешно.

уњкало с особа која говори на нос. — На тој унукало не мог му разберем које

збори.

уњкам, ун-каја (3. л. мн. пр. унукав, аор. унука, 1. л. мн. унукамо, импф. унука

шем, 3. л. мн. ункашев) несвр. говорим на нос. — Уњка ништо, ја одолек иш га не раз

бирам које збори.

t уњкање с гл. им одуњкам. — Смејте ву се ви, она с њојноуњкање писује у кан

целарију, а вас ве слунце целдњн пече по њиве.

упазим се, упазија се (3. л. мн. пр. упазив се, имп. упази, аор. упази се, 1. л. мн.

упазимо се) свр. поведемрачунао свом здрављу, припазим на своје здравље. —Она не

се умејала упази у тешку работу, сврг) књг паднула да не може, никој гу не гледа.

упарим, упарија (3. л. мн. пр. упарив, аор. упари, 1. л. мн. упаримо, импф. упа

решем, 3. л. мн. упарешев) свр. сложиму пар приликом упрезања у јарам. — Не мош

се још упарив Булка и Шара, обе вучев на десну страну.

упекљам се, упекљаја се (3. л. мн. пр. упекљав се, аор. упекља се, 1. л. мн. упе

кљамо се, импф. упекљашем се, 3. л. мн. упекљашев се) свр. умешам се, упетљам се.

— Мора си се ти там ништо упекљаја, видим зетоња ти љут!

упељузим се, упељузија се (3. л. мн. пр. упељузив се, аор. упељузи се, 1. л. мн.

упељузимо се) свр. експр. усмеримка некоме претећи поглед. — Што си се упељузија

у мене, ја ли свм ти крива и за тој?
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упетличим се, упетличија се (3. л. мн. пр. упетличив се, аор. упетличи се, 1. л.

мн. упетличимо се) свр. експр. уобразим се, направим се важан. — Дошја човек из

Београт па се упетличија, дигја нос, с никyга не збори!

упрећам, упрeћаја (3. л. мн. пр. упрeћав, аор, упрећа, 1. л. мн. упрећамо, импф.

упрећашем, 3. л. мн. упрећашев) свр. запретам, затрпам. — Упрећам погачку у пе

пел, за по брго.

упрпорим, упрпорија (3. л. мн. пр. упрпорив, имп. упрпори, аор. упрпори, 1. л.

мн. упрпоримо, импф. упрпорешем, 3. л. мн. упрпорешев) свр. посадим коренчиће

расада паприке, парадајза и др. у специјално припремљеној леји са доста стајског

ђубрива. — Расад упрпоримо у леју, па га после покривамо с најлон од онујтоплоту да

израсне, после га пресађујемо у башчу књLд) це уцврсти.

упрудим се, упрудија се (3. л. мн. пр. упрудив се, аор, упруди се, 1. л. мн. упру

димо се) свр, добијем оједине по кожи (обично са унутрашње стране бутина), oje

дем се. — Дете да замиваш више пут на ден, да се не упруди!

упрушим, упрушија (3. л. мн. пр. упрушив, аор. упруши, 1. л. мн. упрушимо)

свр. добро затворим, зачепим све отворе дуж врата и прозора. — Да упрушиш,

Мирко там на шталу прозорче и врата, стока да не измрзне на овај кијамет!

упрчим, упрчија (3. л. мн. пр. упрчив, аор. упрчи, 1. л. мн. упрчимо, импф. упр

чешем, 3. л. мн. упрчешев) свр. истурим, истакнем некога или нешто. — Упрчи пле

тиво па целден седи на капију. Упрчи оној дете па гу еј низ) coкaк!

уработим, уработија (3. л. мн. пр. уработив, имп. уработи; аор. уработи, 1. л.

мн. уработимо, импф. уработешем, 3. л. мн. уработешев) свр. завршим посао, ура

дим.—Чекај мејош овој да уработим, сbмојош овуј лешинку да посипем, па ће идемо

заједно дом!

уразим се, уразија се (3. л. мн. пр. уразив се, аор. урази се, 1. л. мн. уразимо се)

свр. 1. постанем безобразан, дрзак, избезобразим се. — Напуштили оној дете, урази

ло се, сви ги по рет пшује.

2. постанем немаран, неодговоран. —Зимус наглиђаше стоку, свк се уразија па

и тој неће работи, ништа неће работи!

ураним, уранија (3. л. мн. пр. уранив, аор, урани, 1. л. мн. уранимо, импф. ура

нешем, 3. л. мн. уранешев) свр. утовим. — Овуј годину слабо с мумуруз, ал остаја ми

је лањски, ћу имам да ураним свиње.

ургула ж вика, галама, халабука. — Иди наspни там до Трајкови да видиш

књква је тој мука, чујеш ли колку су ургулу дигли!?

ургулица ж в. ургула. — Пуна кућа деца, дигли ургулицу, не могда одвикам.

урда жусољена млечна маса од угрушака прокуване сурутке. — Несвм ништа

варила за обед, но имам печене поприке и урду, ћути истрљам с уpду и ћу гизачиним

з бели лукњц, па ће обедујемо.

уредим“, уредија (3. л. мн. пр. уредив, аор. уреди, 1. л. мн. уредимо) свр. дове

дем некога у неугодно стање, удесим. — Уредисте ме овој лето с работу!

уредим“, уредија свр. П. повредим, озледим некога. — Пази, немој ме уредиш,

још ме рука боли! Немој га сецаж за туј болну руку, ће га уредиш! Уредила свм прс,

закачи се на ивицу од овај пус кревет.

П. — се повредим се, озледим се. — Незгодно свм ступнула, а овуј ногу свм гу

jeмпут кршила, такој се уреди.



Речник говора јабланичког краја 419

урежњак м комад тканине који код шивења отпадне приликом украјања. —
1 -

Еве ти и овија урежњаци си узни, мош ће ти заваљав за ништо!

урине се, уринуја се свр. напуни се земљом која се одронила, обуpва се (о буна

pу). — Што су ичер копали бунар метар-два, нећђс се уринуја. *

уpипим, урипија (3. л. мн. пр. урипив, аор. урипи, 1. л. мн. урипимо) свр. ско

чивши упаднем, уђем, ускочим. — Врата били затворени, он ти уpипи крс прозор, чудо

направија.

уpипување с гл. им. од урипујем. — Затој ја не давам деца да ми урипујеву ко

ла, у тој урипување погурали се деца, Маја паднула од црченицу.

yрипујем, урипуваја (3. л. мн. пр. урипујев, аор. урипува, 1. л. мн. урипувамо)

несвр. скачући упадам, улазим, ускачем. — Бајагимке загради овде стрња деца да не

yрипујеву бостан, они растурили ограђу, уришилипа све зеленбостаниспокидали.

уркам, уркаја (3. л. мн. пр. уркав аорурка, 1. л. мн. уркамо, импф. уркашем, 3. л.

мн. уркашев) свр. запрљам, замажем испљувцима. —Онајркља све постељу уркаја.

уpнисување с гл. им. од урнисујем. — Пошло у нашу кућу на уpнисување, све

ће пропадне!

уpнисујем, уpнисуваја (3. л. мн. пр. урнисујев, аор. урнисува, 1. л. мн. уpнису

вамо, импф. уpнисујешем, 3. л. мн. уpнисујешев, пр. сад уpнисувајећи) несвр. упро

пашћујем. — Немој да уpнисујеж џабе трактор, за онолицко сенце да идеш чвктам, с

кола ће га докарамо!

уpнишем, урниcaja (3. л. мн. пр. урнишев, аор. урниca, 1. л. мн. уpнисамо)свр.

упропастим. — Градушка ни је све лојзе уpнисала, неће има зрно едно за жељу да

обиђемо при толку нашу работу.

уровим, уровија (3. л. мн. пр. уровив, аор. урови, 1. л. мн. уровимо, импф. уро

вешем, 3. л. мн. уровешев) свр. сместим у трап, утрапим. — Компири уровимо да не

умрзнев.

уровујем, уровуваја (3. л. мн. пр. уровујев, аор. уровува, 1. л. мн. уровувамо,

импф. уровујешем, 3. л. мн. уровујешев) несвр. смештам у трап, укопавам. — Голем

подрум направимо на овуј нову кућу, свгнитуј и зимница и компири, неги уровујемо

ко онеј године.

уродим се, уродила се свр. у изразу: уродим се у децу добијем, родим више деце.

— Уродила се у децу, муж гу јури, ал она не може да остави деца.

урочим, урочија (3. л. мн. пр. урочив, аор. урочи, 1. л. мн. урочимо) свр. урек

нем. — Такви гадни очи има, беше урочила нашо дете, затекла га беше на бањање,

оној дете нададе после да плаче, куде врчарицу смо га водили, она ни све каза.

Урошајка ж надимак.

урумим се, урумија се (3. л. мн. пр. урумим се, аор. уруми се, 1. л. мн. урумимо

се) свр. експр. постанем лењ, олењим се. — Неће ич ништа да работи, урумија се

урутка ж сваки мањи предмет који се користи у домаћинству. — Сћм ли му

затреба ника урутка, одма куде настрчи, зна куде има, а сhгон дати не даде конопче,

обесија се с њега.

уручица ж дем, од урутка. — Млого што ваља у кућу, свака уручица, а не мош

све да имаш.

усњнем, усљнуја свр. пресахнем. — Одемно башчу несмо посипували, ја поси

пујем, вода чђс усšне.
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усвиткам, усвиткаја (3. л. мн. пр. усвиткав, аор. усвитка, 1. л. мн. усвиткамо;

импф. усвиткашем, 3. л. мн. усвиткашев) свр. (обично с допуном с очи) зацаклим,

ужагрим. — Ивана усвиткала с очи, млого ву се иде у собор.

усилан, -лна, -лно бесан, осион. — Усилан он сšг, онај будала там што се мучи

набута му паре на њега у руке, затој етакbв.

усиним, усинија (3. л. мн. пр. усинив, имп. усини, аорусини, 1. л. мн. усинимо)

свр. усвојим мушко дете. — Неје он имаја деца, па надокрајке, млого имање имаја, он

узне па усини тога Маринка.

усипем (се), усипаја (се) (3. л. мн. пр. усипев се, аор. усипа се, 1. л. мн. усипамо

се) свр. в. укапем (се). — Дњкон левак, па књLдlцедне одовуд), цве меусипе. Тимори,

све се усипа, ко дете да си!

усипување с гл. им. одуситујем (се). —Ти, човеку стој усипување, кода сидете!

усипујем (се), усипуваја (се) несвр. в. укатујем (се). — Не ме више усипуј, диг

ни се па седнитам, видижда има место! Не се, дете више усипуј, пуштиложицу, ја ћу

те нараним!

усичам,усичаја (3. л. мн. пр. усичав, аорусича, 1. л. мн. усичамо, импф. усича

шем, 3. л. мн. усичашев) несвр. усецам приликом украјања. — Млого си усичала око

поруби, данic-јутре, да дође ред, не мог гу попуштим полку, нема от које

усичање с гл. им. одусичам. —Води реду усичање, остај повиш око поруби!

ускачим се, ускачија се (3. л. мн. пр. ускачив се, аорускачи се, 1. л. мн. ускачи

мо се, импф. ускачешем се, 3. л. мн. ускачешев се) свр. успем се, попнем се. — Оно у

врло ву кућа, одвај се ускачимо.

ускивкам, ускивкаја (3. л. мн. пр. ускивкав, аор. ускивка, 1. л. мн. ускивкамо)

свр. почнем да се оглашавам танким, испрекиданим гласом, почнем да кевћем (о

штенету). — Мирко, иди наspнитам у плац, кученце ништо ускивка, немој онај пу

ста свиња да је улегла там куде кученцики

ускосница ж двокрака шнала, укосница. — Погубила си све ускоснице, сbкти

иде коса у очи. I

ускратак, -тка, -тко у незнатној мери кратак, нешто краћи, окраћи. — Ус

кратка ти овај ванела, ал па не мари, толко скм пређу имала.

ускрекам, ускрeкaja (3. л. мн. пр. ускрекав, аор. Ускрека, 1. л. мн. ускрекамо;

импф. ускрекашем, 3. л. мн. ускрекашев) свр. почнем да се оглашавам кокодакањем,

почнем да кокодачем (о кокоши). — Ускрека кокошка, сигорно је снела.

услушам, услушаја (3. л. мн. пр. услушав, аор. услуша, 1. л. мн. услушамо)свр.

учиним некоме услугу, услужим некога. —Чим ће она иде у Лесковац, рекни ву дати

купи, ћете услуша. Праћа по њум да ми купи макарче да не идем сtМ за тој да се ма

јем, ал не теја ме услуша, баксуз

усница ж (обично у мн.) усна. — Нацрвени уснице па еј гу у скитање, неје тој

домаћица.

успара ж в. устарина. — Мора да заврне, чим је оваква успара.

успарило се свр. безл. постало је спарно (о времену). —Успарило се, одвај ди

ШаМ.

успарина ж запара, оморина, старина. — Нема од нигде да дувне, успарина,

chмо зној од мене липти. Књд је овакој успарина, не мог да дијам, а не да работим, ја

имам асму.
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усперакм троугласти платнениуметак накошуљи (обично испод пазуха) ко

ји се умеће ради проширивања. — Туриву усперци на туј кошуљу, још се мож носи,

неје цепена!

успивам, успиваја (3. л. мн. пр. успивав, аор. успива, 1. л. мн. успивамо, импф.

успивашем, 3. л. мн. успивашев) несвр. чиним да неко заспи, успављујем некога. — Не

улазају туј собу, тетка успива дете!

успијем, успаја (3. л. мн. пр. успијев, аор. успа, 1. л. мн. успамо)свp. I. учиним

да неко заспи, успавам некога. — Успијем дете патњг брго спраљам обед.

П. — сеуспавам се, заспим. —Такој ја, дете књд ми отиде у војску, не мок се ус

пијем по цел ноћ, очи на вр главу, не мок се успијем од бригу.

уставим, уставија (3. л. мн. пр. уставив, аор. устави, 1. л. мн. уставимо) свр. за

уставим. — Ја безамћкла од цТаницу, кима му, не теја га автобус устави.

устаљам, устаљаја (3. л. мн. пр. устаљав, аор. устаља, 1. л. мн. устаљамо, импф.

устаљашем, 3. л. мн. устаљашев) несвр. заустављам. — Немој да устаљаш по пут ко

лишта, моште одвезе нигде, на млого места се чуло од) тој!

устiљнцаж дем, и хип, одуста, усташца. —На онојдете, устšнца му ко кутиче.

устeљам се, устељаја се (3. л. мн. пр. устељав, аор. устеља, 1. л. мн. устeљамо)

свр. замрси се, испреплеће се, запетља се. — Коса ми се устeљала, све се искуба до

кле се очешља. 1

устесан, -сна, -сно мало, незнатно, донекле узак. — Устесан ми овај вистан,

огојила свм се.

устетина ж аугм. и пеј, од уста; исп. устишта. — Оволки устетина отворија,

грцман му се види, и тој за ништа, од њигов бес.

устишта ж в. устетина. — Аљава у устишта, ника цопина.

устрепкам, устрепкаја (3. л. мн. пр. устрепкав, аор. устрепка, 1. л. мн. устреп

камо)свр. почнем да трепћем, затрепћем. — Ти, што тије па си устрепкала, мора ва

тру да имаш?!

устресем се, устресја се (3. л. мн. пр. устресев се, аор. устресо се, 1. л. мн. ус

тресомосе) свр. почнем да дрхтим, задрхтим. — Књд ву тој казаше, онај жена се ус

тресе, устресе, одвај су гу смирили.

устрзам, устрзаја (3. л. мн. пр. устрзаваор. устрза, 1. л. мн. устрзамо, импф. ус

трзашем, 3. л. мн. устрзашрв) несвр. увлачим слину, бале, шмркћем. — Немој туј да

устрзаш, искочи наулице па се исркај!

усту (обично поновљено више пута) узвик којим се говодо опомиње да се поме

ри назад, да устукне. — Књдводим краве па оне оће идев напред, јаги викам усту, ус

ту, да устукнев.

устувим се, устувија се (3. л. мн. пр. устувив се, аор. устуви се, 1. л. мн. пр. ус

тувимо се) свр. почнем да молим, мољакам, кукумавчим. — Устувила свм се куде ње

га да ми помогне, ал неће, и тој ти је.

устурим, устурија (3. л. мн. пр. устурив, аор. устури, 1. л. мн. устуримо) свр.

експр. урадим нешто немарно, аљкаво, како не ваља. —Ћудам на Наду да ми сашије

полку. Пази, она ће га устури што ће ти гу сашије!

усhам, усhaja (3. л. мн. пр. усhав, аор. усha, 1. л. мн. усhамо, импф. усhашем, 3.

л. мн. усhашев, пр. сад усháјећи) несвр. испуштам уздахе, уздишем. — Док се свађа

онај бесник с њума, цел двн усhа, ништа не збори.

усhање с гл. им. одусhам. — Мора да иманику муку, онојусhање неје безништа.
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усучем се, усукаја се (3. л. мн. пр. усучев се, имп. усучи се, уcучите се, аор. усу

касе, 1. л. мн. усукамо се) свр. експрјако смршам, омршам. — Направила се и онако

сучка, усукала се, млого работи.

утњкм потка у ткању. — Утик намотамо на цевке, после цевке у совељке, и

протињамо такој совељку крз зев на основу и ткајемо.

утњпкам, утвпкаја свр. газећи утабам, угазим. — Износилигра књдбрали, па за

по преко прођувáећи крз нашу башчу, све гу утљпкали.

утврдим“, утврдија (3. л. мн. пр. утврдив, аор. утврди, 1. л. мн. утврдимо) свр.

(с допуном главу) постанем јогунаст, узjогуним се. — Моли гу, моли, она утврдила

главу и не теја да пође с мене.

утврдим“, утврдија свр. шаљ умрем, одапнем. — Немој овуј зиму да утврдиж,

грани се неје родија!

утепам, утепаја (3. л. мн. пр. утепав, аор. утепа, 1. л. мн. утепамо, импф. утепа

шем, 3. л. мн. утепашев) свр. a. убијем. —Утепаја жену на спање. б. јако изударам, пре

млатим, умлатим. —Још емпут тебе дате видим да се смуцаш с њега, ћуте утепам!

утeпoтина ж пеј. онај који се замлаћује, замлата. — Пушти гутујутепотину,

записује ништо за нику књигу па иде по села!

утeпујем, утепуваја (3. л. мн. пр. утепујев, аор. утепува, 1. л. мн. утепувамо,

импф. утепујешем, 3. л. мн. утепујешев, пр. сад, утепувајећи) несвр. тучем, бијем,

млатим. — При њега не смеш такој да збориш, он утепује!

утија жуређај за пеглање рубља, пегла. — Немој да даваш утију насељани, не

ка си купив ако ги треба!

уток м зајам, позајмица. — Ми у тија комшије уток имамо и дење и ноће.

утравољим се, утравољија се свр. обрасте травом, затрави се. — Поприка ми

се па утравољила, и ономад цем гу копала.

утркаљам се, утркаљаја се (3. л. мн. пр. утркаљав се, аор, утркаља се, 1. л. мн.

утркаљамо се) свр. експр. прилично се угојим, заоблим се. — Ништа не работи, седи

по целдњн, ене књко се утркаљала!

утресем се, утресја се (3. л. мн. пр. утресев се, аор. утресо се, 1. л. мн. утресомо

се) свр. упаднем у нечију кућу непозван, банем. — Ја овам у кућу замесујешем, чујем у

оборнику галаму, књд да искочим има које да видим, утресле се овејЦиганке што вра

жав, одвај свм ги искарала.

утрупам, утрупаjа (3. л. мн. пр. утрупав, аор. утрупа, 1. л. мн. утрупамо, импф.

утрупашем, 3. л. мн. утрупашев) свр. покријем са свих страна, ушушкам.—Неће тије

студено за спање, ћуте убаво утрупам.

утрупњц прил, у месту. — Игра свекрва, па све утрупћц.

утурам се, утураја се (3. л. мн. пр. утурав се, аор. утура се, 1. л. мн. утурамо се,

импф. утурашем се, 3. л. мн. утурашев се, пр. сад, утурајећи се) свр. намећем се, утр

павам се. — Несвм гувикала с китен ибрик, сама се утура, нема срам! Зашто му се

утура, књд гу он неће?

утурање с гл. им. од утурам се. — Мрзим гуза тој њојно утурање, ја си имам

моје друсто, које ми сетујутура. Неје моја ћерка сутурање отишла за мужа котвоја!

утурљив, -а, -о који се намеће, натура некоме, наметљив. — Зна она убaвоја

да гу не меришем, него трква утурљива, не мош се човек од њум откачи.

утурљивка жона која се намеће, натура, која је наметљива. —Тајутурљивка

свуде има се утура, и кој гу вика и кој гу не вика!
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утурљивком онај који се намеће, натура некоме, који је наметљив — Стареј

ми син неће да чује за татка, а овај утурљивко, сbм насамо књд га види, све око њега,

око њега, силом му се утура.

утучкам, утучкаја свр. експр. улудо потрошим, проћердам. — Утучкала она

све што је зарадила, свЦг) ће пуцка булке.

ућа (обично поновљено више пута) узвик за терање птица (обично из виногра

да). — Ми бемо брали мумуруз испод њино лојзе, а Васка чуваше лојзе. Књд напри

двечер, нема гу онај жена више да вика ућа, ућа, после дочујемо, она умрелатују лој

зе пот праску.

уфатим, уфатија (3. л. мн. пр. уфатив, имп. уфати, аор. уфати, 1. л. мн. уфати

мо, импф. уфатешем, 3. л. мн. уфатешев, трп. уфатен) свр. в. уватим. — Уфати убаво

чашу, немојти падне да гу искршиш. Уфатила се замене па мене пушта да искочим.

уфаћам, уфаћаја (3. л. мн. пр. уфаћам, аор, уфаћа, 1. л. мн. уфаћамо, импф. уфа

ћашем, 3. л. мн. уфаћашев) несвр. в. уваћам. — Ајде, ако ће уфаћамо туј кокошку, да

ти помогнем! Не се уфаћај за мене, ене ти га татко па иди куде њега!

уфитиљим, уфитиљија (3. л. мн. пр. уфитиљив. аор. уфитиљи, 1. л. мн. уфити

љимо) свр. експр. занемоћам, онемоћам. — Јоле се до скоро бори, свг ич не може,

уфитиљија.

уфрљам, уфрљаја (3. л. мн. пр. уфрљав, аор, уфрља, 1. л. мн. уфрљамо, импф.

уфрљашем, 3. л. мн. уфрљашев, пр. сад уфрљајећи) несвр. в. уврљам. — Прво ће ги

дрва искратимо, после ће гиуфрљамо там под ајет у суво.

уфрљање с гл. им. од уфрљам. — Не збори више од) тој уфрљање, ће га уфр

љимо тој жито, неје млого!

уфрљим, уфрљија (3. л. мн. пр. уфрљив, имп. уфрљи; аоруфрљи, 1. л. мн. уфр

љимо) свр. в. уврљим. — Нема више одлагање,јутре да гледамо да уфрљимо овој жито

у пресек, свега кокошчетине разнесоше. Иди помогни на деду да уфрљите сламу у

племњу.

уцњцкам, уцњцкаја свр. збијем, згуснем. — Она га уцњцкала њојно писање, ја

ништа не видим које еписала па донесоти да га прочиташ, ти по видиш.

уцвелим, уцвелија (3. л. мн. пр. уцвелив, аор. уцвели, 1. л. мн. уцвелимо, трп.

уцвелен) свр. учиним некога тужним, растужим некога. — Немој ми се више дову

кујеш у кућу, деца си ми уцвелија!

уцврстим, уцврстија (3. л. мн. пр. уцврстив, имп. уцврсти, аор. уцврсти, 1. л.

мн. уцврстимо, импф. уцврстешем, 3. л. мн. уцврстешев, трп. уцврстен) свр. Г. учвр

стим, причврстим. —Ти да уцврстиш ногарке на овај остал, видиж да се остал рас

клатија!

П. — се фиг. постанем јак, снажан, ојачам, оснажим. —Чекајти онда се уцвр

сти, после ће па он тебе тепа, не се такој работи з дете!

учантравим се, учантравија се (3. л. мн. пр. учантравив, аор. учантрави, 1. л.

мн. учантравимо, импф. учантравешем, 3. л. мн. учантравешев) сврјако се испрљам,

запрљам чађу или нечим сличним (о одећи светлијих тонова). — Турила сигу овуј

белу ванелу нат шпорет) да се суши, она се све учантравила.

учиним се, учинија се свр. померим семало у страну. —Учини се малконатам,

има место сви да седнемо!

учитељка жучитељица. — Њојна учитељка је била Рада, а Миросавује паучи

тељ Сретен учија.
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учудим се, учудија се (3. л. мн. пр. учудив се, аор, учуди се, 1. л. мн. учудимо

се, трп. учуден) свр. зачудим се, изненадим се. — Учуди се књдгу видо наиде на капи

ју, несмо се надали за њум.

уџипкам се, уџипкаја се (3. л. мн. пр. уџипкав се, аоруџипка се, 1. л. мн. уџип

камо се) свр. откотрљам се. —Да слегне низ басамаци, она се спотурила па се уџип

кала, ал не мари, сЊмо се изгребала, нема кршотине.

ушимим се, ушимија се (3. л. мн. пр. ушимив се, аор. ушими се, 1. л. мн. уши

мимо се) свр. експр. станем беспослен крај некога које у послу. — Он је могја стоку

да напоји докле ви тај лук чистите, местом што се ушимија туј уз вас.

ушишкам се, ушишкаја се (3. л. мн. пр. ушишкав се, аорушишка се, 1. л. мн.

ушишкамо се) свр. постанем коврџав, уковрџам се (о коси). — Коса ти се ушишкала,

убава, немој гу испраљаш!

ушићерим се, ушићерија се (3. л. мн. пр. ушићерив се, аорушићери се, ушиће

римо се) свр. ушећерим се (омеду, слатком и др.). — Сем што се ушићерило, овакој

убаво слатко.

ушљакам, ушљакаја (3. л. мн. пр. ушљакав аор. ушљака, 1. л. мн. ушљакамо,

импф. ушљакашем, 3. л. мн. ушљакашев) свр. П. испрљам, запрљам блатом. — Беште,

деца одотле, туј ли се лопта игра, све сте ми sид ушљакали!

П. — се испрљам се, запрљам се блатом. — Да се преобучем, све сњм се ушљака

ла там у башчу докле гу навадимо.

ушпарам, ушлараја (3. л. мн. пр. ушпарав, аор. ушпара, 1. л. мн. ушпарамо,

импф. ушпарашем, 3. л. мн. ушпарашев) свр. уштедим, заштедим. —Гледајдаушпа

раш па и за јутре да имаш, ја немам више одокле да ти давам!

уштиван, -вна, -вно учтив, повучен, смеран. — Буди уштиван, срмота да си

такbв при туђи људи!

уштркљам се, уштркљаја се (3. л. мн. пр. уштркљав се, аор. уштркља се, 1. л.

мн. уштркљамо се) свр. нагнам сеу бег, јурњаву (о говечету нападнутом штркаљем,

обадом). — Налетеле краве штркољи, уштркљаше се, одвај свм ги уватила.

уштровим, уштровија (3. л. мн. пр. уштровив, имп. уштрови, аор. уштрови, 1.

л. мн. уштровимо, импф. уштровешем, 3. л. мн. уштровешев, трп. уштровен) свр.

уштројим, ушкопим. — Овија веприки се треба виће уштровив, ако мислите да гира

нимо за зимус.

уштуљам, уштуљаја (3. л. мн. пр. уштуљав, аор. уштуља, 1. л. мн. уштуљамо)

свр. добро истрљам некога снегом по лицу. — Овај наш малецак га гађаја згрутке,

овај се поврне па све да га уштуља.

уштумим, уштумеја (3. л. мн. пр. уштумив, аор. уштуме, 1. л. мн. уштумемо)

свp. снуждим се, сневеселим се. — Овај Ивана ништо уштумела, не знам које ву је,

дњл се секира ништо за школу, ел па мајка што ву неје дом.

ушугљам се, ушугљаја се (3. л. мн. пр. у шугљав се, аор. ушугља се, 1. л. мн.

ушугљамо се) свр. добијем шугу, ошугам се. — Узни избањај се, штрокљо, ће се ушу

гљаш!

ysверим се, уsверија се (3. л. мн. пр. уsверив се, аор, уsвери се, 1. л. мн. уšвери

мо се) свр. загледам се нетремице у некога, упиљим се. — Које си се уsверила у мене

ко да ме неси досЊг видела?
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Ф

фајда ж в. вајда. — Џабе се сhм мучиш, нема фајда од) тој.

факман монај који је сналажљив, довитљив, промућуран. — Факманје тај чо

век, има те изгради на убав начин и ће добије тој што тражи.

факманка ж она која је сналажљива, довитљива, промућурна. — Ма она је

факманка, снабди се на сто стране, с њојнога врзанога мужа за леб би трпела. Ти си

мислила ће гу изградиж да ти каже које тај човек, ал не мога, факманка је она!

фалба жв. валба. —Тојти да направиш па сејош фалиш, тој неје зафалбу!

фалење с гл. им. од фалим. — Ствоје фалење ми огаде, млого волиж да се фа
лиш!

фалим, фалија (3. л. мн. пр. фалив, имп. фали, аор. фали, 1. л. мн. фалимо,

импф. фалешем, 3. л. мн. фалешев, пр. сад фалејећи) несвр. П. похвално говорим о не

коме, хвалим некога. — Млого гу фалив да је арна, ће видимо, крај ће каже!

П. — се хвалим сам себе, хвалишем се. — Фали се мори, ти ли па стварно ми

слиш истина је тој она што казује! 1

фалинка жмана, недостатак. — Ако га толко фалив, мора и он да има нику

фалинку, нема човег бес фалинку.

фалцијам хвалисавац. — Голем је он фалџија, не му бњш све веруј!

фалцика жона која се хвалише. — Које се она све исфали, човегда ву верује да

гу не знаје књква је фалџика.

фанела ж в. ванела. —Једну убаву фанелу да исплетем на Вељка, докле не ува

ти работа.

фанелетина ж аугм. и пеј. од фанела. — Плела свм ву онолку фанелетину за

џакче брашно, пуста од њум да остане!

фанелче с дем, и хип, од фанела, исп. ванелче. — Које ће отидне персину дети

њо фанелче, ће има и черапке да му исплетем.

фанелченце с дем, од фанелче, исп. ванелченце. — Баба му исплела розно фа

нелченце са свем капуљачу.

фатим, фатија (3. л. мн. пр. фатив, аор. фати, 1. л. мн. фатимо, трп. фатен) свр.

в. ватим. —Фати краву пократко за јулар, она ће иде потебе! Фатила се замене па ме

не пушта дом да идем.

фаћам, фаћаја (3. л. мн. пр. фаћав, аор. фаћа, 1. л. мн. фаћамо, импф. фаћашем,

3. л. мн. фаћашев, пр. сад фаћајећи, трп. фаћан) несвр. в. ваћам. — Не фаћај туј каљи

ву лопту с руке! Дошла река па отишли да фаћав дрва. Немој се, деца фаћате за огра

ду, још се неје осушила от фарбу

фаћање с гл. им, од фаћам. — Отишли у фаћање рибе, несу дом.

фаћкам, фаћкаја несвр. у дем, значењу: фаћам. — Што сâм фаћкаштајџак, уз

ни па носи там на тарасу?!

фелизење с гл. им. од фелизим. — Све сњм си руке узеленила с овојфелизење.

фелизим, фелизија (3. л. мн. пр. фелизив, аор. фелизи, 1. л. мн. фелизимо,

импф. фелизешем, 3. л. мн. фелизешев, пр. сад, фелизејећи) несвр. кидам, скидам до
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ње листове са кукурузне стабљике приликом првог окопавања. — У прашидбу, му

муруз га фелизимо, скиђамо му доњи листови да можда расте, тој е заметно.

фелија жв. велија, исп. филија. —Тури ми мајка фелију сирење и комат муму

рузан леб у торбиче, па с тој терам цел ден по стоку.

феличе с дем, од фелија, исп. величе, филиче. — Руке ву се тресев за две фели

чики сиренце.

феличенце с дем, од феличе; исп. величенце, филиченце. — Бабо, остаједно

феличенце несолено за тетку!

фермам, фермаја (3. л. мн. пр. фермав, аор, ферма, 1. л. мн. фермамо, импф. фе

pмашем, 3. л. мн. фермашев) несвр. (обично у негацији) поштујем, ценим. —Мужа ич

неје фермала, затој су гу напудили.

фидан мв, видан. —Тај фидан да га оградите, свињега има изријев, ће се осуши!

фиданче с дем, и хип, од фидан, исп, виданче. — Туј ти близо при бунар, па га

посипуј тој фиданче да се не осуши!

физита жлекарски обилазак болесника, визита. —Ће чекамо да прође физита,

патњfr] ће улегнемо, доктури да се не љутив.

фикнем, фикнуја (3. л. мн. пр. фикнев, аор. фикну, 1. л. мн. фикнумо) свр. за

махнувши исечем, посечем. — Дај ми ти мене ношче, чђс ћу га ја фикнем!

фиксаж крема за чишћење обуће, ималин. — Узни фиксу и четку па си очисти

ципеле, ја ли ћу ти ги чистим!

фиксам, фиксаjа (3. л. мн. пр. фиксав, аор. фикса, 1. л. мн. фиксамо, импф. фик

сашем, 3. л. мн. фиксашев, пр. сад, фиксаjећи) несвр. чистим обућу фиксом. — Млого

он школу завршија, ене га на улицу куде фикса ципеле на грађани.

фиксање с гл. им. од фиксам. — Не ми тешко, маме за фиксање, него руке ћу

умажем, а другар ме чека.

филија жв вилија. —Две филије сирење ће су доста за баницу, оне големе.

филиче с дем и хип, од филија, исп. виличе, феличе. — Од вршну канту сире

ње, остали николко филичики, све сте промували.

филиченце с дем, од филиче; исп, виличенце, феличенце. — Дај ву повишке,

које ће направи с тој филиченце

филџан мв вилџан. — Беше ни Рада донела едни млого убави филџани, ал

остали сâмо два, њи ги чувам, не давам из њи да се пије.

филџанче с дем, и хип, од филџан, исп. вилџанче. — На мене ми у едно филџан

че сипи, несвм бљш мераклика за кафу.

фирајем, фирајаја (3. л. мн. пр. фирајев) несвр. в. вирајем. — На онија деца све

ги убаво мува да изедев, они пане фирајев. Поприка ич неће фираје у Корењачу, мора

гу догодине садимо у Ледину, и там имамо бунар.

фири несвр. струји ваздух, дува. — Фири ми од врата, ја да се померим.

фириште св. вириште. — Тамна Раскрсје, фириште се усковитла, дигне се пр

шина, слама у једно месте, стално га туј има тој фириште.

фироганмв, вироган. —Оној вашодете големфироган било, свcјсви се задева.

фиронгажзавеса. —Ти другу работу немаш, фиронге ће переш на овој работ

но време!

фистан мв вистан. — Од напред, жене су носиле сâм вутарке, не се знало за

фистани, свг носив и фистани, повиш књT пођев у гости.
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фистанче с дем ихии, од фистан, исп, вистанче. —Малецке књIдјцте биле, уз

вијете, оћете и ви фистанчики за у собор, а ја узнем од ништо старо па ви наруке са

шијем фистанчики, сbм да не плачете.

фистанченце с дем од фистанче, исп. вистанченце. — Обукла едно фистан

ченце, нема га један пед, девојке свк такој носив, не се срмујев.

фитиљ мв витиљ. — Местомда купимо, ми направимо фитиљ откучина, такој

смо работиле. Море, фитиљ оно уватило, да је куде мене не би такој работило

флинтаж погрд, она која је лаког морала, лако податна женска особа. —Обе

му сестре флинте, оне скитарав, а мајка ги чува њини копиљаци.

флинтар м погрд. онај који је лаког морала, који је склон прељуби. —Снг оста

реја, а помлад докле је бија, голем флинтар беше, жена му је цвилела од њега.

флинтосујем се, флинтосуваја се (3. л. мн. пр. флинтосујев се, аор. флинтосува

се, 1. л. мн. флинтосувамо се) несвр. вршим прељубу, одајем се неморалном животу.

— Нигде не работи, флинтосује се, и мајка ву је таква била.

флинтотина жаугм. и пеј, од флинта. — Изеде ме тај флинтотина, ће ме узне

наврат, да гу утепам, да гу одробијам!

фљуска ж шамар, шљака. — Ћути завржем једну фљуску, па ће ти све sњвни

поза уши, немој се ти изиграваш с мене!

фљускам, фљускаја (3. л. мн. пр. фљускав, аор. фљуска, 1. л. мн. фљускамо,

импф. фљускашем, 3. л. мн. фљускашев, пр. сад фљускајећи) несвр. шамарам. —

Што га бре, фљускаш, не ли те срам толик коњ дете да удараш?!

фљускање с гл. им. од фљускам.—Свему црвени обрашчики отфљускање,ра

не ли га изеле онога Станојкинога недоказанка.

фљуснем, фљуснуја (3. л. мн. пр. фљуснев, аор. фљусну, 1. л. мн. фљуснумо)

свр. одаламим, ошамарим. — Е, па ти га прекласи, ако те ефљуснула, доста те моли

да се не дираш!

Француз м надимак.

фркнем, фркнуја свр. (некоме) падне на памет. — Фркнуло ву да скита, нити

куга питује, нити казује куде ће, увати нигде.

фрљам, фрљаја (3. л. мн. пр. фрљав, аор. фрља, 1. л. мн. фрљамо, импф. фрља

шем, 3. л. мн. фрљашев) несвр. в. врљам (се). —Фрљаш ствари куде год, не водишрет,

после ме мене питујеш куде ми је овој, куде ми је оној. Ја докле сњм жива нећу славу

фрљам, после син књко си оће. Вика Стојанка скамења си се фрљаја у њин обор.

фрљање с гл. им. од фрљам (се). — Нема, деца, леп фрљање, баба стара не мож

да меси. Тој синко, ти књд будеж бија домаћин, можда фрљаш и славу, и крсти, књко

оћеш, а ми докле смо живи, нема фрљање!

фрљим, фрљија (3. л. мн. пр. фрљив, аор. фрљи, 1. л. мн. фрљимо, импф. фрље

шем, 3. л. мн. фрљешев) свр. в. врљим (се). — Фрљитеј коркетам на свиње, ће ги изе

дев Фрљила је она славу, неће се женамучи, свксин преузеја, слава да ги се неугаси.

Ако фрљитој друсто, ће будне човег, друкше не бива. Она је деца њојни фрљила, за

другуга мужа.

фрускажбразготина на телу од шибања прутом, бичем, каишем и др. — Крко

га ударала с прут по голе ноге, све му се фруске дигле на дете.

фрускам, фрускаја (3. л. мн. пр. фрускав, аор. фруска, 1. л. мн. фрускамо,

импф. фрускашем, 3. л. мн. фрускашев) несвр. експр. ударам прутом, бичем, каишем
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по откривеном делу тела, шибам. —Залетела се ко шашава с прут по дете да га фру

ска, а оно па викне да истрчи из обор, налелело наники колишта, такој се дете изгуби.

t фрускање с гл. им. од фрускам. — Још ву се познавав фруске, от фрускање

ичеpљшњo.

фруснем, фруснуја (3. л. мн. пр. фруснев, аор. фрусну, 1. л. мн. фруснумо) свр.

експр. шибнем, ошинем. — Куде ми беше оној пруче да те фруснем ја тебе потија го

ли краци, дете ти се не видело?!

фузбалм фудбалскалопта, спортска игра фудбал. —Даваш фузбална селски

деца да се играв, свкси дошја да sивлиш књIдјти га ицепили. Ти, девојко, узни помог

ни ништо на бабу, немој си мушкаричина цел двнфузбал да играш с мушкари!

фузбалерм фудбалер. —За фузбалери се не учи школа, ћу буднем фузбалер!

фузнем, фузнуја (3. л. мн. пр. фузнев, аор. фузну, 1. л. мн. фузнумо) свр. експр.

в. вузнем. — Фузни га емпy(т), ће се помери!

фукнем, фукнуја (3. л. мн. пр. фукнев, аор, фукну, 1. л. мн. фукнумо) свр. екс

пр. ударим, треснем, млатнем. — Беж од мене, викам ти, ћу те фукнем!

фунија ж в. вунија. — Мајз) си цедила на овуј фунију, а несигу попарила, него

си ми гу такој врнула! 1

фуниче с дем, од фунија; исп. вуниче. —Да заковемјаједњнисер па фуниче туј

на sид да си виси, књд ми притреба да не акам горе-доле.

фундук м погрд. особа лаког, сумњивог морала. — Не дам с такви фундуци у

друсто да идеш! Докле си куде мене,ја одговарам за тебе, а књLдјти дођев мајка и тат

ко, крши се куде оћеш!

фундукуља жаугм. и пеј, од фундук. — Оженија једну фундукуљу, па књдотиде

у војску, собирала је ко кучка туђи мужишта по цел ноћ!

фурња жв. вуpња. —Млозина смобили,још небемо се делили, задруга голема,

у фурњу смо пекли лебац.

фусикла ж в. вусикла. — Беле фусикле, па беле платнене патике, тој су девојке

носиле за у собор, а сљк тражите сандале, ципеле, моду терате.

фусикличе с дем, и хип, од фусикла, исп. вусикличе. — Обујна дете фусикли

чики, студено је, ће оSéбне!

фута жв. вута. — Овуј футу ћу гузаносим, имам још три нове там у ковчаг, да

не идем с овај цепљак.

футарка ж в. вутарка. — За мерак ћу опашем футарку и ћу обучем везену ко

шуљу за у собор.

футaрљак м аугм. и пеј, од футарка, исп. вутарљак. — Ти, мајке, немаш ли

другу вутарку, него с тај цепен футарљак ће идеш у људи?

футарче с дем, и хип. од футарка, исп. вутарче.— Ће прескочи и заједно фу

тарче за Мице.

футарчeнце с дем, од футарче, исп. вутарчeнце. — Плишно везено футарчeн

це му Милунка опасала на Сузе, па лично.

футарчетина жаугм. и пеј. од футарка, исп. вутарчетина, футарљак. —Ћу уз

нем овеј твоје футарчетине па ћу ги све пофрљам на сокак, књд нумеш ред да водиш

од џољке.

футиче с дем, и хип, од фута, исп. вутиче. —У едно футиче си дошла ко девој

ка, а свк ти пун шифоњерз џољке и па викаш немам.
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футурм дрвени оквир, рам прозора или врата. — КњT фарбаш футури, пази да

не ушљискаж дувари, скоро је кречено!

фућкало с експр. особа која тумара, луња, скита. — А, моја ти ћерацо, неће

буднеш такој фућкало књ|д) це уродиш у деца, дом има да седиш!

фућкам, фућкаја (3. л. мн. пр. фућкав, аор. фућка, 1. л. мн. фућкамо, импф.

фућкашем, 3. л. мн. фућкашев, пр. сад. фућкајећи) несвр. експр. идем без циља, тума

рам, луњам, скитам. — Семо фућка там-овам, не сврћа се у кућу!

фућкање с гл. им. од фућкам. — Ствоје фућкање све ни остаде неработено, не

ма кој да ми помогне!

фућнем, фућнуја (3. л. мн. пр. фућнев, аор. фућну, 1. л. мн. фућнумо) свр. екс

пр. одшумарам, одлуњам, одскитам. — Кључ у врата и ејгу, фућне, нима да ву врека,

нима да ву крека.

Ц

t цивтење с гл им од црвтим. —У цњвтење гу поприку ника пламењача увати и
|- 1

нема такој рот ко друге године.

цњвтим, црвтеја несвр. развијам цветове, цветам. —Тај pужица црвти отпpo

лет) до јесен, свbки месец, тој гу викамо месечарка.

цњкли се, црклеја се несвр. блиста, сија од чистоће. — Опрала свм прозори да

се цњклив.

цап м комадић нечега (обично воћа) који сеједним загризањем одвоји, залогај.

— Дај едњн цап, неће се и ти огојиш од) тој!

цáпам, цапаја (3. л. мн. пр. цапав, аор. цапа, 1. л. мн., цапамо, импф. цапашем, 3.

л. мн. цапашев, пр. сад, цапајећи) несвр. оном, гризем. —Узне петлижан па га цапако

јабуку. 1

цапање с гл. им. од цапам. —Узни ношче па сечи, немој такој да цапаш ко сви

ња, на које ти личитој цапање!?

цапнем, цапнуја (3. л. мн. пр. цапнев, аор. цапну, 1. л. мн. цапнумо) свр. оном.

одгризем. — Дај свм емпy(т) да цапнем, што си такој скржљив!?

Царичино с Царичин град. — Ђе идемо у субор на Светилију у Царичино.

царче с дете коме се посвећује превелика пажња, о коме се претерано много

брине. — Тој едно мушко у три сестрице, размазали га млого тој царче.

цњцкав, -а, -о испуњен ситним детаљима, тежак, заметан (о везу). — Овај

пешкир за на порту млого убав, ал вез му цњцкав.

цњцкам, цњцкаја несвр. споро, заметно правим шаре на везу, везем. —Цецкаш

туј плишну вутарку целу зиму.

цњцкање сгл. им. од цњцкам. —Паја стојцњцкање очи си изгуби, болесму дар

цвелење с гл. им. од цвелим. — Што ги ја цвелим, књкво цвелење, мајка си ги

цвели с њојан лош памет?

цвелим, цвелија (3. л. мн. пр. цвелив, аор. цвели, 1. л. мн. цвелимо, импф. цве

лешем, 3. л. мн. цвелешев, пр. сад, цвелејећи) несвр. уцвељујем, жалостим некога. —

Женати неје крива,ти си крив што си бес памет, искачај, немој ми унучики цвелиш!
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Цветаж крава која на глави има белу шаруу облику цвета и име таквој крави.

—Цвету гувикамо такој што е она све жута, а на главу има такој од очи до прњицу ко

белу цвећку.

Цветнице ж цркв. хришћански празник Цвети. — На Цветнице деца берев

цвећке по поље па исплетев венчики и с њи се китив, ал прво идев до реку да накидав

врбови пручики, тој да будев здрави целу годину.

цвећњнцес зб. дем, и хип, од цвеће. — Имашем нико цвећђнце поза кућу, пили

ки ми га све ишчапрљали.

цвећка жукрасна биљка која обично има цветове, цвет. — Посипи, Миротеј

цвећке да не изгорив! Ја садим цвећке таму башчу победеми на леје, за убаво, волим

такој да имам цвећке у башчу, она отидне накида цвећке за у чашу, соба давује убава.

Младе жене су носиле и оне мараме, ал се обовезно закитив св[c} цвећку.

цвећке ж мн. мед, дечија болест богиње Rubeolaе. — Не му се секирај, свако

дете мора прелега цвећке, ће оздрави!

цвикм сурутка. —Поцирила сем, нема време да га пресипем, све на цвикотишло.

цвиларник м место испуњено кукњавом, лелеком. —Ти по кућу сiем цвилар

ник правиш, сви цвилив од тебе!

цвилба ж кукњава, јаук, лелек. — Цвилба по њину кућу, свћки двн се тепавко

Цигани.

цвилнем, цвилнуја (3. л. мн. пр. цвилнев, аор, цвилну, 1. л. мн. цвилнумо) свр.

зацвилим. — КњIд) цвилну оној дете, ја одма рипна искревет) да видим, оно се упла

шило у сšн.

цврлење с гл. им. од цврлим се. — Моја ћерко, у њиву да отиднеш па там да се

цврлиш, лесно је за цврлење туј књко си се испружила од аздисл#г, да поцрниш.

цврлим се, цврлија се (3. л. мн. пр. цврлив се, аор. цврли се, 1. л. мн. цврлимо

се, импф. цврлешем се, 3. л. мн. цврлешев се) несвр. излажем се сунцу, печем се на

сунцу. — Целден се цврлимо у њиву, ми стари, а млади дом ладујев.

цврс, -та, -то 1. чврст, јак, снажан. — Цврсники човек, ако је стар, да видиш

књко работи.

2. тежак, напоран (о послу). — Цврста работа цело лето, тај работетина ће не

изеде.

цврсто прил. јако, снажно. — Стегни цврсто да се не одврже! Дрш се цврсто,

да не паднеш!

цврцкам, цврцкаја (3. л. мн. пр. цврцкав, аор. цврцка, 1. л. мн. цврцкамо, импф.

цврцкашем, 3. л. мн. цврцкашев) несвр. експр. пијем, пијуцкам алкохолно пиће. —Же

на му, изгледа ми, цврцка и она, стално весела.

цврцкање с гл. им. од цврцкам. — Данђ{c} цврцкање, јутре цврцкање, ће отидне

нашо имање на тобош!

цврцнем, цврцнуја (3. л. мн. пр. цврцнев, аор. цврцну, 1. л. мн. цврцнумо) свр.

експр. мало се напијем, поднапијем се. — Цврцнуја, ене га свкспије!

цврчало с експр. дете које често плаче, кењка. — Узни тој цврчало у руке, Да

не цврчи више!

цеванка жанат, цеваница. — Расипа ме књд ме удари бkш по цеванку, дете му

се не видело!

Цевка ж надимак.
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цевчим, цевчија (3. л. мн. пр. цевчив, аор. цевчи, 1. л. мн. цевчимо, импф. цев

чешем, 3. л. мн. цевчешев) несвр. експр. прекомерно, много пијем. — Море, цевчија је

ракијчину космог докле се не разболе, а свг му се и вода огадила!

цедаљка ж цедиљка. — Ја књд музем, турим преко лонац цедаљку и одма такој

прецедим млеко.

цедаљче с дем, од цедаљка. — Куде загуби оној цедаљче, немам с које млеко да

прецедим?

цедилце с дем, од цедило. — Треба ми купите једно цедилце за сирење књT пре

сипујем, оној старо ми се ишепило.

цедуљка ж хип, од цедуља, цедуљица. — Чувај туј цедуљку, туј ти е атрез!

цедуљче с дем, од цедуља, цедуљица. —Ћу напишем ја научитеља едно цедуљ

че, да му кажем које ти дом работиш.

цеђм вода у којојје растворен пепео. — Сапуни и прашак несмо трг имали, у

цећ се прало.

цел,-а,-о цео, неокрњен. — Немојтај лебна крвајчики да начињате, нека остане

цел за пред гости! Цел ден работим, дођем дом, па ме чека работа по кућу.

целивам, целиваја (3. л. мн. пр. целивав, аор, целива, 1. л. мн. целивамо, импф.

целивашем, 3. л. мн. целивашев, пр. сад целивајећи) несвр. П. Љубим. — Целиваја сем

на свадбу све шуpњаје. 1

П. — се љубим се. — Оћеш да се целиваш с туђе жене, а твоју не даваш?

целивање с гл. им. од целивам (се). —Ти пасhмо мислиш од1целивање!

целолебоња монај који можемного да поједе, гладница, изјелица. — Овај це

лолебоња сšмо прича колко је пченицу навршија, стра га ће остане гладан.

ценим, ценија (3. л. мн. пр. ценив, аор. цени, 1. л. мн. ценимо, импф. ценешем,

3. л. мн. ценешев) несвр. процењујем, сматрам. —Ја ценим датуј нема више од двајес

кила.

цепанка ж1. цепаница. — Претрупи овеј цепанке, не можу шпоре(тјцтањујев.

2. погрд им неотесана особа. — Глеј га какbвје цепанка, не личи на човека!

цепење с гл. им. од цетим. — Не ми је до цепење, убава ти марама, ал Ружо,

унук ти се родија, мора ти цепимо мараму.

цепим, цепија (3. л. мн. пр. цепив, имп, цепи, аор. цепи, 1. л. мн. цепимо, импф.

цепешем, 3. л. мн. цепешев, пр. сад, цепејећи, трп. цепен) несвр. цепам. — Цепим овеј

старе џољке за у крпаре. Нема од њега школа, он от школу не мисли, џабе цепи

опћнци!

цепим се, цепија се несвр. експр. дерем се, дерњам се. — Не се цепи, дете, ћуте

утепам! 1

цепка ж дем, од цепанка. — Узнем кош па у прудину река што нанела, наберем

цепке, леб да испечем.

цепљак м поцепани део одеће, рита. — Немам убаве, заличне џољке, а тија це

пљаци колко оћеш, пун таван цепљаци. 1

цепоушка жигла са широким ушицама (обично закрпљење). — Имашем једну

цепоушку, куде гу затури, на овуј малецку не видим да уденем.

Церница ж село.

Церничанин м становник Цернице, онај који живи у Церници.

Церничанка ж становница Цернице, она која живи у Церници.

цернички, -а, -о који се односи на Церницу.
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церовача жврста диње са избразданом кором. — Диње цероваче су водене, а

од онеј сипкавке се задављам, млого сипкаве.

церозублажона која се цери, кези. —Тимори, церозубло, што си се ицерила?

церозубљам онај који се цери, кези. — Које си се ишерија бре, ти церозубљони

један?

циба (обично поновљено више пута) узвик којим се тера, одгони пас, исп, ци
1 1 t t 1 1

бе, цибо, чиба, чибе, чибо. — Циба, циба, цибе, цибе бре, болес те у куче!

цибе узвик. — В. деф. и пр. под циба.
у t t 1 * 1. . I

цибо в. циба. — Цибо, цибо, а мори ће ме ишепи овој кучиште!

цивкало с гумена играчка која притискањем производи звук сличан пијукању.

— Замајуј ти дете с цивкало, ја докле се врнем!

цивкам, цивкаја (3. л. мн. пр. цивкав аор. цивка, 1. л. мн. цивкамо, импф. цив

кашем, 3. л. мн. цивкашев, пр. сад цивкајећи) несвр. оном, пијучем (о пилићима). —

Ране гу у квачку, мора гу вржем, оставила пилики, а они сâм цивкав по њум.
цивкање с гл. им. од цивкам. — Ej, увикаше ми се у главу тија пилики с њино

цивкање.

цивнем, зивнуја (3. л. мн. пр. цивнев, аор. цивну, 1. л. мн. цивнумо) свр. огла

сим се цијукањем. — Никњдга, пиле не цивнуло, па си рипнуло у помије да се удавиш!

цивор прид. непром, врло киселог укуса, исп. цицељ. — Овај копус је цивор, ту

pи главице да преноћив у воду, вода да ги извуче туј киселину!

цивун м (код воденице) доњи, уметнути дрвени цилиндар бадња који сужава

и појачава водени млаз који покреће воденично коло. — КњLдјцем била малечка, Јо

сим ме тражија да се несем у цивун заглавила.

цивунче с дем, од цивун. —У стару воденицу оволицки цивунчики, не мож во

да да прођује.

Циге с надимак.

1 цигљав, -а, -о слабо развијен, мршав, кржљав, — Цигљавоги оној дете, ко ис

тињу да расте. }

цинцарче с бот, украсна бундевица. — Учина ми се за тој цинцарче на остал,

крушка да је.

ципелка ж хип, од ципела. — Немој свктеј ципелке да обуваш, чувај ги за Ве

лигден!
1

ципелче с дем, и хип, од ципела. — Овија ципелчики омалели на Ику, ако су на

Боге тамњн узни ги!

ципулаж ципела. — Ја сем ципуле обула први пут снашка књ|д)да буднем.

ципулка ж хип, од ципула. — Купила свм на обе унуке ципулке, па сbмо труп

кав у њим.

цицулажу изразу: тера ме (га, гу и сл.) цицула идем у невољу, тражим невољу.

— Које те и тебе цицула тера да идеш?

циркосујем се, циркосуваја се (3. л. мн. пp. циркосујев се; аор. циркосува се, 1.

л. мн. циркосувамо се, импф. циркосујешем се, 3. л. мн. циркосујешевсе) несвр. (с не

ким) исмевам некога, ругам се некоме. — Немој се ти циркосујеш свlс) стари људи,

бадрље ти се не видело!
-

цицељ прид. непром, в. цивор. —Овеј сливе цицељ, не можсе откиселоједев.

цицулирам, цицулираја (3. л. мн. пр. цицулирав, аор. цицулира, 1. л. мн. цицу

лирамо) несвр. експр. (некога) (обично с одричним обликом глагола хтети) чиним не
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коме по вољи, угађам некоме. — Нећу те више ја тебе цицулирам, доста е било,ја сте

бе убаво, ти све неваљашно работиш!

цок (обично поновљено више пута) оном. узвик за вабљење кокошију и пилади.

— Пи, пи, пи, цок, цок, цок, баба да ве нарани!

цóпес, -ста, -сто који је ружног лица са опуштеним, млохавим, отромбоље

ним образима. — Млогоaљава у лице, цопеста, пуштила онија образидо подгушњак.

цопина ж им особа ружног лица са опуштеним, млохавим, отромбољеним

образима. — О, цопина ти се не видела, пуштила ситија образи ко ника баба! Мужву

једин цопина, аљав у лице, образине оволке.

црвенејем се, црвенеја се несвр. одајем црвену боју, црвеним се, руменим се. —

Црвенеје се башча од ружице, рушти.

црвењакм румен и здрав човек. — Онје бија црвењак, ал беше пијан паднаја у

реку па се удавија.

црвењушкав, -а, -о помало, донекле црвен, црвенкаст. — Неје овој лубенче

убаво стасало, видиш црвењушкаво.

црвлаж погрд, веома прљава, нечиста женска особа. — Свекар ме викаше цр

вло, црвлоцрвљива, а књLд) да мреје,јасњм му послеђнадала водицу из моје руке.

црвљам погрд, онај који је веома прљав, неуредан. — Тај црвља неће се пере,

ће се уцрви, усмрдела се постеља ако сем гу онај двн променила.

црвенђи прид. непром, веома, јако црвен. — Оној јабуче благајче црвено, црве

но, па црвенец.

црвенило с руж, кармин. — Од оволичко мори, па тражи црвенило да црвени

уста.

црвче с дем, од црв, црвић. —Мирко, овој брашно се на топло уцрвило, еве црв

чики.

цревце с дем, од црево. — Које си ми овој дала да ручам, нема едно цревце да

напуним?

црепче с дем, од цреп, црепић — Целден намисћаштија црепчики, немаж дру

гу работу!

црешња ж бот, трешња. — Све врапци искљували црешње. Онуј црешњу у

лојзе ћу гу исечем, гре, не гре, ми гу не обиђемо, сељани све тој разнесев.

црешњиче с млада, скоро посађена трешња, трешњица. — Оној црешњиче

при бунар требало би догодине да прероди.

црешњов, -а, -о који је од трешње, трешњев. — Осушила се онај стара цре

шња, греме да исечете родно дрвце, ал па ене Вуле од Јцрешњево дрво какви убави

рамови направија.

црешњовача жракија од трешања. — Донеси од онуј црешњовачу, побра да

гу проба!

цркам, цркаја (3. л. мн. пр. цркав, аор. црка, 1. л. мн. цркамо, импф. цркашем, 3.

л. мн. цркашев, пр. сад цркајећи) несвр. цркавам. — Цело лето цркамо одработу, не

ма младиња да ни помогне.

цркање с гл. им. од цркам. — Џабе моје цркање све да уработим, дом књд до

ђеш, викав, ти се неси укршила у работу, сbм теј њиве, а мене ми оставите и стоку да

раним, појим, леб да ви спраљам, све.

црквиче с дем, и хип, од црква, црквица. — У тогачевачко црквиче да идеш,

свећу да запалиж да се помолиш, такој ми вика једна жена у сšн.
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црнејем се, црнејаја се несвр. одаје црну боју, изгледа црн. — Видим у муму

руз) се ништо црнеје, уплаши се, књLд) да видим, пуста овца се набутала да пасе.

Прни м надимак.

Црнка ж надимак.

Црногорка ж надимак.

црнојка ж в. семењајка. — Белојку оберемо, семењајка остане у њиву, а онеј

цумбулке сврс) семе извржемо, врапци семе да не искљујев.

црномањас, -ста, -сто црнпураст, тамнопут. — Онакој, неје лош, црномањас

човек.

црноокче с бот, врста баштенског цвета са жутим латицама и црним

тучком у средини. — Црноокче га још викамо и окан, оканче.

Црнотравац м надимак.

црњишкав, -а, -о помало, донекле црн, црнкаст. — Врљај више тој црно ма

рамче, колко године су изминуле, нико црњишкаво забули, што си се зацрнилатолко,

малејога треба жениш!

црпаљкаж кутлача. —Попари гутуј црпаљку, немојтaкoјјелоће ми прекисне!

црпка ж дем, од цртаљка, кутлачица. — Еве ви црпка, па сипујте!

црпуљаж 1. посуда од печене глинеу којој се некада пекао хлеб испод сача, цре

пуља. —Мумурузанлеп смо јели исцрпуљу, па благ ни онајлебац, ако је мумурузан,

2. фиг. она која је незграпног овалног лица са великим образима, крупна, гоја

зна женска особа. — Оваква црпуља у лице, Олга Кокина.

црпуљан м онај који је незграпног, овалног лица са великим образима. —

Оваквв се направија у лице тај црпуљан!

Црпуљар м надимак.

црпyљес, -ста, -сто који је незграпног, овалног лица са великим образима. —

Црпуљес у лице, на мајку се метнуја.

Црпуљка ж надимак.

црцав, -а, -о који је недовољно развијен, ситан, сићушан. — Од онакво црцаво

дете, књква се девојка направи

црцам, црцаја (3. л. мн. пр. црцав, аор, црца, 1. л. мн. црцамо, импф. црцашем,

3. л. мн. црцашев, пр. сад црцајећи) несвр. в. цркам. — Црцамо од работу, ал никој ти

тој не призна.

црцање с гл. им. од црцам. — Нема црцање, полњк ће работимо па које остане,

тој па за јутре. }

црцком онај који је недовољно развијен, ситан, сићушан. — Еј, онакiв црцко,

књкву убаву жену да узне!

црцољак мекспр. онај који је недовољно, слабо развијен, који је сићушне гра

ђе. — Онаква лична девојка да се одаде за онога црцöљка!

црцољче с недовољно развијено, ситно, сићушно дете. — Лани беше оволичко

црцољче, свк пораснало, да видиш! ј

црцоранм бот, врста пасуља ситног, белог зрневља. — Има га белгра од разне

сорте: македонац, градиштанац, црцоран.

црцорка жзоол. кокош ситнерасе са изразитолепим перјем. —Давана Бран

ку две моје кокошке да ми даде једну црцорку, на њум ву се не свиди.

црцорко м зоол. петлић ситне расе са изразито лепим перјем. — Узедо от Ко

сану црцорку и црцорка, даде ми жена без реч.
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црцöрче с пиле црцорке. — Даде ми Мица јајца од црцöрку да насадим под

моју си квачку, од десет, она извела сЊм три црцорчики, алако, колко дати запатим.

цумбулкажцваст са семеном. — Онејцумбулке одлук прибунару башчу, све

ники да ми ги искида, при моју муку ћу купујем семе за празилук.

цунем, цунаја (3. л. мн. пр. цунев, аор. цуна, 1. л. мн. цунамо)свp. I, пољубим. —

Цуни бабу, синко, ће ти даде ништо!

П. — се пољубим се. —Ђе се цунемо на свадбу пријетељу, књLдјце пријетељимо.

цурик (обично поновљено више пута) узвик којим се коњ опомиње да се поме

ри назад. — Књдје коњ упрегњету кола, а ја треба да поврнем кола натраг, викам му

цурик, цурик, цурик.
цуце с мала цуцла. — Немој стално тој цуце у уста, голема си виће, бабе.

цуцка ж цуцла. — Неће се успије бес цуцку, такој научило.

цуцуљка ж кићанка. — Исплела му капу, па на капу оволка цуцуљка.

Ч

чабрица ж мала дрвена посуда у коју се слива ракија приликом печења. — Па

ти књ|д) циказанџија требаја си понесеш твоју чабрицу, не да тражиш од мене!

чавољм било који одевни предмет. —Напе њојничавољи и отиде, наљутила се.

чавољче с дем, од навољ. — Собери си твојичавољчики, куде мајкутићуте во

дим, она с тебе да се распраља!

чаврдало с погрд. онај који много говори, који брбља, брбљивац. – Тоје једно

чаврдало што сЊмо ламоти.

чавуљан м погрд, онај који искреће, криви уста (обично као знак негодовања,

неслагања и сл.). —Ти навуљане, немој да чавуљиш уста, има да работиш књко титат

ко каже! Она збори, а онај чавуљан сbМо изврћа уста. 1

чавуљеc, -ста, -сто који има искренута, искривљена уста. — Убавовује богда

ја на њум, ене књкво чавуљесто дете чува.

чавуљим се, чавуљија се (3. л. мн. пр. чавуљив се, аор. чавуљи се, 1. л. мн. ча

вуљимо се, импф. чавуљешем се, 3. л. мн. навуљешев се) несвр. искрећем, кривим

уста (обично као знак негодовања, неслагања и сл.). — Што се чавуљиж, дњл неје та

кој било?

чавуљење с гл. им. од чавуљим се. — Не ме брига за њојно чавуљење, ако не

слуша ко што ву викам, куде татка нека си иде!

чавураж чахура. —Нашлитаму шумучавуре, никије зајци сигорнотепаја.

чавурка ж дем од чавура, чахурица. — Једну годину такој беше страдало дете

собиpaећи чавурке, а оне биле пуне.

чавурче с дем од чавура, чахурица. — Немаш с које друго да се играш, требав

ти бешчавурчики!

чавче“ с зоол. птић чавке. — Глејчавчики књко зевав, чавка гитура црвчики у

уста, рани ги.

чавче“ с крастица која се стварауугловима усана, жвала. —Водила свм гуја

куде доктура од овијачавчики што ву стално искачав око уста, а он ву преписаники

витамини, такој ги вика тија лекови.
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чадњpм кишобран. —Понеси си чадар, видиш књко се стентило, ће заврне!

чакерести (само у мн. уз именицу очи) које су различите боје (о очима). —Ка

кви чакарести очи има!

чЊкнут,-а,-оумно поремећен, ћакнут. —Он кодаје чђкнут, незна које работи.

чалдисан, -а, -о који је изгубио моћ здравог, трезвеног расуђивања, блесав,

шашав. — Мене ме бог казнија с такви чалдисани сâм да се распраљам.

чалдишем, чалдисаја (3. л. мн. пр. чалдишев, аор. чалдиса, 1. л. мн. чалдисамо)

свp. изгубим моћ здравог, трезвенограсуђивања, поблесавим, пошашавим. —Тај чо

век ко да је чалдисаја, све збори ко по онај свет.

чалнisк прид. непром, умно ограничен, блесав, шашав, исп. шанлик, шашкњн.

— Море, оченчија га бок, чалнћк човек!

чампар м део коњске опреме, ђем. —Небој се откоња књдимачампару уста!

чамрејем, чамрејаја несвр. експр. паднем у стање очаја, апатије, очајавам. —

Зашто мори, ћерко чамрејеш, зашто с никyга не збориш?

чамутан, -тна,-тно (само у вези с одричним обликом глагола јесам) паметан,

свестан. — Овај човек неје чамутан! Куде се у сретпладне загнуја, на овој врућо сла

му да прекарује?

чангар прид. непром, светлозелен. — Треба ми едно парче чангар вуница да

доткајем чергу. 1

чантаж кожна торбица на бициклуза држање алата. — Иди ми из онујчан

ту на бициклу донеси лепћ(к) гуму да залепим!

чантрав,-а,-о умазан, замазан, испрљан нечим црним. — Чистићунке, шпорет

ми неће убаво пече, ете књква свм чантрава.

чантравим се, чантравија се (3. л. мн. пр. чантравив се, аор. чантрави се, 1. л.

мн. чантравимо се, импф. чантравешем се, 3. л. мн. чантравешев се) несвр. прљам се,

замазујем се нечим црним. — Не се и ти детечантрави, акоја морам, ти не мораш!

чапатим се, чапатија се (3. л. мн. пр. чапатив се, имп. чапати се, аор. чапати се,

1. л. мн. чапатимо се, импф. чапатешем се, 3. л. мн. чапатешев се, пр. сад чапатејећи

се) несвр. експр. снажно вичем, галамим, дерњам се. — Немој се чапатиш, чула свм

те, несвм глува! Деда се качеше набасамци па се чапати, сви сељани да га чујев, ајабе

била трг девојка за одадбу, па ме срмота. *,

чЊпкам, чвпкаја несвр. кидам мале делиће од нечег целог. — Немој такој да

чђпкаш леб, узни ношче па исечи колко мислиж да ће изедеш!

чЊпнем, чепнуја свр. откинем мали делић од нечег целог. — Дај му нека чђпне

од) твоју рибањку, оно ли ће млого да изеде.

чапоњакм 1. папак. —На прасци се сечевзуби и чапоњци чим се опрасив.

2. фиг. мн. пpсти на ногама код човека. — У чапоњци све на Велимира личи

овој дете.

3. фиг. ситно, сићушно дете. — Чапоњак му се не видеја, глеј књко те задева,

chм да га узнеш у руке!
-

чапоњче с дем, од чапоњак (3). — Чапоњче мори, оволицко, ал млого врагови

знаје!

чапрљам, чапрљаја (3. л. мн. пр. чапрљав, аор. чапрља, 1. л. мн. напрљамо,

импф. чапрљашем, 3. л. мн. чапрљашев, пр. сад чапрљајећи) несвр. копам ногама,

чепркам (о живини). —Мртво се пиле најело, за које туј чапрљаш!? Седиж дом па во

дирет, кокошке расад да не чапрљав
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чапрљање с гл. им. од чатрљам. — Ране ливе изеле, с вашо чапрљање ја немок

цвећку да завртим у башчу

чапрњакмдериште, дерле. —Чапрњак му се не видеја од дете, које оно знало

чапрњче с дем од чатрњак. — Па и оно чапрњче, оће иде, неће иде, па отиде,

cir да му мислим!

чарапес, -ста, -сто који је белих ногу (о враном коњу). — Неје њигов коњ такој

убав, чарапесте му sњдње ноге.

чарапина жаугм. и пеј, од чарапа. — Не врљај чарапине поза кревет), дај овам

у нечисто да врљим

Чардакиња жмпт виноград.

чаре су изразу: да чиним чаре да нађем излаз из неке тешке ситуације, да на

ђем решење за неки проблем. — Мора да чиним нико чаре, с њега се не мож више ова

кој живи!

чарујем, чаруваја (3. л. мн. пр. чарујев, аор. чарува, 1. л. мн. чарувамо) несвр.

врачам, гатам. — Ја ли ћу му сbк чарујем, посади га па књко будне.

чаталес, -ста, -сто који се рачва, рачваст. — Има таму дрва сигорно ника чата

леста мотка, иди нађи сламу да скубем!

чаталим, чаталија (3. л. мн. пр. чаталив, аор. чатали, 1. л. мн. чаталимо) несвр.

в. четим. —Мумурус чаталија, двоија чепке,још мало па ће се зададев клашчики.

чатење с гл. им. од чатим. —Ти незнаж друго, сbмо чатиштуј на човека узгла

ву, глава да га човека заболи од) твоје чатење!

чатим, чатија (3. л. мн. пр. чатив, аор. чати, 1. л. мн. чатимо, импф. чатешем, 3.

л. мн. чатешев) несвр. експр. звоцам. — Не ми више чати, несем дете!

чЊчкало с задиркивало. —Тој ли што је чечкало, chм се чечка, после плаче књд

изеде ћутек!

чњчкам, чњчкаја (3. л. мн. пр. чечкав, аор. чечка, 1. л. мн. чечкамо) несвр. П. ди

рам, задиркујем. — Немој га чечкаж, знажда неје бњшчалник, ћете удари па ће тера

сипе!

П. — се дирам се, задиркујем се. —Ти се чечкаш, неси нити цвећка, ако теје те

паја!

чњчкање с гл. им. од чечкам (се). — Деца су тој, чђчкав се, у тој чњчкање се на

крај потепав.

чњчкољ м онај који је склон задиркивању, који воли да задиркује. — Голем си

чњчкољ, Игоре, чечкаш се с Ивану, после плачеш она књIд) те истепа!

чњчкољка жона која је склона задиркивању, која воли да задиркује. — Ити си

чњчкољка, да га неси чечкала не би те он тепаја!

чЊчнем, чечнуја (3. л. мн. пр. чечнев, аор. чвчну, чвчнумо) свр. експр. 1. заде

нем, изазовем некога. — Она па књква је, недава иџ да гучђчнеш, а она књLдјце чичка

тој убаво!

П. — се заденем се, изазовем некога. — Она се прва чечне, после вика ми смо гу

чњчкали!

чашка“ жхип. од чаша. —Књкву личну чашку искрши, нумежда водиш ред.

чашка“ ж анат. предео у висини дијафрагме у дну грудног коша. — Заболе ме

ништо у чашку, мора се савијем у кревет.

чашче с ракијска чаша, чашица. — Дај нико чашче за ракију!
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чварка ж (обично у мн.) чвaрак. — Испоснели смо преко лето, а Мирко се наједе

чварке па га свгболи мешина. Што сизапејатолко стејчварке, мешинаћете заболи?!

чватам, чватаја (3. л. мн. пр. чватав, аор. чвата, 1. л. мн. чватамо, импф. чвата

шем, 3. л. мн. чваташев, пр. сад чватајећи) несвр. полако, споро жваћем, жвакољим.

— Немам, дете зуби, откb(д) чватам овој кришче јабуку.

чватање с гл. им. од чватам. —Не ми чватајуз главу, помери сетампаједи!

чворнем, чворнуја (3. л. мн. пр. чворнев, аор. чворну, 1. л. мн. чворнумо) свр. екс

пр. ударим, млатнем поглави. —На детемуза игру, чворну ме поглаву памерасипа.

чвргаж чворуга. — Викаву да гледа дете, она се замајала таму кућу, глеј колка

му се чврга дигла што паднуло од баcамци!

чедњpмв чадор. —Забравила свм чедњpда понесем паме киша све утепа.

чекетаљкажекспр. она која много прича, брбља, блебеће, брбљивица, блебе

туша. — Дође онај чекетаљка, од њојно зборење овам забравила сљм што ми леб у

шпорет, леб ми изгореја.

Чекмин м село.

чекминачки и чекмински, -а, -о који се односи на Чекмин.

Чекминка и Чекминчанка ж становница Чекмина, она која живи у Чекмину.

Чекминчанин м становник Чекмина, онај који живи у Чекмину.

чекpк м витао за намотавање пређе. — Подмажи тај чекpк да не цвили!

челенка жекспр. глава. —Зашто носиштујчеленку на тебе, књд не знаж да ми

слиш?
-

челопек“ м присојна страна, присој. — Онде у челопек ништа не можда будне

от поприку, све изгоре, навађуј, не навађуј.

челопек“ м шаљ човек. — А, бре, кој тој челопек иде у нас?

чељубина ж мн. анат. десни. — Немам зуби, с чељубине чватам.

чељубинка ж мн. дем, од чељубина. — Све му чељубинке црвене на дете, зуп

чики му оће искачав, муке њигове.

чељушка ж четвртина главице купуса. —Туриједну канту копус на чељушке,

побрго ће се укисели!

чепење с гл. им. од четим“. — Мумуруз је у чепење, свгда оће да му заврнејед

на убава киша, бpго би имали класја.

чепење“ с гл. им. од четим“. —Квојетој чепење, засрами се,ти си виће големка.

чепење“ с гл. им. од четим се. — Све не исмеши тај човек с њигово чепење, ће

не разнесе по цел свет!

чепим“, чепија (3. л. мн. пр. чепив, аор. чепи, 1. л. мн. чепимо, импф. чепешем,

3. л. мн. чепешев) несвр. развијам побочне делове стабла, чепке (о кукурузу); исп. ча

талим. — Мумурус чепија, бpго ће једемо клашчики.

чепим”, чепија несвр. ширим, раскречујем ноге. — Немој такој да чепиш ноге,

ти си девојка, срмота!

чепим се, чепија се несвр. експр. галамим, вичем, дерњам се. — Он књг почне

да се чепи, има га цело село чује.
-

чепка ж грана. — Убаво ти викам, неће се свађамо, комшије смо, окастри овеј

чепке до плот, ветар књLд) дуне кршив ми црепја на кућу!

чепче с дем, од четка. — Не се вешкај на тој чепче, ће га ишчепиш.

черапаж чарапа. —Вунене везене черапе и гумени опћнци, тој свм носија јако

младожења, свк сте побеснели



Речник говора јабланичког краја 439

черапка ж хип, од черапа. — Цел ноћ седим уз гасарче, до расамњување, пле

тем ви черапке, ванелке, несвм имала да веобучем у куповно.

черапче с дем и хип, од черапа, чарапица. — Обујму још једни черапчики, ће

oséбне на овој студено!

черга жизаткан конопљани или вунени покривач. —Свс пртене черге смо се по

кривали па ни трг ништа не фалеше, свксве вуненија, ћебики, а стално смо скапани.

чергица ж дем и хип, од черга. —Тој ми една вунена чергица остала од Миро

савин дар, друге све отоше у дарување.

чергиче с дем, од черга. — Које си ми донела у мирас, пртени чергичики?

чергичкаждем ихип, од чергица. — Стујчергичку мебевна свадбу дарували.

чесмчаст, поштење. —Чеси поштење, не могдакажем оној што несвм видела.

честито с честитање на дан веридбе. — Испросили гу, викаше не на честито,

туј смо комшије. у

четворка ж врста народног кола. — Играмо четворку, моравац, чачак, у шес,

има ги млого тија ора.

четерес број четрдесет. —Четересли су иљаде, динара, не море,тргбевиљаде.

четересница ж помен покојнику четрдесет дана од смрти. —Четересница на

Мирка се пада недељу дана пред Велигден, све посно мора спраљамо.

четересниче с један од четрдесет малих хлепчића, колачића који се месе на

дан четереснице. —Тој на гробjетњграздавамотија четересничики смед, а ручњгдом

турамо.

Четка ж надимак.

чешагија ж чешаљ са металним зупцима за тимарење стоке. — Он млогово

ли стока да му је чиста, свњкојутротимари краве, там симу у шталу седи чешагија.

чешам, чешаја (3. л. мн. пр. чешав, аор. чеша, 1. л. мн. чешамо, импф. чеша

шем, 3. л. мн. чешашев, пр. сад, чешајећи) несвр. 1. чешем. — Чешам ги овеј бручке,

све сем ги рашчешала.

П. — се чешем се. — Ти мори па које се толко чешаш, грбина ли те еде?

чешћњм чесно белоглука. — Ако ћу смрдим, изедем си по чешћњ уз оброк, ви

каја ми је и доктур да једем збок претисак.

чешељм чешаљ. — Куде затуристе онија чешљови, при толко чешљови да не

ма с које да се очешљам?!

чеширан м старији човеку чакширама. — Какњвједан чеширан дође у Нико

лу, одокле ли је?

чеширеж мн. чакшире. —Притолко њигово имање, онда иде с цепенечешире

чеширке ж мн. хип, од чешире. — Стиснаја си се у тејчеширке кодвајес паре у

кесу!

чеширлијамонај који се препознаје по томе што носи чакшире. — Планинци

ги викамо чеширлије што носив стално чешире.

чешки, -а, -о псећи. — Чешки живот тера онај жена с њега.

чешљанка“ жетн, девојачко вече. — Отиде куде Оливеру на чешљанку, свадба

е јутре. . - - -

чешљанка“ ж намотај пређе од три жицеу оквиру већег намотаја намото

вилу. — Пасмић има двајес чешљанке, а една чешљанка три жице.

чешљиче с дем и хип. од чешељ, чешљић. — Он ко господин ники, извуче из

џеп чешљиче па се сbМо зализује.
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чешљиченце с дем ихии. oд чешљине, чешљиh — Узне па преобукујетуј лут

ке, чешља ги с чешљиченце, замајуе се дете.

чешмаж чесма. —Беше ме гроза да се напијем воду у Лесковац, сви лижев онуј

чешму.

чешмиче с дем, и хип, од чешма. —Не мокрите се на тој чешмиче, напите се па

беште!

чиба узв. в. циба. — Чиба, чиба, чибе, чибе бре, чибе, а, ране ги изеле што те не

врзујев.

чибе узв. в. циба. — В. пр. под чиба.

чибо узв. в. циба. — Чибо, чибо, чибо, ране лете у кучиште!

чив м пар. — Оћеш чив ел тек?

чивијаш м погрд циција, шкртица, тврдица. — Тајли чивијаш што је, из око

бити извадија, а ти књLд) тражиш, не суди боже да се превари да ти даде!

чивијашим, чивијашија (3. л. мн. пр. чивијашив, аор, чивијаши, 1. л. мн. чиви

јашимо) несвр. цицијашим, шкртарим, тврдичим. — Татко ги је чивијашија цел жи

вот, а они по њега све испродадоше за кратко време.

чивијашка ж погрд. она која цицијаши, шкртари, шкртица. —Коза душу свм

гу молила онуј чивијашку да ми даде сто динара до петак, ишла би на пијац па би ву

врнула, и свг не знам от куга да тражим!

чивилi-кмчивилук. —Накачајте капути начивилнк па седнете дазборимо!

чивиличе с дем, од чивилек. — Могасте ли јожда накачате ствари на овој чи

вилšче, сbм што не падне?!

чивит му прил, значењу (уз придев модар) сасвим, потпуно. — Чивит модра

по снагу, све гу утепаја! Оној дете да се бања у студену воду, чивит модро!

Чивлњк ммпт, њива.

чивнем се, чивнаја се (3. л. мн. пр. чивнев се) свр. удари, ритнестражњим но

гама (о коњу). — Помери се, дете, тај кобила ће се чивне ће те утепа!

чивтам се, чивтаја се (3. л. мн. пр. чивтав се, аор. чивта се, 1. л. мн. чивтамо се,

импф. чивташем се, 3. л. мн. чивташев се) несвр. 1. ударам, ритам стражњим нога

ма (о коњу); исп чифтам се. — Миран коњ, не се чивта, слободно приђи!

2. експрљутим се, негодујем. —Ти се немој млого чивташ, књко неће идештат

ко књLд) те нариђа!

чивтеж мн. у изразу: врљам чивте в. чивтам се, исп. чифте. — Врља чивте, не

смем ја око коња. -

чивутин м пеј. онај који је немилосрдан, безосећајан. — Тај чивутин нема ми

лос) за никуга, чивутин

чижмаж чизма. — Шупље ми чижме, ноге ми гмиждњц, Река млого глотна, не

го понесем гумене чижме да прегазим.

чижмица ж женска чизма, чизмица. — Цел Лесковац прођомо, за моју Ивану

нема чижмице, млого ману наоди, избира.

чижмиче с дем, од чижма. — Тија чижмичики тури ги такој на столичку до

шпорет) , ће се исушив!

чикеркажметална шипка којом се предњи трап воловских кола причвршћује

за руду. — Привучи руду па муни чикерку крс туј рупу!

чикулада ж чоколада. — Еве, деда ти купија чикуладу!

чикулаткаж дем, и хип, од чикулада. —Ијагу викамчикулатка, ал немам паре.
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чимичњкмчмичак,јечмињак. —Искочијати чимичђк, морада си наникуга на

жмикнала. Млого ме боли око од овај чимичђк.

чипава придев (само у ж. роду) која има недовољно неразвијено виме (о крави,

овци, кози). — Рани гу, не рани гу овуј краву, нема млеко, чипава, оволицновименце.

, чипе с крава која се по први пут тели са недовољно развијеним вименом. —

Ако је чипе, убаво си теле израни, златно.

чипче с дем, и хип, од чипка, чипчица. — Наши на овуј вутарку чипче, мало ће

гу заличи!

чис, -ста, -сто чист. — Овуј годину неје жито глотно, чисто, прскали смо га. Ти

ли си па млого чис, поглеј се у огледало!

чистинка ж пољаница, пропланак. — Терај краве на онуј чистинку, па ги пу

шти да пасев, не ги све држи за јулар

чифтам се, чифтаја се несвр. в. чивтам се. —Чифта се млого оној њино коње,

џабе да ми га дава не би га узеја. И она се такојчифташе, ал на крај па мора да отидне.

чифтање с гл. им. од чифтам се. — Тај кобила с њојно чифтање ће види касап

ницу!

чифте ж мн. в. чивте. — Врља чифте, ће утепа никуга, болез га у коња.

чича ж. очев брат, стриц. — Чичу си плаче, жал гу за чичу, чуваја гу је.

чичак, -чка, -чко испуњен до краја, препун, пун пунцијаш. — Ја књднаидо, соба

чичка с Игорови другари, сви пијев и пушив.

чиче с хип, од чича. —Чиче ће те води у продавницу, ајс њега иди, ће ти купи

ништо!

Чичка“ ж надимак.

чичка“ ж бот. чичак. —Како седели у пашалек на ванелу, све чичке по њум.

Чкаљам надимак.

чкембав, -а, -о којије упадљиво великог трбуха, трбушаст, исп. мешињав. —

На тебе чкембаву, која ће ти џољка убaвoстоји?

чкембавка ж погрд. она која је супадљиво великим трбухом, која је трбуша

ста; исп. чкембла. —Тајчкембавка сbм ништобута,једе, кудеву више стањује!?

чкембавком погрд. онај који је с упадљиво великим трбухом, који је трбу

шаст. — Ти бре, чкембавко помери се, не мог од тебе да прођем!

чкембакм експр. стомак. —Оволикчкембак направила, тоје одједење, а бри

гу никакву нема.

чкембар м пеј. в. чкембавко. — Тој ли, мори онај чкембар што врзује стрегери

панталоне?

чкембе с трбушаста особа. — Татко сигу викаше чкембе, и такој остаде.

чкембла ж в. чкембавка. —Тајчкембла од ништа не мисли, ене колкичкембак

опуштила.
-

чкембличе с трбушасто дете. —Мував му свашта за едење на тој чкембличе,

оно затој е онакво.

Чкембоња“ м надимак.

чкембоња“ м пеј. в. чкембавко, исп. чкембар. — Муж вучкембоња, оволик,

чкембак носи пред њега.

чкобав, -а, -о телесно неразвијен, мршав, жгољав, — Жена мучкобава па не

мош повише да будне, а он оволикчкембак пуштија.
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чкобавка ж погрд. она која је телесно неразвијена, која је мршава, жгољава;

исп. чкобла. — Она ли је па млого убава, тај чкобавка, нема душу да оди, а не ли пада

работи.

чкобавком онај који је телесно неразвијен, којије мршав, жгољав, осгољав

ко, исп. чкобља. — Тај чкобавко за двојица једе, и ене па каквв је.

чкобавче с телесно неразвијено, мршаво, жгољаво дете, исп. чкобличе. —Ти

бречкобавче, пал једи, од које ће живиш ако неће ништа да једеш! .

чкоблаж погрд. в. чкобавка. — На туј чкоблу ребра ву се преšрћав, она ће нао

ди ману на никуга.

чкобличе с в. чкобавче. — Море, ако је чкобличе, сtМ да је здраво.

чкобља м в. чкобавко. — Млого работи тај чкобља, ако је онакbв.

чкољав, -а, -о мршав, жгољав, исп. штољав. —Да гу видиш књкоје чкољава, а

деца ву ко бубрешчики!

чкољавка ж погрд. она која је мршава, жгољава, исп. чкољка, џгољавка. —

Ако те такој викав, мора будеш чкољавка књд неће едеш!

чкољавком погрд. онај којијемршав, жгољав, исп. Џгољавко. —Узелаједно

га чкољавка, такој ко њум.

чкољавче с мршаво, жгољаво дете, исп. Uгољавче. — Ти бре, чкољавче, што

не едеш, него мајка да ти се секирава?

чкољњцм изједен зуб, шкpботина, крњетак. — Пуно чкољци имам и не дођује

ред да ги извадим.

чкољка жв. чкољавка. —И ти би билачкољка коњум, књдбитолкоработила.

чмајим, чмајаја (3. л. мн. пр. чмајив, аор. чмаја, 1. л. мн. чмајамо) несвр. чамим.

— Чмајим до половин ноћ, тебе те чекам да дођеш испо сокаци.

човече с човек изузетно ниског раста, човечуљак. — Божја уредба, не мога да

порасне, човече, а школу је завршија!

човечина ж аугм. и пеј. од човек. — Какњв си тој човечина толко да јуриш туј

жену, па она неје стока?!

човечиште с пеј. од човек. —Човечиште му се не видело, закаса с њега пијано

га, одвај свм га дом довукла.

Чокалија м надимак.

чорбалнкм чорбалук. — Тури чорбалнк на остал па нека си сипујев колко ги

треба!

чорбалче с дем, од чорбалек. —Тија чорбалчики да ги испереш убаво, па ги на

турају крошњу, слава књ|д) дође да су ти чисти!

чорбичка ж хип, од чорба, чорбица. — Моји деца су чорбичку јели, такој без

ништа, а ви свг наодите ману на свако јело.

чорбуљав,-а,-о чорбаст. —Да направиш чорбуљав гра, немој гус ко што сити

знаш!

чорбуљакмпеј, од чорба. —Нећу ви више настојујем, чорбуљак има ви напра

вим па једете ако оћете, ел си па сами спраљајте.

чршавм чаршав. —На пртеничршави се спало, свксве у меко, паљуди поболни.

чршавче с 1. дем, од чршав. — Које си ми донела у мирас, чршавчики?

2. столњак. — Тури чршавче на остал, данћс недеља, мош ће наиде ники!

чувач м онај који на разуман, трезвен начин располаже материјалним до

брима. — Они да несу били такви чувачи, не би свг имали онолко богасто.
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чувачкаж она која чува, штеди, која је штедљива. —Лепкаје чувачка, све она

разгоди да има до друг маз, у све је таква.

чук м чекић. — Пружи ми тај чук да зачукам есер!

чукам, чукаја (3. л. мн. пр. чукав, аор. чука, 1. л. мн. чукамо, импф. чукашем, 3.

л. мн. чукашев, пр. сад, чукајећи) несвр. 1. ударам, лупам. — Не чукај, дете, углаву те

чукнало тебе!

2. млатим, трлим (конопљу). —Конопље се првотопи, па се вади, а књLдјце ру

чице осушив тšг га чукамо. Чукашев Циганке конопље по цел ноћ, варешемо тикве,

печенке, сbк се тој загубило, нима конопље, нима кој да работи.

чукање с гл. им. од чукам. — Тој је Милунка, познавам гуја по чукање. Такој

мутлаг беше, у чукање конопље.

чукач м 1. мотка, батина. — Мируј дете, ћу узнем чукач, ћу те оместим!

2. пљосната, глатка дрвена направа с дршком којом семлати, тpли конопља.

— Изгубили се и трлица и чукач, нема конопље, никој не сади више конопље.

чукнем, чукнаја (3. л. мн. пр. чукнев, аор. чукна, 1. л. мн. чукнамо) свр. 1. уда

pим, лупнем. — Немој силно, мало чукни, есер ће излети.

2. куцнем, покуцам. —Чукни прво на врата, немој да улазаштакој, срмота!

чукњет, -а, -о експр. умно поремећен, ћакнут. —Ти си, човеку бија чукњет, ко

је тој работиш?

чукуруз м погрд, човек слабог материјалног стања, бедник, сиромах. — Књдја

нестанем, ћеве изеде болес, ће се врнете на старо ко што сте били, ће будете па чуку

рузи! t

чукче с дем, од чук. — Имам ја и голем чук, и чукче, кажи кој ти треба

чуљеc, -ста, -сто којије безједног дела уха, коме је ухо окрњено. — Онај чуље

ста овца, најголем штетник.

чуљим, чуљија (3. л. мн. пр. чуљив, имп. чуљи, аор. чуљи, 1. л. мн. чуљимо,

импф. чуљешем, 3. л. мн. чуљешев) несвр. (с допуном: уши) прислушкујем. —Ти бре,

које туј чуљиш уши, које ће чујеш?

чуљка ж она која је без једног дела уха, којој је ухо окрњено. — Беше се онај

чуљка залетела право у детелину, ћаву искршим ноге стојагу књLд) це изгађа.

Чуљком надимак.

чуљко?м онај који је без једног дела уха, коме је ухо окрњено. —Знам лига које

му е било, он такbв чуљко.

чунгур м стара, изнемогла, оронула особа. — Докле могашем да работим, до

брабе, свг ме викајчунгур, тој скм заслужила.

чурм дим. —Несем чистила одiмноћунке, затој шпоретјчури и врћа чур. Сви

пушите, напунили сте собу ш чуp!

чурење с гл. им. од чуpим. — Изедеме овај стар глобосија ш чурење, не могаше

га мајстори закрпив.

чурим, чуреја несвр. 1. избацујем дим, димим (о шторету). — Млого чури овај

шпоре(т), ћу морам да га чистим.

2. пушим, димим. —Ијачуpим, и ја, научи се пагине могоставим цигаре.

чурнем, чурнуја (3. л. мн. пр. чуpнев, аор. чуpну, 1. л. мн. чурнумо) свр. експр.

мало попијем, поднапијем се. — Мора она да е чурнула, чим је овакој весела.

чурук м погрд. прид. непром, лош, безобразан. — Тоје чурук човек, с њега ја
немам ништа.
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чутура“ ж дубока дрвена посуда у којој се ситни осушена паприка. — Изнесем

чутуру на обор па књдвикнем стуцћњ да чукам, чукај, чукај, млого мора да чукаж да

будне убава, ситна поприка, па вутурим малко зајтин, постоји нико време, па наста

вим да чукам.

чутура“ ж експр. глава. — Шће ти тај чутура књд ништа од твој живот не ми

слиш?

чутуран м погрд. онај који има изразито велику главу. — Ћу му разбијем ја чу

туру на тога чутурана, такој ли се тепа туђо дете!

чутурес, -ста, -сто који има велику главу, глават. — Све се убавило собрало у

онога њојнога чутурестога, књко па не!?

Ш

џабе прил. узалуд, бадава, џаба. —Џабе ће идеш, они гу продавницу затвараву

дванаес.

џабола жгалама, врева. — Не мош се спије од џаболу, до које време џаболи

младиња по сокаци.

џаболебарим, џаболебарија (3. л. мн. пр. џаболебарив, аор. џаболебари, 1. л.

мн. шаболебаримо) несвр. проводим времеу нераду, ленствовању, ленствујем. —Та

којтије сbк, стари работива млади џаболебарив.Ти ће џаболебариш, а ја ћу и у кућу,

и по стоку, и у њиву, могли ја тој све да постигнем!

џаболебарош м погрд, в, иаболебоња — израђали се све џаболебароши, сви

öће једев, а никој неће работи.

џаболебоња м нерадник, лењивац. — Не могу до вегда работим затија џаболе

боње, што се по цел ден излегујев и све од мене тражив.

џаболење с гл. им. од џаболим. — С вашо џаболење, разбудисте ми дете!

џаболим, џаболија (3. л. мн. пр. џаболив, имп. Џаболи, аор. џаболи, 1. л. мн. Џа

болимо, импф. шаболешем, 3. л. мн. Џаболешев, пр. сад, џаболејећи) несвр. експр.

правим галаму, галамим, лармам. — Чујем тамники џаболи, да идем да видим не ли

се ники свађав.

џабуњак мекспр. ситна, мршава особа. — Оноличак мори џабуњак, ал да ви

диш књко работи.

џабуркам се, џабуркаја се несвр. в. жабуркам се. — Немој се више џабуркаш у

туј студену воду, ће се разболиш!

џабуркање с гл. им. од џабуркам се. — И оно бајагим ћепере, сhм да ми смића с

њигово џабуркање.

џавгар м пас ситнерасе који много лаје, штене. — Цане куде год да иде, води

с њега онога џавгара.

џавгарче с дем ихии. oд џавгар —Беше ми Лекадајаедно џавгарче, научи гас

мене да иде у лов, надуши га зајца па викне да трчи по онај траг.

џавкам, џавкаја (3. л. мн. пр. џавкав аор, џавка, 1. л. мн. Џавкамо, импф. иавка

шем, 3. л. мн. цавкашев) несвр. кевћем (оштенету). — Целнођџавкатој кученце
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џакам, џакаја (3. л. мн. пр. џакав аор. џака, 1. л. мн. Џакамо, импф. шакашем, 3.

л. мн. Џакашев, пр. сад џакајећи) несвр. упорно тражим нешто, мољакам. — Џака

ко онеј Циганке по село што идев, силом има ти га из очи извади.

џакање с гл. им. од џакам. — Твоје џакање ми је до гушу дошло, викам ти не

мам и ти си па запела!

џакче с дем, од џак, врећица. — Мељашемо такој поједно џакче чисто брашно,

да ни се нађе за добарден, овакој гулешемо мумурузницу, па и њум гу нема за целу

годину, муке су биле.

џамбас м напрасити свадљив човек. — Буди си ти миран, стија џамбаси немај

послу!

џамбосујем, џамбоcуваја (3. л. мн. пр. џамбосујев, аор. џамбоcува, 1. л. мн.

џамбоcувамо) несвр. остављам, одлажем нешто на брзину. — Џамбосујтвоје џољке

от премет, видиж да су суве

џамбошем, џамбоcaja (3. л. мн. пр. џамбошев, аор. џамбоса, 1. л. мн. Џамбоса

мо) свр. оставим, одложим нешто на брзину. — Још овој сенце да џамбошемо у

племњу па ако ће заврне.

џанарика ж бот, врста шљиве ситних плодова жуте, црвене и тамноцрвене

боје. — Сливе џанарике викамо ги и ситнице, од њи се повише ракија пече, а и заједе

ње несу лоше.

џандарм жандарм. — Наш Јосим је бија у џандари, и дан данiЗ га такој нази

ВЉaB.

џандаруша ж погрд. она која је строга, непопустљива, осиона. — Несме да

мрдне нигде од онуј џандарушу, докле гу не пита!

џандомерија ж жандармерија. — Ја свм служија џандомерију, па донесо отут

пиштољ, ал ме овија наши оптужише па ми га узедоше.

џањкало с експр. онај који много зановета, досађује. —Тојли што је џањкало,

не остаља ме на миру ич, сем по ништо истражује, да не мог иш да седнем.

џањкам, џањкаја (3. л. мн. пр. џањкав; аор. џањка, 1. л. мн. Џањкамо, импф.

џањкашем, 3. л. мн. Џањкашев, пр. сад џањкајећи) несвр. експр. мољакам, кукумав

чим. — Џањка ме цел ден да гу пуштим јутре да иде у собор, а не смем бестатка ву.

Немој више да џањкаш, казујем ти убаво да немам!

џањкање с гл. им. од џањкам. — Надокрајке ће изешћутег за твоје џањкање,

викам ти да се смириш, немам!

џапам се, џапаја се (3. л. мн. пр. џапав се, аор. џапа се, 1. л. мн. шапамо се,

импф. шапашем се, 3. л. мн. Џапашев се, пр. сад џапајећи се) несвр. експр. свађам се.

— Немој се џапате, ви две сестре, срмота људи да ве чујев.

џапање с гл. им. од џапам се. — Да узнеш једну моткупа по обе, обе су криве,

да не мош човек на миру да поседи од њино џапање!

џвајзнем, швајзнуја свр. експр. ударим, одаламим. —Немојте швајзнемпаће се

чешаш поза уши!

џвиждим, џвиждеја (3. л. мн. Џвиждив, аор. џвижде, 1. л. мн. Џвиждемо) несвр.

звиждим. — Џабе џвиждиш ти, она глува па те не чује.

џвркнем, џвркнуја (3. л. мн. пр. џвркнев, аор. џвркну, 1. л. мн. цвркнумо) свр.

оном. в. жвркнем. — Џвркни једно ташче млеко, украдни од теленце
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џврљам, шврљаја (3. л. мн. пр. џврљав, аор. џврља, 1. л. мн. шврљамо, импф.

џврљашем, 3. л. мн. шврљашев, пр. сад, џврљајећи) несвр. шкрабам, шарам. — Немој

да му џврљаш по њигову свеску, ће плаче! Не ми туј шврљајте sидови, деца!

џврљање с гл. им. од џврљам. —Ћете утепа мајка за тој џврљање, неће ти више

купи свеску.

џврчка жзврчка, намештаљка. —Ћети направи џврчку па ће се чудиш које те

снашло, он на такво место работи.

џган м прид. непром, који је незгодне нарави, прек, намћораст. — Свекар ву

ники џган човек, колко му угађа и не можда му настоји.

џгајем, џгајаја (3. л. мн. пр. џгајев, аор. џгаја, 1. л. мн. Uгајамо) несвр. в. жга

јем. — Можда џгајеш до јутре, ја свм ти рекла да немам паре за тај луксуз.

џгарм 1. а. пањ. —Требада исповадимо онијаџгарја, патњгда оремо, б. повеће др

во, цепаница. — Натураласитијаџгарја оздол, запрушила си огањ, књкоће серазгори!?

2. експр. стара, изнемогла, оронула особа. — Ништа по тешко него човек књд

има у кућу таквога џгара, сЊм да га залићаш.

џгимам, џгимаја (3. л. мн. пр. џгимав, аор. џгима, 1. л. мн. Џгимамо) несвр. на

гло повлачим, цимам. — Што џгимаш тој теле, па још треба да сиса?

џгимнем, џгимнуја (3. л. мн. пр. џгимнем; аор. џгимну, 1. л. мн. Uгимнумо) свр.

нагло повучем, цимнем. — Џгимни туј краву да не докача у детелину!

џгољав,-а,-ов чкољав. — Шгољав одмлогоработу, неје сигорно одјцедење.

џгољавка жв. чкољавка. — Отрча онај њигова џгољавка накуде Ледине, сигор

но је комбај дошја до њојно.

1 џгољавком в. чкољавко. — Он џгољавко, а жена му една друcлача, у зуби да га

носи.

џгољавче с в. чкољавче. — На обе ги исто давам да једев, овај лична стареја, а

овој малејо џгољавче, изеде ме, неће еде.

џева ж вика, галама. — Свћки двну њину кућу џева, свађав се ко Цигани.

џепче с дем, од џеп, џепић — Тури руку у џепче да гу згрејеш!

џепченце с дем, и хип, од џепче. — Пушти му, бабо ништо у џепченце, зашто си

баба, дете да се зарадује!

џибраж слаба, лоша ракија. — Комшијо, дајтокни отпрепек, које си ми донеја

овуј џибру!

џигерм џигерица, јетра. — Књг кољемо, одма туримо црн џигер да се свари, ел

па испржимо џигер и лук, за одма, после има млого работа, цел ден работа.

џигерка ж дем и хип, од џигер. — Исечи нико парче одlтуј џигерку па однеси

на Бранку, они још несу клали!

џигљав, -а, -о висока мршав, вижљаст. — Џигљаво ги девојче, пораснало,

лично, сbм малко да се попуни.

џигљан монај којије висок, а мршав, вижљаст. — Џигљан, по висок од тат

ка му, извукја се.

џигљес, -ста, -стов. цигљав. —Све на Јованку да се изметне, такој џигљеста.

Шика ж хип, од Живојин, Живорад.

Шике с хип, од Живанка.

џилит м пастирска игра клиса. — Чувала сем овце, говеда, па ми мајка даде

врткало да врткам по краве,ја дете, бацим оној врткало па се играм џилит по целдљн.
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џинка ж мала, љута папричица, феферон. — Издроби једну џинку у гра, оно

љуто, деца неће га једев гра. Отру се од овуј џинку, љута, бигор.

џинче с дем, и хип, од џинка. — Натурала свм пуно џинчики у флаше за преко

зиму, овија мужи тој волив да едев љуто. Овујкрупну поприку белу све гу продадо,

џинчики изврћаше сви дом, слабо се продава.

шипкам се, џипкаја се (3. л. мн. пр. џипкав се, аор. џипка се, 1. л. мн. Џипкамо

се, импф. шипкашем се, 3. л. мн. шипкашев се, пр. сад џипкајећи се) несвр. котрљам

се, претурам се, тумбам се. — Бога ми, беше паднуја па се е џипкаја до сhм долину,

да се искрши.

шипкање с гл. им. од џипкам се. — Дњг дете, а да је стар, при онолко џипкање,

све би се искршија.

џипнем се, џипнуја се (3. л. мн. пр. џипнев се, аор. џипну се, 1. л. мн. Џипнумо

се) свр. скотрљам се, претурим се. — Џипнуја се одникуsидину па се све утепаја.

џитка ж сува, огољена стабљика конопље. — Донесиџитке да потпалим огањ!

Узне џитку па се на њум нацврца ракију из буре.

шичица ж дем, и хип, од џитка. — Имашем нике шичице за потпалу, кој ли ми

ги диже? Запали џичице па ми малко присвети!

џољкажбило који одевни предмет, исп. Џопка. — Пунти шифоњерз џољке, не

ти се свиди да ги носиш, за кtд ги чуваш?

пољче с дем и хип, од џољка. — Тија детињи џољчики раздизајот кревет!

џољченце с дем ихии. oд џољче. — Шће му такbвтатко, једно џољченце не му

купија, ја од цве да водим ред.

џомбошем, џомбоcaja (3. л. мн. пр. џомбошев, аор. џомбоса, 1. л. мн. Џомбоса

мо) свр. П. оставим нешто на неуобичајено место, затурим. —Кудели џомбоса онуј

бркаљку, до мало пре с њум меша вариво?

П. — се изгубим се, денем се, нестанем. — Куде се џомбоса онај човек пред

ручћк? Џомбоши се да те не гледам!

џопка ж в. uољка. — Да собереш твоје џопке па да си идеш!

џосам се, џосаjа се (3. л. мн. пр. џосав се, аор. џоса се, 1. л. мн. Џосамо се) несвр.

експр. препирем се изражавајући бес, гнев, љутњу. — Он оће краву да прода, жена

му се џоса затој.

џосање с гл. им. од џосам се. — Она зна књко једе ћутег за њојно џосање.

џумбус м неред, хаос. — Ђе те тепа мајка што си направија толик џумбус!

Шумбуш м надимак.

џурџилм бот, украсна вишегодишња биљка Dahliavariabilis из ф. Сompositae,

георгина. — Овија џурџили ги сњм преко зиму уровим, да не измрзнев, напролет

почнев да цевтив па све до Митровдњн.

III

шавар м бот, барска биљка шевар. — Док мочурљаво, пашавар заватија пола

њиву. Насечем шавар па правим крошњичики од њега.
- |

шаканица ж шамар. — Ћути залепим једну шаканицу па ће се чешаш поза
t

|

уши.
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шалкам, шалкаја (3. л. мн. пр. шалкав, аор. шалка, 1. л. мн. шалкамо, импф.

шалкашем, 3. л. мн. шалкашев, пр. сад шалкајећи) несвр. овлаш опипавам тражећи

нешто. —Шалкам по овуј траву, испале на дететуј нике паре, ако мог да ги нађем.

шалкање с гл. им. од шалкам. —У оној шалкање ништо ми подруку, књдна ви

дело, оно не биле паре, него ника ратишка.

шалићк прид. непром, блесуњав, блесаст, шашав. — Шалнћк човек, ако је

стар, ништа да не знаје, такој да га преварив.

шалнем, шалнуја (3. л. мн. пр. шалнев, аор. шалну, 1. л. мн. шалнумо) свр.

овлаш опипам, додирнем. — Да шалнем пусту мачку, глеј колко ме изгреба.

шалче с дем, од шал, шалчић. —Све сем ви плела наруке, и черапке, и ванелке,

рукавичке, шалчики, све. Вржи на дете шалче па га слободно изнеси наулице на чис

ваздук, ништа му неће будне!

шалченце с дем, ихип, од шалче. —Сигорно си га шалченцезабравила у клупу,

јутре ће га узнеш.

шалџика жона која воли да збија шале, да се шали. — Свlс) свакуга се она на

шали, шалцика.

шамија жмарама, повезача. — Све ново на њума от шамију до опћнци. За куга

носиш црну шамију?

шамијетина жаугм. и пеј. од шамија. — Дебела овај шамијетина, глава ми из

горе.

шамиче с дем, и хип, од шамија. — Једно шамиче не ми је купија мој татко. За

едно свилено шамиче шивке сем си дала на Циганке.

шамичeнце с дем, и хип, од шамиче. — Стоједно шамичeнце, моје девојасто

свм прекарала.

шамлата ж умно, интелектуално ограничена, глупа особа. — Тога шамлату

сви га варав, кој му које каже тој работи.

шандртав, -а, -о донекле ограничен, блесаст, блесуњав. — Дол си шандртава

да ву плетеш толку ванелу за двајес банке?

шандртавка ж погрд. она која је блесаста, блесуњава. — Не можву се докаже

на туј шандртавку, викаву дом да седи, она се напе па отиде.

шандртавком погрд. онај који је блесаст, блесуњав. — Тога шандртавка ће га

преварив за паре, боље си ти иди!

шандртаво прил, блесасто, блесуњаво. — Све ништо шандртаво збори, онија

људи га зајебавав!

шандртавштина жумна, интелектуална ограниченост, блесавлук. — Нигде

ми се с њега не иде, од њигову шандртавштину се ја мора срмујем!

шњпкам, шљПкаја (3. л. мн. пр. шbпкав, аор. шљика, 1. л. мн. шњпкамо) несвр.

шапатом говорим, шапућем. — Оне књLд) це ставив, сЊм ништо шkпкав.

шњпкање с гл. им. од шљакам. — Откуга мори толко шbпкате, књкво је тој

шњпкање.

Шараж крава шарене боје длаке и име таквој крави, исп. Џарка.—Шара уба

во чува телчики, а Була је па добра на млеко. {

шарћкм прве зреле бобице на грозду винове лозе, грозд прошаран зрелим бо

бицама. — Почеја бурјан да стасује, мора у лојзе да има шарћк.

шараљка ж суђаја. — Кљко је шараљка зашарала, такој ће буде.
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шаренђи прид. непром, сасвим, потпуно шарен. — Куде је шарениц полка за

стару жену, дел си се ти пошакнула?

шаренеје се несвр. шарени се. — Насадила од цвакакво цвеће, башча се шаре

неје од цокак.

шарењикав, -а, -о који је помало, донекле шарен, шаренкаст. — Синти се за

женија, достаје било, да скинеш црнотину, нико шарењикаво марамче да забулиш!

Шарка ж в. Шара. — Откљко продадомо Шарку, ми више не могамо да нађемо

такој добру краву на млеко.

Шарком а, пас шарене боје и име таквом псу. — Ми у њиве с кола, Шарко по

нас, ми на пијац исто такој, све с нас идеше, докле не загуби главу, згазише га. б. во

шарене длаке и име таквом волу. — Шарка ће продамо, а оној женско телеће чувамо

за домазлisк.

Шаруљкажхип, од Шара. — Викамо гу краву књдје такој шарена Шаро, Шар

ке, Шаруљке, кој књко.

Шатка“ ж надимак.

шатка“ ж зоол. пловка, патка. — Нафрљај туј репу на шатке нека једев Шатке

све огадиле воду у корито, неће гу краве пијев, па мора да точим.

шаторм зоол.мужјак пловке, патак. —Ћу ватим паћузакољем овога шатора,

млого је гадан, упропасти ми кокошке.

шаторим, шаторија (3. л. мн. пр. шаторив, аор. шатори, 1. л. мн. шаторимо) не

свр. експр. идем тешко, смуком, гегајући се, гегам се. —Иде старка шатори, шатори.

шаче с зоол. младунче шатке, пловке, паче. — Насади шатку на шеснаесјајца,

она да изведе сbм пет. Забркај, Миро у тај голем тањир за шачики, па ги попази докле

едев, овеј старе глобе ће ги изедев брк.

шаченце с зоол. дем, и хип, од шаче. — Не дирај шаченце, квачка ће ти рипне

öчи да ти ископа!

шачка ж врло мала количина нечега штоможе стати уједну шаку. — Такој За

једну шачку брашно узни патури утајлис одрепу ималководичку, затој прасенце!

шашав, -а, -о који није при чистој, здравој памети. — Шашава жена, ће тура

конопац на гушу за мужа.

шашавило с стање, особина онога којије шашав, шашавост; исп. шашавлњк.

— Уватило гу шашавило па не зна које ће друго, него тепа деца.

шашавлњкмв. шашавило. — Она је тој направила из 1 шашавлbк, ал за тебе ми

чудно, ти си бајагим нику школу учила.

шашкњн прид. непром, в. шалнок. — Викам ти не се с њега распраљај, он је

шашкен човек, ал тебе се не доказује! 1

шашлаж погрд. она која је шашава, шашавица. — Амори, шашло, они дошли

дати гледавћерку, па можáко губегендишев ће гу и запросив, а ти ги се свашта нави

ка, викаш несу спрема вашу кућу!

шашљам погрд. онај који је шашав, шашавац, шашавко. — Шашља човег, да

га преварив там на пијац, пуну кову сирење ђутуре да даде за две иљаде, а имаја је

кантар при њега.

шебекас, -ста, -сто којијерастом низак, а широких, развијених прса. — Глеј га

Игор какbв је шебекас! Па шебекас, мало ли је млеко попија?

шебекоња монај који је ниског раста, а широких, развијених прса. — Глеј

какbв је шебекоња, искварија у ширину два човека!
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Шеби м надимак.

шевpдам, шевpдаја (3. л. мн. пр. шевpдав, аор. шевpда, 1. л. мн. шевpдамо,

импф. шевpдашем, 3. л. мн. шевpдашев) несвр. ходам, корачам кривудаво, час лево,

час десно, кривудам. — Не шевpдај, дете такој пред моје ноге, ће ме обалиш!

шевpдање с гл. им. од шевpдам. — У оној шевpдање збициклу, паде па се све

утeпа.

шевтелија жбот, врста кајсије ситних плодова. — Овијача Перини су имали

шевтелију до бунар, па ветар књ|д) дуне оне шевтелије пуно у наш обор попадав, сви

ње ги изедев.

шега жгруба шала, подсмех. — Напије се па онакој пијан крз) село иде, заваља

се, сељани терав шегу с њега.

шегосујем се, шегоcуваја се (3. л. мн. пр. шегоcујев се, аор. шегоcува се, 1. л.

мн. шегоcувамо се) несвр. шегачим се, спрдам се. — Ти да си ники домаћин не би се

комшије шегоcували с тебе!

Шéки м надимак.

шéкука ж завијутак на путу, кривина, окука. — Млого шекуке там за накуде

Бању, па ву се слоши у автобус. -

шекукам, шекукаја (3. л. мн. пр. шекукав, аор. шекука, 1. л. мн. шекукамо) не

свр. кривудам, вијугам, врлудам. — Не шекукај, иди право!

шекукање с гл. им. од шекукам. — Болес му њигову вожњу, од оној шекукање

све ми се сњк повраћа.

Шепетка ж надимак.

шерпам, шерпаја (3. л. мн. пр. шерпав, аор. шерпа, 1. л. мн. шерпамо, импф.

шерпашем, 3. л. мн. шерпашев) несвр. експр. тучем, бијем, батинам. — Шерпам га

свbки ден, ал тој дете не мош памет) да набере. Шерпам га ко стару канту.

шерпес мала шерпа, шерпица. —За наздвоичка, доста у овој шерпе да сварим.

Тој шерпе ми је сbм за млеко, не ми у њега сипујте вариво

шерпенце с дем, и хип, од шерпе. — У оволицно једно шерпенце беше донела

млекце, сим за дете.

шерпиче с дем, од шерпа. — Свари мало оризик уједно шерпиче па ву однесо,

болна душа, неће ништа једе.

шетанацм злоћудни тумор, рак. — Раде си казува, њигова жена умрела од) туј

бединчину, од тај шетанац.

шеткам се, шеткаја се (3. л. мн. пр. шеткав се, аор. шетка се, 1. л. мн. шеткамо

се, импф. шеткашем се, 3. л. мн. шеткашев се) несвр. у дем. значењу: шетам се. — А

мори, девојке, куде се шеткасте?

шеткање с гл. им. од шеткам се. — Тој едно шеткање од њи, неће се уватив за

никњкву работу.

шеширлијам онај који носи шешир као симбол отмености, друштвеног пре

стижа — Какbвједан шеширлија наиде у Колин обор, сигорно одјтија њиговитам

по Немачко што су работили.

шибљак м шибље. — Набутале се овце у шибљак, одвај сем ги искарала.

шибљинка ж шибљика. — Донеси нику шибљинку да подложим огањ!

шиваћка жигла којом се шије. — Овеј игле што с њи плетемо викамо ги пле

тићке, а овеј па што с њи шијем, тој су пашиваћке. Дај ми онуј твоју голему шиваћку

ники џакови да сватим!
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шивка ж кика, плетеница. — Књкве златне шивке исече моја Миросава. Чим

неће слуша, за шивке па наулице. Косаву млого дугњчка, па ву исплетем шивке да ву

не досађа.

шивче с дем, ихип, од шивка, кикица. — Исплела на дете шивчики, па на њима

шлице црвене, оној дете ко луткиче.

шивченце с дем, и хип, од шивче. — Исплети на дете шивченце море, да му не

иде коса у очи!

шија жанат. врат. — Врже марамче око шију, такој данћс младе жалив, не за

булујев се.

шијичка ж дем. од шија, вратић.— Млoгоги мршаво дете, ништа га нема, ши

јичка му ко на врапца.

Шиловка и Шиловчанка ж становница Шилова, она која живиу Шилову.

Шилово с село.

Шиловчанин м становник Шилова, онај који живи у Шилову.

шиловњчки, -а, -о који се односи на Шилово.

Шиљан м надимак.

шиљача жбот, врста паприке дугих, шиљатих плодова. —Шиљача књдуцрве

ни, нижемогу на венци, па гу сушимо и после од њум туцамо црвену поприку за ује

ло, турамо по нику меунку у гра, у вариво. Шиљача се остаља да уцрвени па се после

ниже на венци.

шиљec, -ста, -сто шиљат. — Овој дете има шиљесто носте, све на татка.

Шиљка ж 1. мпт, њива, ливада.

2. надимак.

шиљкам се, шиљкаја се (3. л. мн. пр. шиљкав се, аор, шиљка се, 1. л. мн. шиљ

камо се, импф. шиљкашем се, 3. л. мн. шиљкашев се) несвр. експр. лутам, луњам,

тумарам. — Ти се цел ден шиљкаш, а ја пропадо од работу.

шињерм шињел. —Обукjaшињелники, па ко господин, не гледанас сељаци.

шип м бот, дивља ружа. — Има гитија шипови пуно там уз међак у Трсаци, од

њи беремо онеј шипке, па ги сушимо за у чај.

Шипанза ж надимак.

шипарњц м дечак у пубертету, адолесцент. — Собрали се шипарци, немав

другу работу, него удрив с лопту у нашу племњу.

шипарицаж крмача која се не тови. —Јури откорито туј шипарицу, прво овеј

рањенице да једев:

шипка“ ж плод шипа, дивљеруже, шипурак. — Жене си имав време па наберев

онеј шипке за чај, а нике па правив и слатко од њи, изучиле се.

шипка“ ж 1. дуга, обла бомбона у виду штапића. —Тој собор књ|д) ће будне, па

бомбонџије издoнeсевораслике, свилене бомбоне, шипке, колко од деца паре да узнев.

2. ледена свећа, леденица. — Почеле шипке на стреје да сетопив,ће омекне време.

ширина ж већи земљишни посед (обично без власника), утрина. — Искареше

мо овцетам на ширину, по целдвнпасев, нема да стојиш уз њи штету да не направив.

С#к тој држава узела, нема више ни овце никој да чува.

ширинка ж хип, од ширина. — Ејтам на онуј ширинку књдискочимо, тБЕГ) ће

седнемо мало да одморимо.

ширком прил. широм. — Отвори тија врата ширком, овај чур да искочи!
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широкачњк, -чка, -чко донекле широк, не сасвим широк. — Широкачка ми овај

ванела, ал ћу обучем преко њум капут, неће се види. Широкачек кревет, ал она научи

ла сама да спије, затој ву незгодно.

шићер м шећер. — Он купујеше шићер на џак, свгје уватила немка за паре и ку

де њега, нема паре свг за џак шићер.

шићеpisкм хип, од шићеp. — Тури на каву повиш шићеpbг да буде блага! Ми

стари тај шићеpђк што трошимо за у млекцe и чај, каву такој, колачики нумемо да

правимо.

шићерче с коцкица шећера. — Тури ми мајка нико шићерче на деца дом да до

несем да се зарадујев, књкве бомбоне, чикуладе, ми тој несмо знали.

шићеpџијам онај који прави и продаје слаткише од шећера. — Ви малецке

бесте, па књLд) ће прође Ђока шићеpџија крз) coкaк, ви плачете, оћете бомбоне, а ја

немам паре, но ви дадем по едно јајце да купите бомбоне, такоје трг било.

шишава жу изразу: уватим шишаву стругнем, збришем, побегнем. — Уватија

шишаву, што ми презборимо данес ће жњејемо.

шишарка жекспр. стражњица, задњица. — Затој си направила толку шишар

ку што млого работиш!

шише с боца, стакленка. — Вода у шише се брго згреје, па Вељко ономаду Ле

сковац купи једну бњквицу за по њиве књд идемо. Вода у шише се брго згреје, понеси

за у њиву бњквицу!

шишенце с дем. од шише. — Наточи, дедо једно шишенце ракију, работија свм

ти за толко. Тој детињо шишенце да се испари! Не га срмотада изнесе пред људи ши

шенце рекију, а овам вика он домаћин
-

шишкав, -а, -о коврџав (о коси). —Такој сиву шишкава коса, негу уврћала.

школуван,-а,-о школован.— Ја несљм школувана, знам се сâмо потпишем.

шкопим, шкопија (3. л. мн. пр. шкопив, имп. шкопи, аор. шкопи, 1. л. мн. шко

пимо, импф. шкопешем, 3. л. мн. шкопешев) несвр. штроим, кастрирам (о вепру). —

Да шкопимо овија шипарики, неће се уранив до Митровдњи.

шкрапам, шкрапаја (3. л. мн. пр. шкрапав, аор, шкрапа, 1. л. мн. шкрапамо) не

свр. шкљоцам, цакћем. — Шкрапаја с пушку, ал срећа што била празна.

шкрапнем, шкрапнуја (3. л. мн. пр. шкрапнев, аор. шкрапну, 1. л. мн. шкрапну

мо) свр. шкљоцнем, цакнем. —Тамћнда шкрапне, Вељко му однатраг извуче пиштољ

из руке. Шкрапни да видимо двл је струја дошла!

шкрачам, шкрачаја (3. л. мн. пр. шкрачав, аор. шкрача, 1. л мн. шкрачамо,

импф. шкрачашем, 3. л. мн. шкрачашев) несвр. правим кораке, корачам. — Шкрачај

по брго, ноћ не увати!

шкрачање с гл. им. од шкрачам. — Немој овде да шкрачате, пршину да ми ди

зате с вашо шкрачање!

шкрокнем, шкрокнуја (3. л. мн. пр. шкрокнев, аор, шкрокну, 1. л. мн. шкрокну

мо) свр. крочим, коракнем. — Пун обор с воду, не мош се шкрокне докле се малко не

оцеди.

шљакам, шљакаја (3. л. мн. пр. шљакав, аор. шљака, 1. л мн. шљакамо, импф.

шљакашем, 3. л. мн. шљакашев) несвр. експр. ударам, лутам шамаре, шамарам. —

Немој дете да шљакаш, полудела ли си!? у

шљакање с гл. им. од шљакам. — Лћсно је за шљакање, неси му котатко бом

бöнке купија на дете!
-
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шљаканица ж шамар, пљуска. — Дете, не се дирај око мене, ћути залепим

шљаканицу па ће се чудиш које те снашло!

шљакарник мместо натопљено водом; исп. шљискарник. — Викамвубре да

не шљиска воду такој от праг, пред кућу шљакарник направила.

шљампав, -а, -о сувише широк, преширок (о одећи, обући). — Шљампаве ми

овеј ципеле, све ми се ноге вадив из њи.

шљапам, шљапаја (3. л. мн. пр. шљапав, аор. шљапа, 1. л. мн. шљапамо) несвр.

експр. говорим којешта, лупетам, блебећем. —Шљапаприженскидеца које стигне.

шљапчам експр. онај који говори којешта, који лупета, блебеће. — Неће ми

тај шљапча више улегне у кућу, ја га поштујем ко комшију а он дошја па туј шљапа

које му не иде у ред

шљепнем, шљепнуја (3. л. мн. пр. шљепнев, аор. шљепну, 1. л. мн. шљепнумо)

свр. експр. ударим, одаламим. — Ћу те шљепнем, дете за тај твој глотан језик! Још

емпy(т) sини па ћу те шљепнем!

шљискам, шљискаја (3. л. мн. пр. шљискав, аор. шљиска, 1. л. мн. шљискамо,

импф. шљискашем, 3. л. мн. шљискашев) несвр. 1. експр. лутам шамаре, шамарам. —

Шљиска оној дете ко да му је маћија, а не мајка, ране гу изеле!

2. пљускајући просипам, избацујем воду. — Оно,јездаје у кујну бајтон доле, ал

па не личи што она шљиска воду куде заврне, прави шљискарник.

шљискарник м в. шљакарник. — В. пр. под шљискам (2).

шљиснем, шљиснуја (3. л. мн. пр. шљиснев, аор. шљисну, 1. л. мн. шљиснумо)

свр. 1. експр. лупим шамар, ошамарим. —Шљисни га емпут књдне зна којезбори!

2. пљуснувши проспем, изаспем воду. — Несвм видела Мирко што је на тарасу,

шљисну воду искујну па га намокри. 1

шљичка ж (обично у мн.) клизаљка. — Узне шљичке па се вћздвнљизга, ће из

мрзне.

шљокам, шљокаја (3. л. мн. пр. шљокав, аор. шљока, 1. л. мн. шљокамо, импф.

шљокашем, 3. л. мн. шљокашев) несвр. експр. пијем прекомерно, напијам се, опијам

се. — Млого шљока, никњд неје трезан.

шљокање с гл. им. од шљокам. — Закопа га тој шљокање, млого је пија.

шљокач мекспр. пијаница, алкохоличар. — И татко му је бија шљокач, он је

њиве продаваја за ракију, све је пропија.

шминкало сруж, кармин. —Дете види одмајку, и оно узне шминкало па црве

ни уста.

шмокљам погрд, немарно, аљкаво, неуредно одевен човек. —Увучи туј кошу

љетину у панталоне, које си се рашмокљаја!?

шмркла жона која често шмрче. — Ти мори, шмркло, па си озебла!

шмркљам онај који често шмрче.—Искочи наулице па се исркај, тишмркљo,

немој ми туј уз главу шмрцаш!

шнолаж шнала. — Закачи косу све шнолу да ти не иде у очи!

шнолка ж хип, од шнола, шналица. — Куде ти изгуби онуј шнолку што ти бе

купила на собор?

шнолче с дем и хип. од шнола. — А, Милуно, куде купи овија убави шнолчики

и ја на моју унуку да купим?

шнолченце с дем, и хип, од шнолче. — Еве га твоје шнолченце, баба га нађе там

прет капију куде си се играла.
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шњајдерм кројач, шнајдер. — Куде Божу шњајдера да носиш панталоне дати

сашије, млого убаво шије!

шњајдерка ж кројачица, шнајдерка. —Деца трчивтам куде Бранчешњајдерку

па собирав крпчикиона што врља нађубре, правив после кукле, несмо ми на нашиде

ца купували играчке.

шњајдерлек м кројачки занат. — Много златне руке има тај жена, свешњај

дерлек силне паре зарађује.

шовељам, шовељаја (3. л. мн. пр. шовељав, аор. шовеља, 1. л. мн. шовељамо)

несвр. експр. тешко, смуком, с напором ходам. — Шовеља туј по обор, остарела. Ете,

шовељам туј помало, по кућу. Шовељам синко туј по кућу, за поље несвм.

шољ м шоља, шољица. — Сви пијете кафу, а шољови никој неће опере.

шољче с дем, од шољ, шољица. — Нећу идем по комшије за шољче кафу.

шонкам, шонкаја (3. л. мн. пр. шонкав, аор. шонка, 1. л. мн. шонкамо, импф.

шöнкашем, 3. л. мн. шонкашев) несвр. експр. ходам несигурним кораком, врлудам (о

детету које је тек проходало); исп. шоткам.— Беше убаво почело да шонка, ал паде

и убљкну се, свг несме се опушти да оди.

Шордела“ ж надимак.

шордела“ ж погрд женска особа с великом задњицом, стражњицом; исп.

шоцла. — Гузичетина ти ко шиник, шордело једна!

шоткам, шоткаја (3. л. мн. пр. шоткав, аор. шотка, 1. л. мн. шоткамо, импф.

шöткашем, 3. л. мн. шоткашев) несвр. в. шонкам. — Ајде, дете да шотка!

шöца ж вулг, стражњица, задњица. — Отворила си оволку шоцу за оклапчи

ну, а твоје чуваш!

шöцлаж погрд. в. шордела. —Направила се шоцла, једе а ништа не работи.

шпарач м штедљив човек. — Он је шпарач у све, ене му га салач пун с муму

руз, а ми наш откiГдј цмо изранили.

шпарачка ж штедљива женска особа. — Остаја још еден лонац маз, ал моја

домаћица Лепка је шпарачка, зачувује, ће намћкне до нов.

шпијун монај који је немилостив, нечовечан, свиреп, бездушник. — Тај шпи

јун ми је душу изеја за имање, и ја књко ћу узнем имање књLд) татко не дава.

шпијунка ж жена која је немилостива, нечовечна, свирепа, бездушница. — Ја

да сем била шпијункако што ме мојајетрва вика, не би остала у задругу четерез године.

шпиpтосан, -а, -о који је веома мршав, сасушен, исцрпљен, изнурен, онемоћао.

— Она сије и овакој била сува, а сљк па отпусту работу направила се шпиpтосана. Он

се млого намучи у послеђно време, дошја шпиpтосан у лице од болежи.

шпиpтосанка ж она која је веома мршава, сасушена, исцрпљена, изнурена,

онемоћала. — Па видиш ли мори, шпиpтосанке до које си се докарала ствој памет?

шпиpтосанком онај који је веома мршав, сасушен, исцрпљен, изнурен, онемо

ћао. —Дај бре, човеку, узимај се у памет, остаљајтејцигаре, видиш каквв си се шпиp

тосанко направија!

шпиpтошем се шпиpтоcaja ce (3. л. мн. пр. шпиpтошев се, аор. шпиpтоса се, 1.

л. мн. шпиpтосамо се) свр. веома смршам, сасушим се, исцрпим се, изнурим се, оне

моћам. — Шпиртосала се, сhм једна душа у њум што остала.

штакљам (обично у мн.) штака. — Узни штакље, па се разодујтуј по обор, не

седи стално, крв ти неће ради!
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штаница жзоол. стеница. — Море, рат пусти квдје бија, имали смо и вbшке, и

шнанице, бује, муке су биле. Отпре смо имали и бује, и вbшке и штанице, које све неје

било од) теј гадинчине.

ште прил. у изразу: на ште срце на празан стомак, нaштину. — Наште срце пи

јеш лекови, жељудац ће ти оболи!

штетник м онај који причињава, наноси штету. — Чува стоку куде заврне,

штетник) голем! Голем си штетнигбија, што ти смића тој цвеће па га такој газиш!?

штипем, штипаја (3. л. мн. пр. штипев, аор. штипа, 1. л. мн. штипамо) несвр.

штитам. — Штипев се по сокаци, књкве данћишње девојке!

штирак м бот, коровска биљка штир, Amaranthus — Наштрмам чвс штирак и

пепељугу из мумурузиште, па трчим дома свиње да нараним.

штирка ж неплодна, јалова крава. — Ми не можда зазимимо пуну шталу сто

ку, овуј штирку ће продамо. *

штога прил веома много (околичини нечега). —У, ви штога сте окопали зајед

но допладне! Штога су гости имали, пуно!

штогодер прил. било шта, нешто, штогод. — Штогодер ништо да уработим,

ће дођев овија из њиве па ће викав помене. Дај штогодер заједење, кој ће тичекатво

ју баницу!

штом прил. пошто. — Ви штом неће зборите, ја ћу си идем.

штрангаж канап, уже. — Штранга ми је прсискидала, пуста крава ме секну,

такој свг муке мучим. 1 -

штрапаљкаж отисак, траг стопала, табана; исп. штрапка. — Ако имау леје

штрапаљке да се познавав, тој не гу је поприку ветар обалија, но гу је ники намерно

искршија. Штрапаљку би ми тепаја колко ме мрзи тај човек.

штрапам, штрапаја (3. л. мн. пр. штрапав, аор. штрапа, 1. л. мн. штрапамо,

импф. штрапашем, 3. л. мн. штрапашев, пр. сад штрапајећи) несвр. газим босим нога

ма, табанам.— Не штрапај такоју башчу, сbк сем гу посипувала, видиждаје мокpo.

штрапка ж в. штрапаљка. — Млого сњм се ја намучила, докле бес мојега му

жа, па би от штрапку мушку бегала.

штрб,-а,-обезуб, крезуб. — Баба штрба синко, немазубизабомбоне, једи сити!

Штрбан“ м надимак.
1 - - - 1 1 *

штрбан?м онај који је безуб, крезуб, исп. штрбља. — На тога штрбана, сем ка

чамагда му правиш!

штрбим, штрбеја несвр. губим зубе, остајем без зуба, постајем безуб, крезуб.

— Претури ли човек преко године, штрби, књко не штрби!?

штрблаж она која је безуба, крезуба. — А, мори, штрбло, кој ти зуби испрде

(шаљиво питање за девојчицу која почиње да мења млечњаке). Две деца роди, па од

моје неajcтo, једин по један зуб, остадо си штрбла,

штрбличе с дете коме су испали млечњаци. — Тој моје штрбличе, еве почели

да му ницав други зупчики. --

штрбља мв штрбан“. — Он неје у двајес године, стар човек, оштрбеја, а тебе

ти не личи да га викаш штрбља.

Штрк“ м надимак.

1 штрк“ м зоол. рода. — Књд видиш штрка, покри ноге да се не утепујеш преко

лето!
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штркљам се, штркљаја се (3. л. мн. пр. штркљав се, аор. штркља се, 1. л. мн.

штркљамо се) несвр. јурим раздражен убодом обада (о говеду). — Краве се штркљав

преко лето књд ги изеде штркољ.

штркнем, штркнуја (3. л. мн. пр. штркнев, аор. штркну, 1. л. мн. штркнумо)

свр. помузем који млаз млека. — Штркну мало краву, такој за едно лонче.

штркњујем, штркњуваја (3. л. мн. пр. штркњујев, аор. штркњува, 1. л. мн.

штркњувамо, импф. штркњујешем, 3. л. мн. штркњујешев) несвр. музем малу коли

чину, који млаз млека. — Штркњујем од онуј краву што је стелна, ал неће више, поче

ме одбива.

штркољ м зоол. обад, Hipodermabovis. –Чим губњцне штркољ, крава се одма

уштркља. Налетели краве штркољи па се уштркљале.

штрче с младунче штрка, родица. — Извели се штрчики на Бранков кров, пуно

гњездо. Не дирај штрчики, мајка ће ти умре!

штровим, штровија (3. л. мн. пр. штровив, аор, штрови, 1. л. мн. штровимо,

импф. штровешем, 3. л мн. штровешев, пр. сад штровејећи, трп. штрoвeн) несвр. штр

ојим, шкопим. —Овија веприкивићетреба да штровимо, ако ће гиранимоза зимус.

штровење с гл. им. одштровим. —Отиде ни лична свиња у штровење, не мога

да остане.

штровач монај који штроји. — Од напред несмо викали мрвењака да ни штро

ви свиње, бија је туј у нашо село једин Риста штровач.

штрока ж наталожена прљавштина на телу. — Штрока га јанула, мрзи га да

се мије. Ти твоју штроку све нож да гу дељаш!

штрокав, -a, -o (у појачаном значењу) на коме је приметно да се већ дуго није

купао, који од наталожене штроке, прљавштине заудара, веома прљав, — Куј ти

зна књ|д) це је бањала, она штрокава па брзди.

штрокавим се, штрокавија се (3. л. мн. пр. штрокавив се, аор. штрокави се 1. л.

мн. штрокавимо се) несвр. прљам се, замазујем се. — Не се, дете штрокави, ја те не

мок перем више!

штрокавка ж погрд. она која је веома прљава, која од прљавштине заудара;

исп. штрокла. —Тај штрокавка њум си неје опрала, а дошла па ми се туј прави, гад гу

да једе леб ја што га месим.

штрокавком погрд, онај који је веома прљав, који од прљавштине заудара;

исп. штрокља. — Колир му црн отштроку на тога штрокавка, неће преобукување на

штрокаву снагу.

штрокан м в. штрокавко. — Нађе ли, штрокане сапун да се измијеш?

штрокла жв штрокавка. — Штроклоштрокава, прво си тебе изми па сетњг на

другуга смеј!

штрокљам в. штрокавко. — Неје он штрокља, сbмо никњ (д) цене бања.

штукнем, штукнаја (3. л. мн. пр. штукнев, аор. штукну, 1. л. мн. штукнумо)

свр, загубим се, изгубим се. — А бре, мајка ви штукнала, нема гу дом!

штулам, штулаја (3. л. мн. пр. штулав, аор. штула, 1. л. мн. штуламо, импф.

штулашем, 3. л. мн. штулашев, пр. сад штулајећи) несвр. експр. луњам, базам, тума

рам. — Штулате по цел ноћ по сокаци, ја ви вечеру нећу више остаљам!

штулање с гл. им. од штулам. —Одњега немаработа, сfмоједно штулање.

шугавка ж погрд. 1, она која је прљава, шугавица; исп. шугла.—Закастравела

од немијотину тај шугавка, ће се шугоше.
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2. она која живиу беди, сиромаштву, која због тога не ужива углед. —Ти ли

мори, шугавке ће наодиш ману на онаквога човека, с тpице да те купи?

шугавком погрд. 1. онај који је прљав, шугавац, исп. шугља. —Ти шугавко,

колко недеље се неси избањаја? Шуга ће га изеде тога шугавка.

2. онај који живи убеди, сиромаштву, који због тога не ужива углед. — Никој

га не сматра тога шугавка, ни у кућу, ни прет кућу, која ће дође за њега!?

шуглаж погрд. в. шугавка. — Шугло, шугава, шугосала си се од) твоју лењ

штину! Па таква шугла ће ти се насмеје што ништа нема, газдарица неће.

шугљам погрд. в. шугавко. — Отишла за еднога шугљу, не можњигову штроку

chмо да опере. Шугља, ништа нема од имање!

шугошем се, шугосâја се (3. л. мн. пр. шугошев се, аор. шугоса се, 1. л. мн. шу

госамо се) свр. добијем шугу, ошугам се. — Од немијотину се шугосала, ене колко се

там драпа.

шукнем, шукнуја (3. л. мн. пр. шукнев, аор. шукну, 1. л. мн. шукнумо) свр. екс

пр. зуцнем. — Татко књд му је туј, он не сме да шукне од њега.

шуљбав, -а, -о недовољно развијен, закржљао (о кукурузном клипу). — Тија

шуљбави клашчики, двојте на страну!

шуљбак м недовољно развијен, закржљали клип кукуруза. — Собери тија

шуљбаци у кош па ће туриш там у јасле, краве ће једев

шумакмместо под шумом, пошумљено место. — Набуташе Се кравеушумак

па ги не мог искарам.

шуман м бот, хризантема. — Накидајнику цвећку от шуман, нику муштаклу,

тетка ти је млого волела цвеће!

Шумане с село.

Шуманка иШуманчанкаж становница Шумана, она која живиу Шуману.

шумански, -а, -о који се односи на Шумане.

Шуманчанин м становник Шумана, онај који живи у Шуману.

Шумата падина жмпт, њива.

шумка ж гранчица, обично храстова, са осушеним лишћем. — Врљи нику

шумку прет козе, ће брстив!

шумљакм опало суво лишће са дрвета. — Мети тај шумљак пас колица терају

друг обор!

шумоглавес, -ста, -сто који својим понашењем испољава смушеност, збрка

ност, збркан, пометен, конфузан. — Да је една мука с мед) да гураним, него млого

су муке, зашумоглавела свм, идем ко шумоглавеста.

шунтав, -а, -о онај чије понашање одступа од нормалног, који је ћакнут, луд.

— Он шунтав, не се с њега дирај, ће довати па ће те све утепа!

шунтавило с ћакнутост, лудило.—Уватилогу шунтавило па незна које работи.

шунтавка ж погрд. она која се не понаша нормално, која је ћакнута, луда. —

Ти мори, шунтавке такој ли се тепа дете, ће га рашчовечиш?

шунтавком погрд. онај који се не понаша нормално, који је ћакнут, луд. —

Онај шунтавко да отидне у башчупа свезеленбостанда искида, чудо направија.

шунтоња м погрд, в, шунтавко. — Шунтоња, не смеш му ништа кажеш, одма

öће се тепа.
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шуњкам, шуњкаја (3. л. мн. пр. шуњкав, аор. шуњка, 1. л. мн. шуњкамо, импф.

шуњкашем, 3. л. мн. шуњкашев, пр. сад шуњкајећи) несвр. експр. послујем око нече

га споро, полако, чачкам. — Еве шуњкам ништо по кућу, колко да не седим џабе.

шупељка ж свирала, дудук. — Јожгу чувамо туј шупељку деда ви у њум што је

свирија.

1 шупљагаж издубљеноместо, обичноу стаблудрвета. —Ете видиш, у туј шу

пљагу се врапчики извели.

шупљајка ж рупа, отвор. — Сирење је убаво књд има шупљајке по њега.

шутакм ован без рогова. — Овој овне било немало рогови, шутак.

шутим се, шутија се (3. л. мн. пр. шутив се, аор, шути се, 1. л. мн. шутимо се)

несвр. подижем, ћулим уши (о коњу). — Не ли апе овај коњ, видим шути се?

шушка ж мн. шаша. — На теле дај шушке, а на краве сламу!

шушљак м дуван лошег квалитета, лош, слаб дуван, крџа. — Нећу пушим тај

шушљак, купи ми цигаре с филтер!

шуштер м обућар, шустер. — Мора ги носим овеј чижме куде шуштера да ги

закрпи, нове немам да купим.

шчапам, шчапаја (3. л. мн. пр. шчапав, аор. шчапа, 1. л. мн. шчапамо)свр. шче

пам, зграбим. — Шчапа капут и искочи, не се каза куде ће иде.

S

sЊдњача ж даска трапезастог или правоугаоног облика којом се затвара зад

њи део запрежних кола. — Скини, Мирко предњачу и si,дњачу откола, неће докарује

мо мумуруз данђс, ће докарујемо дрва.

sњђан, -ђна, -ђно 1. који је са задње, стражње стране, задњи, стражњи. —Ти

дизај siђан крај, а ја ћу вучем.

2. најгори по моралном склопу, ништаван, безвредан. —Тоје siђан човеку се

ло, никој га за ништа не сматра.

siАњица ж задњица, стражњица. — Направила siдњицу не можда прође на

врата, а вика не једе. 1

sвезда ж астр. звезда. — Ако те sвекнем, све sвезде ће избројиш!

sвекнем,sвекнуја (3. л. мн. пр. sвекнев, аор. sвекну, 1. л. мн. sвекнумо) свр. екс

пр. млатнем, треснем. — В. пр. под sвезда.

sверим се, sверија се (3. л. мн. пр. sверив се, аор. sвери се, 1. л. мн. sверимо се,

импф. sверешем се, 3. л. мн. sверешев се) несвр. са чуђењем, неверицом, забезекнуто

гледам, посматрам. — Које се sњерите, немам рогови на главу?

sвирим, šвиреја (3. л. мн. пр. sвирив, аор. sвире, 1. л. мн. sвиремо, импф. sвире

шем, 3. л. мн. sвирешев, пр. сад. sвирејећи) несвр. кријући се гледам кроз узани

отвор, гвирим. —Мекни се тамо, немојда sвириж, девојчики се обукујев за у собор.

sвирка жрупа, отвор, шупљина. — Закукајтеј.sвирке на врата све сламу, краве

ће оSéбнев

sвиркам, sвиркаја (3. л. мн. пр. sвиркав, аор. sвирка, 1. л. мн. sвиркамо, импф.

sвиркашем, 3. л. мн. sвиркашев, пр. сад. sвиркајећи) несвр. у дем, значењу: sвирим. —

Он, мајке мало, мало па sвирка крз врата.
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sвиркање с гл. им. од seиркам. — Ти ће изéш ћутек за тој sвиркање!

sвирнем, šвирнуја (3. л. мн. пр. sвирнев, аор. sвирну, 1. л. мн. sвирнумо) свр.

трен, звирнем, вирнем, завирим. — Sвирни крс кључанку!

, sвиска ж овца у другој години живота. — Млада овчица, sвиска, још се неће

Јагњи.

sвишче с дем и хип, од seиска. — Не ми се продава овој sвишче, ал нема с које

порез да платим.

sвонарка ж овца са звоном око врата. —Тај sвонарка је најголем штетниг, за

тој смо ву турили sвоно.

sвонаркеж мн. панталоне с ногавицама звонастог облика, звонцаре. — Sво

нарке су искочиле из моду, тој се носило пре тријез године.

sвоним, sвонија (3. л. мн. пр. sвонив, имп. sвони, аор. sвони, 1. л. мн. sвонимо,

импф. sвонешем, 3. л. мн. sвонешев) несвр. звоним. — Иде по насники збициклу, sво

ни да му пут направимо.

sвоно с звоно. — Несвм чула sвоно, успала сем се.

sвонце с дем, од seoно. — Врзали му на јаре sвонца и манистра.

sврц оном, узвик за опонашање прдежи. — Убаво, такој при мајку, sврц, sврц,

испрдуј се, срам те било!

sврцком онај који пушта гасове, који прди (обично о детету). — А, бре, sврц

ко, гра ли си се најеја!

sврцлаж она која пушта гасове, која прди (обично о детету). — А, мори,

sврцло, што се испрдујеш?

sврчка ж смицалица, подвала. — ћу ву направим sврчку муж да гу утепа.

sива ж в. брнsа. — Имаш крпче у џеп па бриши sиву!

sивав, -а, -о в. брнsав (1). — Не ли те гроза од њум sиваву да узнеш?

sивавка ж в. брнsавка.—Ти, suвавке истреси туј казаницу, не ушмркуј! Одала

се млада, sивавка, ал ће се приначини.

sивавком в. брнsавко. —Ти бре, sивавко, обриши се, suвати до пете! Још си ти

sивавко за мене, још се играш по пепел.

sиван мв. брнsавко. — На тога sивана никњд му њушка неје сува. Пушти га, ви

диж да је јож sиван, не се с њега распраљај

sивлажв. брнsавка. — Иди, sивло, наулице, исркај се! Књдби ми мене таквеšи

вле ко ти нариђале, још ти с туђи зуби лебједеш!

sивлим, sивлија (3. л. мн. пp. suвлив, имп. suвли, аор. sивли, 1. л. мн. sивлимо,

импф. sивлешем, 3. л. мн. sивлешев, пр. сад, sивлејећи) несвр. експр. поплакујем,

цмиздрим, исп. syрлим. — Не знам зашто sивли, несвм гу ништа дирала!

sивличе с в. брнsољивче. — Не га дирај, што ако је sивличе!?

Sивља“ м надимак.

sивља“ м в. брнsавко. — Глеј га овај sивља, брише sиву с рукав! Ја с тебе, sивљo

ништа немам, татко да ти дође да се расправимо!

sид м зид. — Што сте накитили sидови с теј слике?

sидам, suдаја (3. л. мн. пр. sидав, аор. sида, 1. л. мн. sидамо, импф. sидашем, 3.

л. мн. sидашев, пр. сад, sидајећи) несвр. зидам. — Немамо, газдо циглу више, с којеће

sидамо?

sидање с гл. им. од suдам. — Нема ништа од sидање, голема скупоћа, све ће

пусти такој.
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sидина жразрушена грађевина, рушевина. — Нема које да видиш, распадотине,

sидине, све запустело.

sидинче с мала зграда, зградица. — Растурав оној sидинче, ће правив голему

кућу.

sидњак м ћилим или каква друга застирка на зиду. — Донела ни Боска из Не

мачко млого убави плишни sидњаци.

sиљав, -a, -o који има слаб, ослабљен вид, слабовид. — Sиљава сем, дете, удени

ми иглу!

sиљавим, sиљавија (3. л. мн. пр. sиљавив, аор. sиљави, 1. л. мн. sиљавимо,

импф. sиљавешем, 3. л. мн. sиљавешев, пр. сад, sиљавејећи) несвр. напрежем очи,

шкиљим. — Немој, дете више да sиљавиш у теј књиге, ће оћоравиш!

sиљавка жона која има слаб, ослабљени вид, која је слабовида, исп. sиљка. —

Ти мори, sиљавке, које тој заspћаш?

sиљавком онај који има слаб, ослабљен вид, који је слабовид, исп. sиљча. —

Taj sиљавко тури наочари па чита њојни писма от кој ти зна откĐд цу, а она га не

сматра за ништа.

sиљка жв suљавка. —Немојтajsиљкадатреби ориз, ја ћу си га отребим после

sиљча мв. suљавко. — Ти бре, sиљчо, не видиш влакно у леб

sинsa жретка, водњикава слина. —Течи му сšмо sинsа, водица из нос, а не ка

ШЉa,

sипам, sипаја (3. л. мн. пp.sипав, аор. sипа, 1. л. мн. sипамо, импф. sипашем, 3.

л. мн. sипашев, пр. сад, sипајећи) несвр. експр. скакућем, ђипам. — Смири се, дете,

немој да šипаш, не мок те трпим!

sипање с гл. им. од suтам. — Ај, доста с тој Sипање, искачајте ис кућу!

sољ м зоол. инсекат Vespa vulgaris из ф. опнокрилаца, налик на пчелу, осица,

зоља. — Изеја ме söљ, видиш колко ми се надуло?

spsaв, -а, -о који је ниског раста, а притом и ситан. — Синги spsaв, на куга се

изметна, а ћерка ги једна друcлача.

spsaвка жона која је ниског раста, а притом и ситна.—Давидиш каквује sp

saвку оженија онакbв личан момак. t

spsaвком онај који је ниског раста, а притом и ситан. — Отиде онаква убави

ња за онога spsaвка, па сšг куку леле, мајке.

spsecухипокористичком обраћању малом, ситном детету. — Aj, spsecмене,

ћу ти купим бамбоне!

spsољак м дечак ниског раста, а притом и ситан.—Тебе, spsoЉку, ако те ува

тим, ћу те распучим!

sубрејање с гл. им. од syбрејем. — Те с твоје sубрејање које си зарадила! Свгђе

легаш у кревет.

sубрејем, sубрејаја (3. л. мн. пр. sy5рејев, аор. sубреја, 1. л. мн. sубрејамо,

импф. sубрејешем, 3. л. мн. sубрејешев) несвр. дуго стојим наједном месту по хлад

ном времену, дреждим. — Ја от шес сата sубрејем на станицу, тебе те нема Sубрејем

цел ден на пијац, ники динар да узнем, а ти се излегујеш туј у врућко.

sук му изразу: изнесем (некога) на - учиним, допринесем да се о некоме лоше,

pђаво говори. — Ћете изнесе она на sук, припазуј се од њума!

sука ж бот, назив за разне биљке које најчешће расту на мочварном земљи

шту, а користите се у плетарству Не!eocharis palustris из ф. Сuperaceae и Јuncus gla
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uсus из ф. Juncaceae, зуква. —Ми бешу нашу њиву имамо едно месте под воду и туј гу

има sука.

sумба ж зумба. — Дај ми туј sумбу да ти направим рупке на каиш!

sумбам, sумбаја (3. л. мн. пр. sумбав, аор. sумба, 1. л. мн. сумбамо, импф. sум

башем, 3. л. мн. sумбашев) несвр. бушим, правим рупице зумбом. — Sумбамрупке на

овај каиш.

sумбулмбот биљка Нuacinthus orientalisиз ф. Liliaceae, зумбул. —Башча огра

дена прет кућу, а у њум и лалики, и syмбул од цве боје, игличе, божур, мерише цел

обор.

Syнsар“ м надимак.

syнsар” м зоол. инсект опнокрилац Bombus terrestris из ф. Bombidae, зунзар,

бумбар. — Књд би све бубе брале мед, syнsар би највише набраја (НПосл).

syнsарка жзоол. (често уз реч мува) крупна мува Сalliphora eruthrocephala која

полаже јаја у месо, зунзара. — Мавај туј муву syнsарку да ми не огадијело!

syрлење с гл. им. од syрлим.— Доста више стој syрлење, ако те је ударија не те

утепаја, и ти се задеваш!

syрлим, sурлија (3. л. мн. пр. sуpлив, имп, syрли, аор. syрли, 1. л. мн. syрлимо,

импф. syрлешем, 3. л. мн. syрлешев, пр. сад, syрлејећи) несвр. в. suвлим. — Семо syр

ли, а несем гу ни пипнуја.

sуцнем, sуцнуја (3. л. мн. пр. sуцнев, аор. syyну, 1. л. мн. sуцнумо) свр. експр.

паднем, треснем. — Књд syџну, све се разби.



T Е К С Т О В И

Млого с њ м се мучила

Па ме мој татко бањаја у котел. Ишчуваја ме сам, без мајку. Ја несим била

кадар сама да се мијем.

Млого сњм се мучила малецка. Татко меси па ме мене учи да месим. Паја

месим. Замесимлеб мумурузану грнћц. Угорим црпуљу, па скинем црпуљу брго,

што пре. Она се све црвенеје. Ја што пре, да обрнем грнis да сипем лебда се испе

че, ће ми остине црпуља. А он нећеда се испече. Два прста близница што је млого

врела црпуља. Глетав одоздол. И мој татко ће рекне: „Мати, дете, ко овај леб)

печеш?“ Ја ћу му казујем: „Па такој, тате— гори црпуља, ја скинем црпуљу и иси

пем леб“.

- П 1 ! . 1 1 1 1 I - 1 1

! . Е, једвнпуд,замесим. Ајде, црпуљу турим. Он, татко ми, туј седи. Вика:

„Ајде, скиђај црпуљу!“ Ја скина, обриса црпуљу спачавpу, насоли брашно. Ћу

обрнем леб, журим да га сипем у црпуљу, она да не остине, да се испече. „Не, што

работиш тој!?“ Мој татко ми не даде. Па ми вика: „Солни мало брашћнце!“ Оно

chмо гори. Пуштампо мало брашно у црпуљу. „Сkrможеж, дете да сипеш лебда

се пече!“ Угорим вршњик и запрећам леб. И тј. к свм настала домаћица. Тај двни
1

ДанЊС.

Вар или смо у грне

Варили смо у грне. Турим јединџгар, једну крљку у огњиште. Најтродиг

нем се, донесем воду, помузем краве, замесим, приставим гра у грне и туримјед

ну крљку. Докле ја дођем испо говеда, гра има се вари. Вода изавpи. А грне по

клопено па кипи од онуј крљку, те се напуни огњиште с воду. Грне се навали,

чорба му истечи. КњIд) дођем ја испоговеда, гра сув. Грне се навалило и вода му

се расипала. После па досипујем другу воду. Премијен гра, когод кошуље књг пе

реш. Тој за тој!

Лето, 1979. Казивала: Лепосава Цветковић из Лугара, 55 г., неписмена
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Маћија и пајсторка

Биле две девојке. Имала мајка пајсторку и њојну сирођену ћерку. Пајстор

ку испудиламаћија. Она поведи куче, маче и петленце ићеваћа свет. Нема живот

све маћију. Ајде, ајде, ајде и до едну воденицу. Немалалеб. Наредилалајна одби

волицу, сваљала ги пагитурила подмишку. И, штоће, онај лајна се направив бе

ла погача! И тури вечеру да вечера. Маче рекнало: „Мау, мау!“ Адевојче: „Сirl

ће ти дадка даде, свг!“ И дала му, поделила све њи. Куче и оно: „Ав, ав, ав!“ Она

па: „СћfrЈћетидатка и натебе да!“ КЊди петленце:„Кукуригу, кукуригу!“ Апај

сторка казала: „СВЕгJће видатка даде на сви, да венарани, па ће спијемо!“ И све

онеј три животињке наранила илегнули да спијев. Тети га ништо у пола нођ, два

наес сата: „Троп, троп, мала момо, отварај врата!“ Маче рекнало: „Ћути, датке

ти, ми ће одговарамо!“ Па рекнало: „Мао, мао! Донеси толко и толко благо па ће

ти отворимо!“ Караконџула се врне па се натовари све сандњг злато, и донесе и

остави пред врата. Тамћнтој оноди, запоје петленце. Она караконџула пај: „Чук,

чук, чук, мала момо, отварај врата!“ Петленце рекнало: „Донеси на нас, толко и

толко благо, ће ти отворимо врата!“ Ништа, она се врне па донесе злато.

Еј, била зора. Па ништo вика: „Троп, троп, троп, мала момо, отварај врата!“

А оно, довати куче: „Ав, ав, ав! Донеси на нашу датку толко и толко аљине паће

ти отворимо врата!“ Врне се караконџула по трећи пут књ|д) донела аљине. И па

ће она: „Троп, троп, троп, мала момо, отварај врата! Петленцеће силно:„Кукури

гу, кукуригу!“ И стануло. Књ|д) цедигли најтро: „Ајде, дадо да отворимо врата!“

Она има што да види: пред врата злато, сребро и књкветине аљине, три сандњка.

И што ће работив сbr? Пајсторка рекнала: „Куцо, твој послеђан реч најубав

бија. Сђfr] ће товариш кола!“ Куче рекнало: „Ја ћу овој, ти мачетој, а петленцеће

оној! А ти ће, дадо по нас идеш, ако ни падне ништо, ти да га узнеш!“

Отишли дома, однели оној. Кљуд) да види тој кучка маћија, рекнала: „Што

је мори, тој? Куде нађе, мори тој? Којти даде тој?“ А пајсторка ће: „Прати ћерку

па ће и она да нађе!“

Она отидне куде њојну ћерку, развика гу, да нађе и она исто такој. Омеси

погачу, свари јајца, сирење, ће испраћа ћерку. Повела маченце, пиленце и кучен

це и ће идев. Ишли, ишли, ишли и овија рекнали: „Овде ћемо“. И ће коначив у

исту туј воденицу. Девојка књд вечерала, маченце: „Мау, мау!“ А она: „Пиз, бо

лесте! Мене мајка омесила меднокрвајче!“ Ништа, оно ћутало. Кљт кучеће: „Ав,

ав, ав“! Девојка казала: „Чибо, болесте! На мене мајка омесила медно крвајче!“

Трећи пут петлéнце ће поје:„Кукуригу, кукуригу!“ „Иж, болесте! На мене мајка

омесила медно крвајче!“

Што ће сbrда работи онај девојка?! Караконџула иде: „Троп, троп, троп.

Мала момо, отварај врата!“ А девојка: „Збори куче!“ Куче рекнало: „Сама јела,

сама говорила!“ Квpц! Петленце на едну ћошку, маче на другу, куче на трећу, де

војка на четврту поза врата. Улегне караконџула, све изеде, распори црева па ги

качи горе на појату. Самнуло. Ће идев овеј животињке дом.

Маћија чекала, чекала, па види њојна ћерка гу нема у оној време пајсторка

књ|д) дошла. Рекнала на мужа: „Е, мора муже ја да пођем по моју ћерку, нема
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гу!“А мушће: „Иди, жено!“ и онапошла по ћерку. Ишла, ишла, ишла и сретнала

куче, маче и петленце и ги питала: „А камогу моја ћерка?“ Петленце казало: „Ку

куригу, наша убава Мара, црева на појату!“

Овај се ударила у главу, па ишла, ишла, ишла до туј пусту воденицу. КЊд

улегни у воденицу, њојна ћерка удавена, а црева висив на појату.

То је правди на

• W Имале три девојке иће седивНа седељку. Седене, седеле, Па ће рекнев: „ко

ја не напреде, да ву се мајка направи Шаруља“. Преле, преле, преле, до дванаес

сата. Две испреле, трећа не могла.

Ће идевдом. Књдотишле дома онеј две, мајка ги отворила врата. Овај трећа

тропала, тропала, а мајка ће: „Му, му!“ Направила се крава.

Не ву добро на овуј девојку. Татко ву се оженија и маћија довела ћерку.

Једњнден, маћија рекнула: „Муже, да уредимо ми овија деца да чував краве, оне

ће се тепав овакој!“ Једњн дан овај ги чува, другдњн друга. Књдги чува маћијина

ћерка, крава једна све краве боде и мува на рогови, да не мож овај девојка да се

смири. Акњдги чува оној девојче што му се мајка направила крава, све кравемир

не. Овај преде, по десет вртена напреде.

Ћерка плакала и викала: „Еј, мајке! Овај крава пуста што се направила Ша

руља, сви говеда мува и недава да пасев, да се не одморимја!“ Па каже да гу зако

љев. И муж и жена зборили да гу закољев. Крава чула тој, па рекла на ћерку си:

„Ћерко, ониће мемене закољев Ноти да будеш мирна! Немој од мене да обиђеш

месо, јел ја ћу друго тебе да ти створим, по боље!“

Заклали краву и ај ће вечерав. Канили девојче, оно не тејало. Плакало, пла

кало, пун ћуп све слузе напунило за мајку. И преко ноћ па она, мајка, дошла на

cћн: „Ћерко, онеј кошчице све собирај књд они једев, немој се растрвив!“

Дошеј крај. И собор бија ники, ко Светопетка наша. Ће идев мајка, татко,

ћерка у собор. А на онуј девојку рекли: „Докле ми дођемо, ти овај ћуб да га напу

ниш све слузе!“ Даву се осветив.

И она, ништа. Плакала, плакала, плакала, не мож га напуни. Књд, ништо

презборило: „Ћерко, ћерко, отварај ми врата!“ Она јадна, које ће, отворила. Крт,

пред њума искочило златно коњче, златно одело, златне папуче. Све тој да се

промени оној девојче. „Ти сњк, ћерко тој да јанеш, па да идеш крз онај собор да

прођеш, па по брго да се врнеж! Да дођеж, да отвориш, па ће тој туј на место да

туриш!“

Тај девојка се наместила, и ни имала лепа, ни по лепа од њума. Све златно,

све сјаји на њума. КњT прошла крз) coбoр, цел народ гледаја у њум.

И она, трчи, трчи, да ги претекне овија њојни. Папучу загубила десну. И да

се треви, царев син да гу нађе туј папучу. 1

Те гумаћија, те га татко, те гу сестра. Идев па викав: „А, да знаш што смо

данic видели на собор! Да си виделати златну девојку свlсЈ златан опћник!“ Она

ћутала.
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Те га биров вика крз) село: „Којима девојке, сви на зборно место?!“ Дошеј

ред на њи: „Ви имате две девојке“ — рекај биров. „Немамо, немамо, сbмо једну.

Еве гу овај, еве гу овај“— викала си њојну ћерку. Бировтргрекај: „Иматејошјед

ну девојку. Она је у кацу“. Набутали гу у кацу да гу не видив овија бирови. И тik

петњл: „Кукуригу! Наша лепа Мара у кацу сакриенадагу цар не види!“ Они отво

pили кацу. Квд) — девојчeнце!

И ће мерив, мерив, мерив, на све девојке. На коју се вати, тој су њојне. Ма

ћија викала: „Мери на овуј, мери на овуј!“ Куде ће се увати на онују!

На сироту девојку се ватила. Она отишла пред онија дом и казала на мајку.

Мајкаву рекнала: „Ти сЊмо чукни у дрво, коњче ће искочи!“ И она чукнула удрв

це. Коњче искочило. Променила се. Цар дошеј и одвели гу за цара.

Тој е правдина, а кривдина нигде неће прође!

Лето, 1979. Казивала: Бранка Денчић из Лугара, 61 год., неписмена

Комшија ти је, дете, кошуља до снагу

Ћути кажем бре, дете, све што знам. Оно, ја свм стар човек, млого и забра

љам, ал па свм у савес.

(Знаје он, ћеро, млого да прича. А и воли да орати такојники књLд) дође, дњк

повиш сам седи збок туј болну ногу).

Пњлдати казујем за ногу књко сем се утепаја. Оно, викам, сви смо под бога

(крсти се), ал несвм се ни пазија. Несвм, дете, слубу прегледаја. Укачи се на плем

њу, рану за стоку да скинем. И у оној скиђање, ступну, онај пречка се искрши,

слуба мрдна... Од високо падо. Искрши ногу у кук, па моји тешки болежи. Един

Цекавчанин, добар човек, Цветко му име, он ми је намисћаја ногу. Докара га Ве

лимир с култиватор, одма другдњн. Муке мучим, еве штакље су ми направили па

је дете ишло чек у Ниж да ги донесе.

Не мог без) штакље нигде да мрднем. Ал, па, ичер полек, полњк, отидо да

видим таму Ледину пченица књквае. Дете, млого убава пченица, коморе. Алјака

eтај земња— да ме извинеш, човека да роди. И мумуруз убав рађа. Па такој, едну

годину садимо мумуруз, другу пченицу. А и башча нијетуј николко године била.

А, па дабогме, морали смо бунар да ископамо. Упунили смо га, знаш, стока ника

да се не удави, а и башчу сљг на друго место садимо. Па у другу њиву, дете, одма

овде поза наше куће ние башча. Туј, за близо. Њиву ли књкогу викамо? Па Сам

брез гувикамо, такој се и у катастар води, ал ми сигу викамо и Башча у послеђно

време. Бунар смо и туј морали да ископамо. Дете, докле бе по млад, работија сем

млого. Ете, сšм затија бунари дати казуем. Реко ти за тај у Ледину, па еве у Сам

брес, па и у Корењачу сљм мораја да вадим бунар... У Пискавицу, исто такој. Ене

га, има си воду, свм покриенда се ники не удави, нема сантрач. Туј смо па дуван

ники пут) цадили, сви квдјцадешев. Не, не, нећу забравим. Још у једну њиву

имам бунар, Довољавачко, тамније ники пуд башча била. Е, сšг, на крај, еве ви

диш, у обор бунар. Таје од) цкоро. А два-три метра од њега је бија стар бунар.
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Мојтатко га је још копаја. Ал изгуби му се жица, па две-три лета мука за воду, не

ма ни за људи, ни за стоку. Па искомшије. Несу нидуша ваља, бранили. Добри су

ни комшије, и за лошо и за арно. (Комшија ти је, дете, кошуља до снагу). Сегу

овај бунар, вода колко оћеж гу има.

Лето, 2001. Казивао: Мирко Живковић из Лугара, 81 год., три р. осн. ш.

Имање кљд га однемаш

Патешко се бре, ћерко, живело, алдеца су поштували родитељи. Сиротиње

смо били. Нас не мајка пет имала. Тај најмалеј син, умрејако дете. Ми четворица

смо остали: најстара сестра је умрела, еве има виће дватринаез године, а малеја

сестра готово триез године коработи у Немачко. Ми два брата несмо се делили,

дњкон нема деца. Мора да слогујеветрве, да се поштуев, и да се упраљав књко ми

браћа, такој и оне.

Сћг више нема тој. Ожени ли се, одма се одвои. Никој с никyга неће. Дође

снајка, одма оће она да командуе. Не поштуе стари. Мужа осотоњи, мало по тој се

оделив. Свгутај обор су, а побашка спраљавда једев. (Jедевликућовни побашка,

тој кућа неје). Има кој оће да поштује родитељи, ал повиш неће. Ни оће работив

имање, ни ће па стоку гледав, а оћев да едев и да скитав. Ете, моји ме мене нагли

ђав, ал има кој неће. Младиња стари не ги гледа. Ете, вика, „прво ми препиши

имање, ћуте чувам“. Да се смејеж, дете. Ја си мислим у себе, не му ништа викам

на онога човека тој што ми казуе: „Па он не те поштуе при твоје имање, а књко ће

те поштуе и тој имање књд га однемаш“.

Лето, 2001. Казивао: Велимир Цветковић из Лугара, 79 год., 4 p. осн. ш.

Ни една ми се работа не је отела

Работила свм, дете, и мушке и женске работе. Ни една ми се работа неје оте

ла. Истоку свм чувала, и копала свм, ужетву, у косидбу, па домаћица. Туго, књLд)

це сетим chмо! Туглу свм правила за кућу барабар с мужа издевера. Па овуј нову

кућу књ|д) да правимо, све шодер изреку ја с мужа свм прекарала. Идрва сем бра

ла. Ако треба башча да се навађује, ија у башчу. Дошејреду воденицу да се иде, и

туј. От Покладе књг почнемо башчу да садимо, све до Митровдњн, ма књкво, снег

докле не падне, све работа: тураш у земњу, после па светој збираш преко лето и

за људи и за стоку. Жито посејеш, мора га ожњејеш, овршиш, прекараш, па тај

слама, камару даденеш. Компири си посадија, ајнаесен ће ги вадиш, па ће гиуро

виш. Мумуруз исто такој: кршимо класја, врљамо на куп, па товаримо у кола, те

рај дом . . . па љупење мумуруз, молбу прави за љупење кој млого има. Ал, дете,

чи ми се најтешка ми работа талу књIд) цечемо... све сњс срп. савивај се, сечи,
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онајталузина остра, сем по росу да гусечеш, Елти казујем, душути изела, ти све

тој писујеш.

Е, зима књ|д) ће дође, ток па по кућу работа, па стоку мора гледаш, паработа

у руке. Млого сем у руке работила до скоро, свк свм одневидела. За године ли пи

туеш? Па еве колко имам, сtfr) ће ти кажемо. (Миро, ти ми ги казува скоро, ал ја

не разумим тија датуми. Такој, такој ти ономад рече: седoмдесет и две). Млого

скм прела, повишкучина, вуна ми се мало падне, млого смо људи били у кућу. Па

кучина предем, па послеткаем платно, черге, светој. А крпаре после. Тој бkжњм

мало књLд) цездобимо, сиротиња. Па сем продавала пртене черге у Лесковац на

пијац. Шиптари ги откупујешев, после ги препродавав. Несу трг автобуси ишли.

Све пешке до Лесковац. Деца да обучеш, мужа да обучеш, тој све све моји десет

прста што вртим. Несмо ништа купували, тој пртено смо носили, вунене ванеле

свм плела. Мустре разне. Сем ли видим на нику жену убаву ванелу, јагу одмаза

spћам. И увртим тој у главу, дом књ|д) ћу дођем, заплетем га тај плет. Млого сњм

испоплела елеци, ванеле за паре. На млого њи свм плела. А, и везла свм. Књко па

несем? Па две ћерке свмодарила. Мора дар да ги спремаш. Кошуље свм везла, па

вутарке, онеј плишне, тој тешко. Јес, такој е. И черапе вунене су се у оној време

везле и женске, дугњчке, и мушке кратке свм везла. Дете, тек свм очи имала, свг

не видим. А несвм кеклала, тој несвм. Па ко ћу рекнем работила свм, а несвм. Ел

такој, дете? Срмотаја стара далежем. Ти ли ће светој препоставишу књиге? Ете,

викам ја на овија наши, на њи ги неверица.

Лето, 2001. Казивала: Ружа Цветковић из Лугара, 72 г., неписмена

Млого се изму чија, ал бол му такbв бија.

Тоје све викаја: „Ај, Радо, Радмило, куде си ми свк, чича неве видеја ниедно

га, не можве дочека жив“. Викам му: „Мирко, које оћеш, воду?“— Оћу. Не може.

Све сњсложицу свм га појила. Па не можда глића воду, закукаја се душник... Пет

наездњна неје ништа турија у уста, ноће, дење. Па узедоја једну јабуку, кришче, не

мога да гусажвака, ћаше се удави. Ја бpго сњс прс му гу извуко из уста оној парче,

неје било млого големо, ал неће мртва душа. Петнаез дина да неје ни презборија,

водицу сљм му давала нис прсти. Еј, књдје послеђанпут, приђоја до њега, нема...

прекиналое. Нимада клима зглаву, ни да збори, сbмоје послеђни пут кодалицка и

испуштидушу. Ими, приђомо с Вељка, оба, скинамо га на патос, собукога,туримо

га у коритоија узнемпешкир ибpгос онуј воду истрљам га, да не би се укочија, јел

он је бија пола шлогиран. Биjaе пола шлогиран. И после брзо корито и воду. Иту

pили смо га у воду и што пре смо га избањали и обукли.

Па књко, Радо, он је однезнаја такој од Митровдњн. Такој оној што је учија у

школу ники пут, тој панти, а друго незнаје. „Мирко, ајпреобучи се, дрљав си!“—

Oћу. Ипане, легне у кревет... Па не можда слегне, па га вучемо низ) степенице,

он кука, плаче... „Све ме утепасте“... Све слузе летив... Боже, не дајњигов бо

лес! А никој га неје веруваја, он не знаје за себе.



468 Радмила Жугић

Највише е спомињаја Стојана Дацинога. „Кам га Стојан да дође?“ А Стојан

мртав. Воју је викаја. И душа искочи. Сестру неје ни споменаја. Викам му: „Знам

ја, Мирко, тебе што те мучи, што тигу нема онај сестра из Немачко да дође“. А он

chм заврне главу и ћути. Петнаез дина неје ништа зборија.

Па он је, Радо, гангрена га је њега упропастила, дњк се беше убија. Тоје би

ла голема утепотина. Умреја, умреја, ал млого се мучија.

Била сем у кола, ал несим била у свес, не сећам се, он је на остал бија, а

Вељко па иде за некције у Лебане. Па књLд) цем се качила у кола, несвм знала, тој

скм серасвестила куде Раскрсја. АТоме и Јове медржив, туј свм се расвестила...

Па му несвм турила џољке, осом ванеле су остале, да ги не турим у сандњк, ал ја

несем знала ништа.

Тој сем се ја млого намучила . . . ај, покријем га, тамћн легнем, он вика:

„Лепке, диксе, покри ме... обрни ме“. Ијанесем кадар била, млогоје тежагбол

ниг бија.

Он је, дете, бија здраву срце, ал трупина га је изела. Ноге су му биле црне.

Једвај смо га дигли искорито, па га истрља све шамију, обу мучерапе. Вељко му

обуче ролку, па кошуљу, више не знам ништа. И које да га сније Миросава. „Све

је добро, све, сbмо Лепкане наместила добро постељу“. А ја сем забравила да му

турим и чергу под њега. И тој е. Више не мог да причам.

Милунка и Стојанка, и Лепка и Драгица, оне су помагалетуј, биле су дома

ћице. Исправиле, и поставиле и дигле. Милунка и на суботу и на четерез дина.

Све Милунка Томина, па ву је работа чиста, уредна. Толко. Ја ноћe пијем воду,

уста ми се исушив, исушив. А иЗоран Милункинје помагаја, откњко смо га поче

литерамо куде доктури, свеје Зоран. Сви, да рекнеж, Зоране, одма туј. Сви су по

магали ко десна рука. Тома е освмнуја што га е чуваја, преко ноћ. Ал млого се из

мучија, ал бол му је такbв бија.

докле е зборија, тебе ће: „Ајде, ајде, Радо!“ Викам: „Ми смо туј, које ће ти

работи Рада, долеко“. Он плаче, наплакује.

Пудете ме да идем у шталу! Те га иде татко ти.

Видовдан, 2002. Казивала: Лепосава Цветковић из Лутара, 78 г., неписмена

Мé не ме тој слободи

Па ентересантно, књко су ишли пијани, возили кола, окренали се. Па овој

комшиско дете молило Игора: „Брате, немој кажеш што сем ја возија, таткоће ме

утепа!“ И у недељу, овај комшија викаја Игора и још ники људи ипроценија ште

ту на две иљаде марке. А Игор, поштом је бија у њигову кућу, ништа друго неје

викаја, „ја сем“, рекја, „возија“. 1

„Течајетуј, и тетка, они ће меџомогнев“, вика. И толко се Игор плаши, не

мош се смири. Млoгога стра, вика: „Он ће ме откара за кола у затвор на седом го

дине. А мене метој слободи, што метеча млого пут помогjа, па ћу га па молим“.
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Итоје тај мука. А нема никyга другуга он јадан кој да га сажали, симо теча

и тетка, „мој теча, мој теча“. А Раде га чува, помага му. Што не попи кафу, зете?

Итортати остана неизедена. Пиши гу и њум, нека се нађе у књигу. Кудегу остави

онуј књигу? Да се фалим што имам сестру научника и зета научника.

Ивана је млого добро. Па што су ву златни деца, Радо, богвудулечики даја.

Она млого добро живи, свигу чував. А и Ивана сие млого добра, не што е моје де

те. Вредна е она и придављива. Књко ги неће поштуе свекра и свекрву? Па она е

отишла у пуну кућу, куде год) це обрнеш, оно све пуно! Нема се толко мучи да

стича. И свекар и Бојанработиви у фирму и по приватно, овујелектрику работив.

Овој лето су сви ишли у Бугарску на море. Највише због деца.

А да видиш сЊмо књкоги деца испраксувала, Тодору и Сању. Пуни с враго

ви. Да видиш књко декламујев. Зачекај још мало, chм што несу наишле.

Видовдан, 2002. Казивала: Мирослава Здравковић

из Печењевца, 52 г., 4 p. o. ш.

1 * }

Зето ви ће растрзав и мање

Ћути казујем од мој живот, ал да ме неписујеш у књигу. Па ете, прво и пр

во, моји су били сиротиње. Оно, тек свуде било такој, ретко којда е имаја завише.

Тој колко за наз да не трпимо гладни.

Ми деца смо стоку чували: овце, краве, свиње. Па књд наститомо за работу,

работили смо по њиве све које треба. Оно, па нема. Ал најтешко је било за време

рат. Тек па дибидус ништа неје имало. Ал, дете, немање је немање. У сви е било

исто. Ал, рат. Пантим ја размирсто. Ја сем била девојче, дватринаез године. Па

једин ноћ, собраше у добровољци... мојега брата Миле откараше, а викав „ми смо

добровољци“. Па је тај мој брат Миле оставија жену тешку, да ме извинеш, а оно

дете се роди по њега, женско. Снаа седе, седе николко године, ће га чека да се врне,

рат прошjа. Чекај, опитуј, свудемојтатко идеше... лежев, ће се врне. Нема ништа

одврћање. Нема глазда се чује од мојега брата. Тоје бија онједан међу наздвесе

стре. Ми га прежалимо, нема ништа одlтој, утепали су га. Жена му којеће, довати

једндњндете,ће си иде. Немага више чека, одаде се задругуга, дете одведе.

За одавање, рано свм се одала. У седoмнаез године. Несвм га ни знала. Па

њигов чичаје доодија у нашу кућу куде мојега татка. И ће питуетатка да ме даде

за њиговога братанца. Татко не медаваја. Ја од) тој ништа несвм знала. Грабена

свм. Књд измину нико време, правише мирбу. Па пуна кућа људи: свекар, свекр

ва, стареј девер, етрва, две зблве. А и они сиротиње. Памука. Мало потој откара

ше га у војску. Тек се војска три године служила. Паме моја малејазилва научида

писуeм. Нескм знала да писyeм,једанден несвму школу ишла. Она ме научи. Па

му писyeм писмо. А несвм ишла куде њега. Неје тог било ко сšг.

- Работили смо њиве, стоку смо чували. Дарекнеш, теј њиве су сибиле и тег,

ал нема, слабо је рађало. Па данšз ги овеј биљке на кемикалије држимо, те ве

штачко ђубре врљамо по николко пут, па туј ти прскање, све на вештачко, елти
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викам. Свгзатој се убаво рађа, ал људи па болни. Дете се родило, одма га шпри

цав. Тој све од) теј кемикалије.
|-

Ми смо на село млого претеретени с работу. Па, којима омладину у кућу,

друкше. А ми смо стари остали сами. Зетови неги бригада не помагав. Крстимо

тујземњу, докле можда одимо. Па књднестанемо ми,зетовиће растрзавимање.

Видовдан, 2002. Казивала: В. Н. из Шумана, 73 г., неписмена
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