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У ВОД У ЦРНО ТРАВСКИ РЕЧНИК“

ШЦрнотравски говор припада сврљишко-заплањском типу говора у оквиру

призренско-тимочке зоне српског језика, онако како ју је одредио Александар

Белић у Дијалектима источне и јужне Србије. Но, овај говор не захвата само

насеља која су у непосредном окружењу варошице Црна Трава, нити само села

која припадају овој општини, већ нешто шири појас, пружајући се према на

сељима Грделичке клисуре у којима доминира јужноморавски говорни тип, а

која досадашњим дијалектолошким проучавањима нису била обухватана. Ње

гове лингвистичке карактеристике је сасвим добро обрадио и описао др Вилотије

Вукадиновић у Говору Црне Траве и Власине, тако да у нашем Црнотравском

речнику није неопходно давати посебна објашњења и назнаке о овом говору.

Другим речима, Вукадиновићева студија у нашем речнику, и обратно, наш

речник у Вукадиновићевој студији има одговарајућу језичку потврду, када је реч

о црнотравском говору. Но, не испустимо из вида да се Вукадиновићева студија

бави и говором Власине, коме припадају и нека насеља црнотравске општине.

Оно што сматрамо неопходним да у овом уводу посебно нагласимо то су

најпре границе црнотравског говора, имајући у виду да говор суседне Власине

припада тимочко-лужничкој зони, у коју такође спадају и нека насеља данашње

црнотравске општине (Кална, Градска, Преслап, Јабуковик, источни засеоци

Дарковца), док су, с друге стране Чeмeрника, насеља јужноморавског говорног

типа. Црнотравски говор се буквално уклинио између два говорна типа при

зренско-тимочке дијалекатске области.

Централну зону црнотравског говора чине насеља расута око варошице

Црна Трава: насеља у сливу реке Чeмeрчице, насеља у сливу Власине од Тескова

до Тегошнице, као и насеља у сливу Рупске (Бајинске) реке до Новог Села. То су:

Село (сама Црна Трава), Ливађе, Славковци, Чука са засеоцима, Горња и Доња

Козарница, Прочоловци, Јовановци са засеоцима, Степановци, Црвенковци, Жу

тини / Жутинци, Самчекинци, Обрадовци, Брод са засеоцима с обе стране Вла

сине, Добро Поље са засеоцима, Бистрица, Козило, Вус, Горњe и Доње Гаре,

Острозуб, Рупље с околним селима, Банковци, Павличини, те село Млачиште са

Бајинцима. Гранична села црнотравског говора према тимочко-лужничкој го

ворној зони, на истоку, су: Златанци са својим засеоцима, Тодоровци са за

* Рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког

простора, који финансира Министарствоза науку и технолошки развој Републике Србије.
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сеоцима, западни део махала села Дарковца: Терзијини, Џокини, Кошарци, Се

веринкини (Мишини), Петкови (Рид), Дебели Дел, Ливађе, Златанови, Дарковце

(центар) и село Криви Дел, а на југу заселак Кучишњак испод Големог Че

мeрника. Са моравским говорним типом граниче се села црнотравског говора на

ободу Грделичке клисуре: Боровик, Мачкатица, Лебет, Мрковица (Гузевје код А.

Белића), Црвени Брег и Ново Село.

Речник у црнотравски говор укључује и говоре села Мачкатице (са за

сеоцима Кучишњак, Ивановци и Боровик), Лебета, Мрковице, Црвеног Брега и

Новог Села, која Вукадиновић у својој студији, из нама непознатих разлога, није

обухватио. Овим је сада јасно повучена граница црнотравског говора, односно

сврљишко-заплањског говорног типа према јужноморавском на обронцима Че

мeрника. Према овоме, заселак Кучишњак је најистуреније насеље сpврљишко

-заплањског дијалекта према југу — Варденику и Бесној Кобили, где га пресеца

јужноморавскитип и тимочко-лужнички, који се додирују изнад саме Сурдулице

у насељима око Врле реке.

С обзиром на чињеницу да је ово, у последњих педесет година, изразито

депопулациони крај и да ће, колико за деценију-две, његова насеља остати без

житеља и старинаца чији је матерњи црнотравски говор, Црнотравским речни

ком настојали смо да обухватимо (колико се то могло) лексику која је (била) у

употреби у временском распону од стотину последњих година а која не припада

стандардном српском језичком изразу. Осим чињеницеда је аутор овогречника у

дубокој вези с родним крајем (Млачиште, Жутини, Село), те да је објавио више

приповедачких књига везаних за поднебље Црне Траве, у изради Речника ко

ришћени су фонолошки записи стари и до три деценије, а обављена су и нова

снимања на терену говора саговорника који нису напуштали родни праг, а имали

смо на увид и литературу (доста скромну) везану за лексику овога краја.

Кад помињемо ту литературу, мислимо пре свега на речи црнотравског

говора (око 500), које је проф. Миодраг Поповић записао од своје мајке Евгеније

и бабе Гиздаве, у лето 1950. године, а које се налазе у оставштини Сергија

Димитријевића. Речи су, без већих претензија сакупљача, дате са оскудним

тумачењем и без акцента. Према његовом каснијем присећању, оне још онда

нису биле у употреби. Оне речи које је М. Поповић записао, а на које ми нисмо

наишли у говору Црнотраваца и чије нам значење није било познато, у речнику

смо означили са: (записао М. П.) или само (М. П.).

Имали смо увид и у два упитника за Српскохрватски дијалектолошки

атлас, које је 1961. године, за Црну Траву и Власину, попунио професор Ми

ливој Павловић. Такође делимично смо прегледали сва четири упитника за

Етнолошки атлас Југославије, из 1963–1967. године, које су попуњавали етно

лози на основу исказа мештана села Рупља, Брода, Кривог Дела, Доброг Поља и

Гара. С обзиром на разуђеност њихове грађе (157 области, са преко 2000 питања)

и на методологију музејске обраде, нисмо били у стању да их све детаљно у

кратком временском року прегледамо, већ само оне одговоре који су нас посебно

интересовали, те их остављамо онима који ће имати више могућности да то

приљежније обаве. Велики део те грађе данас се налази у Етнографском музеју у
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Београду. Поменућемо само имена неких казивача који су помогли да се упит

ници колико-толико квалитетно обраде, а који више нису међу живима: Божидар

Китановић (р. 1912) Добро Поље, Сика Дикић (р. 1884. Бајинци) Рупље, Славко

Богојевић, Брод, Данило Стевановић (р. 1886) Брод, Даница Илић (р. 1914) Брод.

Њихова лексика, премда записана руком етнолога, без акцената, била је такође

драгоцена за овај речник. И књига пуковника у пензији Симона Симоновића —

Монке Печалбарство и неимарство црнотравског краја (1983) пружила нам је

неке врло значајне податке о лексици овога краја.

У Лесковачком зборнику ХLIV, 2004. године, Татјана Јанков је објавила рад

Лексика прераде вуне и конопљеу селу Горње Гаре (рађен под руководством проф.

Недељка Богдановића), са речником (око 250 речи) који је дат с примерима из

народног говора, али су речи и овог пута, заслугом редакције, објављене не

акцентоване. Срећко С. Станковић је у обимној књизи Брод, село код Црне Траве

(2006) без некогреда и критеријума донеоједан број речи овога говора, са прилич

ним импровизацијама и честим неадекватним тумачењима и, такође, без акцента.

Но, подстицај за израду Речника дала нам је пре свега чињеница да језички

миље овог краја до данас није завредео знатнија лексичка интересовања лин

гвиста, а да одумирање целог краја иде таквим током, да тај посао препустити

генерацијама које долазе значи дозволити да заувек нестане језик и дух који он са

собом носи а на коме су одгајана поколења трудољубивих неимара Црнотраваца.

Био је последњи час да се уради овај посао. Отуда, можда, коме и засмета

обимност речника, али он је пре свега произашао из наше тежње да се црно

травски говор што боље и адекватније лексикографски опише и тако, колико

-толико, сачува за сва евентуална даља проучавања и истраживања, па и допуне.

Речник је припремљен по методологији по којој је рађена већина ди

јалекатских речника објављених у издањима САНУ и њеног Института за српски

језик са евентуалним незнатним одступањима. Мождаје, евентуално, могао бити

и квалитетније урађен да Институт имајасно конципиране критеријуме и начине

уноса лексичке грађе. На крају овога обимног посла, свесни смо да смо могли

много тога другачије и боље урадити. Но, основна чињеница да је лексика ту,

забележена, и да је време неће потрти, чини нас задовољним, уз напомену да смо

се трудили да објашњења лексема буду што концизнија и краћа, јер нам није био

циљ да детаљно описујемо оно што наши читаоци већ знају.

Први путјавности дајемо на увид део лексичког блага црнотравског говора,

знајући да то није све и није коначно, уз напомену да је у овом нашем речнику

полуглас (њ) реда а (њ“), те да је у црнотравском говору он вокализованији него у

околним идиомима у којима се појављује, и да, с временом, све више нестаје.

У азбучном поретку полугласник ( њ ) долази после а; а | s || после з.

Акценат је експираторни, без опозиција по квантитету и квалитету.

Именице смо давали у номинативу једнине, по потреби и у номинативу

множине, а глаголе у трећем лицуједнине презента, с обиром на чињеницу да ови

говори немају инфинитив. Увршћен је и један број глагола који нису „прави“

повратни, али уз себе имају повратну речцу се, и у речнику су означени као

повратни глагол, зато што се у говору углавном срећу у таквим пасивним
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конструкцијама, стварајући посебност у значењу и употреби. На неки начин

желели смо да скренемо пажњу и на овакав вид употребе глагола у народном

говору. Код неких глагола давали смо и трпне придеве, наглашавајући то, а врло

ретко и радни придев.

Речник ређе, мимо правила, доноси и поједине облике заменичког система

као посебне ликове, и то искључиво с разлога што су удаљени од основе нашег

књижевног језика и чињенице да су сами по себи занимљиви а за овај говор

посебно карактеристични. Ево неких од примера:

гу енклитички облик акузатива једнине личне заменице трећег лица „она“. —

Што гу викаш, кад-ти се не оšива?!

вој енклитички обликдатива присвојне замteнице трећеглица једнине, „њој“. —

Недам војда иде у школу натијаден.—Одма вој пратилпаре изработу.

Исто се може рећи и за глаголске облике, поготову кад је реч о императиву:

чеке /чекеј имп од чека. — Чеке да видиш како батка тепа. — Чекеј ме, куде си

такој запел ко сивоња! — Чекете дете, да ви стигне.

глеј (мн глејте) имп од гледа. — Нека си они млату грање, ти си глеј твоју

работу.

Имајући у виду да је црнотравски говор на неки начин уклињен између два

доста различита говорна типа: тимочко-лужничког и јужноморавског, то смо за

оне лексеме које се не срећу на целом његовом подручју назначавали и места где

су најфреквентније. Наравно, историјска кретања становништва овога краја била

су усмеренија према Морави, Предејану, Владичином Хану, Грделици, где је

пролазио воз, једино превозно средство у дугом временском периоду, понајвише

због печалбарства, а и због чињенице да су то били развијенији крајеви. Отуда је

утицај моравског говора код појединих лексема евидентнији, док је народ остао

имунији на утицај власинског идиома, који припада тимочко-лужничком типу.

Отуда се и срећу лексеме: cлуба, слупац, брго, улегњује и сл. уместо доми

нантнијих слаба, слапац, брзо, улази итд. Наравно, ми смо и ове облике речи

бележили, али не све. Овакви варијетети јављају се понајвише у местима која су

гранична са моравским (Мачкатица, Мрковица, Црвени Брег, Ново Село), од

носно са лужничким говорним типом (Криви Дел и Дарковце), ако се кадгод

сретну неке речи с њиховим варијантама.

У Речник је ушао, наравно, и један број речи које су одраз савременог

живота, а које продиру на рурална подручја како путем медија тако и већом и

бржом комуникацијом и фреквенцијом људи између села и града. Тамо где су

породице на селу остале с једним чланом, чији је брачни друг умро, такве особе

зиму најчешће проводе код деце или рођака у граду, да би се с првим данима

пролећа вратиле у родни крај. Везе с рођацима одржавају већ десетак година

мобилним телефонима, док фиксне немају. Те савремене речи (из културе, тех

нике, образовања, политике, жаргона) преломљене су кроз народни осећај за

језик, добивши нешто измењеније ликове, а некад и померенија значења.
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Кад је реч о самој „техници“ уношења лексема, поготову код ликова

именица и глагола који имају слична или истоветна значења, да не бисмо у

засебном речничном чланку понављали оно што је већ речено о неком прет

ходном лику, ми смо упућивали скраћеницом в(иди) на одређени лик, уносећи

при том у загради бројеве под којима су дата сва значења те лексеме. У даљој

разради бројевима, који су дати на крају примера из говора, позивамо се на неко

од њених значења, у случају полисемичности те речи, а које је дефинисано речју

на коју смо се позвали. Нпр.:

чекетало св кречетало (1,2). — Истуј воденицу одавно се не чуе чекетало (1).

— Оглуну од|-тој чекетало (2). — Отиде ли си дом оној Тозино чекетало

(2)?

Кад погледамо на упућени пример, видимо значења која су означена бројкама:

кречетало с 1. чекетало на воденици. — Како кречетало траска по горњи

камен, такој жито испада искутлицу да се меље. 2. фиг причалица,

брбљивац, порокало. — Од)-тој кречетало ми још saвну уши.

Или код глагола:

бежи несв1. в бега (1). — Беж да бегамо, ете га луди Милојко с помагаљку. —

Беж од мене. — Бежнакуде кошару, дате не виду, 2. фиг сели се, в бега (3).

— Сви бежу у варош, ники не-це-мучи по овеј пусте гологузе.

Погледајмо пример на који се упућује:

бега несв1. бежи. — Куде бега књдис кожу не можда побегне. — Бегеј док си

читав 2. фиг иде. — Дај нешто да гутнем, па да бегам у њиву. 3. фиг сели

се, напушта родни крај. — Дојде време да сви бегају у варош, ники неће

да се мучи на зевњу.

С обзиром на различитост и разуђеност ових планинских села, поједине речи

срећу се у више ликова, а ми смо их давали најчешће овако:

1

чекан / чекањ / чекања м чекић за окивање косе. — Донеси ми чекањ и

наковање, да наковем косу.

t

заронза /заронsa /зарунsа свргласно заплаче. — Он лако заронза. —Заронsал

од срећу. — Зарунsа одеднуш како киша.

низ / низа / нис пред наниже, надоле. — Отиде низ друм. — Свуља се низа

падину. — Отидоше говедарке з-говеда нисрид.

Изговор гласај унутар речи је доста нестабилан, тако да у народном говору

постоје ликови једне речи, поготову код глагола, са њим или без њега. Без обзира

на фреквентност варијаната, ми смо их бележили паралелно мие 1 мије несвумива,

пере, мие се / мије се несвумива се, купа се, миење/мијење, с глим од ми(ј)е (се).

умивање, купање, преблаи 1 преблаји несв, пребие I пребије свр поломи итд. Увек

први лик без гласа ј, с обзиром на то да он по азбучности долази први.

Неке случајеве асимилације у суседним речима исте акценатске целине,

идући за изговором, представљамо на следећи начин:
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што-е (<што је), ту-e (<туј је), да-e (<да је) и сл. (Ако не би било овако,

енклитика је свела би се на е, а то онда поставља питање: је ли то нека

посебна реч или није, будући да је егзистира сем кад није у оваквим

везама);

д-идем, з-голему тојагу,

ус-кућу, пот-кућу (ако не би било овако, јавили би се ликови ус, пот и сл. који

заиста не постоје као засебне речи, јер егзистирају уз, под и сл.);

ка (д)-he, o(д)-тугу, коlдl-доктура..., (ако не би било овако, ликови: каће, о

тугу, ко доктура имали би сасвим други смисао, или би били бес

мислени);

ка(д)-цу се..., Ако не би било овако, не би се могло схватити порекло цy (-д+c),

и помислило би се да цу постоји као посебна реч.

Енклитике и друге атоне речи биће везане цртицом за акцентовану реч синтагме,

јер то имплицира и локални изговор: баба-Рада, Свети-Ранђел, з-блeнтaвéње

не-мож ништа и сл.

Иза скраћеница нисмо стављали тачку, јер сматрамо да су у нашим речни

цима оне толико уобичајене да им тачке нису најнеопходније.

На крају изражавамо захвалност многим својим земљацима који су нам

помогли да овај речник буде што потпунији и обухватнији. Помињемо имена

оних с којима смо чешће били у контакту, а то су: Зора Спасић (1925) из

Млачишта, Нада Савић (1929, рођ. Прочоловци), Млачиште, Десанка Деска

Стојковић (1930), Ивановци—Боровик, Милкана (1936) и Славољуб (1936–2008)

Стојиљковић, Лебет, Браниславка Цветковић (1924, рођ. Голубовци), Лебет,

Даница Дицка Спасић (1922–2010), Млачиште, Милевка Младеновић

(1920–2010), Млачиште, Живка Јовановић (1921–2008, рођ. Јовановци), Црна

Трава (Село), Стоименка (1928) и Грга (1928–2009), Тричковић, Попадисци —

Златанци, Радослава (1935, рођ. Брод) и Севронија (1940) Станојевић, Козило,

Радован Ивановић (1953), Козило, Стојадин Стојча Костић (1931–2009),

Млачишке Механе, и Евица Митровић (1928, рођ. Жутине), Млачиште. Посебно

захваљујем мр Радовану Јовановићу, који ми је уступио аудио снимке исповести

десетак својих саговорника из овога краја, начињене у периоду од 1982. до 1988.

године, од којих сам користио исповести Радунке Ивковић (1922–2010, рођ.

Мачкатица), Дањино Село, Солунке Миладиновић (1924—1990, рођ. Млачиште),

Црвени Брег, и Зорке Јовановић (1928–1994, рођ. Млачиште), Мачкатица. У

прикупљању лексичког материјала усрдно су ми помогле и Станица Цана Пакић,

из Београда, и Станика Сека Петровић, из Предејана, које летње месеце годинама

с породицама проводе у родном Млачишту, те им и овим путем захваљујем.

Изузетну захвалност дугујем академику проф. др Слободану Реметићу,

који ме је упутио у рад на дијалекатском речнику и саветима помогао да Црно

травски речник буде што бољи и потпунији. Професору др Недељку Богда

новићу захваљујем на великом труду који је уложио у прегледању сваке лексичке
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јединице, драгоценим саветима и помоћи у разноврсној литератури која ми је

била неопходна у раду. Да 2002. године од њега нисам добио на поклон студију

Вилотија Вукадиновића „Говор Црне Траве и Власине“, можда се не бих од

важио да кренем у овај посао. -

Мр Тањи Милосављевић и Ани Савић Грујић захваљујем на труду који су

уложиле на коначној припреми текста за штампу.

За труд у изради мапе простора црнотравског говора посебно захваљујем

Драгану Николићу Гаши из Црне Траве (Село).

Свакако, не и на последњем месту, изузетно сам захвалан супрузи др

Марини Стојановић, која је имала пуно стрпљења и разумевања за мој рад,

испољавајући велику љубав према црнотравском крају и људима, и помажући ми

у компјутерској обради речника.

Сасвим на крају још једном да напоменемо да овим речником није исцр

пено све лексичко и језичко благо црнотравског краја.

Млачиште, Аутор

на Богородицу, 2009. године
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А

аузе 1. за одазивање.— О, Милојо!- A 2. ирон ништа. —Ни а незнаједабекне.

а у прил значењу: 1. ништа.— Изделише се браћа, мене ни а не дадоше. — Од онај

набрана дрва ни а не беше остало, све ги Арса откарал. 2. чим. — А трасне нешто, ја

искоколим очи на там откуде дојде тој. — А пукне пролет, он отиде у работу и видици

га тек наесен, књг почне снег, 3. a... а час, час. — А, а, па га ете! А дојде, а се изгуби. А

там а овам, ни сам не знаје „куде-е пошњл.

аaа узв за присећање. —Ааајош пантим нашо време књд беомомлади и убави.

аба несвквари, упропашћава. — Дете ми млого аба обувку, кво с њу работи не

знам.

абање с гл им од аба. — Од абање све му гуњче пролитело. — Докле више тој

абање, варкај малко облекло?

абен, -а, -о коришћен, употребљаван. — Конilц ми, колко видим, абен, неки ми

чачкал плетење.

абење с гл им од аби (се). — То-е едно абење, куде си видел од њега посл?

аберм 1. глас, порука, новост. — Прати му абер по комшику да дојде у Предене

на пазар. — Неје добар абер од дете му, 2. фиг брига, страх. — Ја му казуем, а он си ни

абер нема.

аби несвквари, упропашћава. — Не аби ми више тестеру стија чкољави трупци.

— Не аби ми теј клашње, требу ми за гуњче.

äби се несв1. цепа се. —Аби се потај дрва, досади микрпéећи га. 2. фиг троши се,

упропашћава се. — Вика му: човеку, не аби се толко по туј работу, аја, јок, не слуша

мc.

абипара жм расипник, трошаџија. — Голем абипара, од њега динар у кућу не

мож се заврти. t н

Абреузв при обраћању хеј. — Абре, сотоно, куде си толко време? — Абре, што ме

не причекасте?! I

äбре-убре са прил знач на брзину. — Абре-убре и смандрљаше га, час посла. Би

што би.
|-

аброноша жм сплеткар, онај који оговара. —Тај аброноша да ми више на очине

искача.

абулантажамбуланта. —На Мејане беше абуланта и доктур је доодилједнушу

недељу. 1

ава ж деч пас. — Лaе ава. — Апе ава.

авал м овал, овална посуда, в танур. — Брзо ми дајтија авалис кућу.

авалче с дем одавал. — Колко ми е жал за оној авалче што га строшимо, дати не

казуем.

äвед“ м 1. утвара, приказа. — Причали су ни стари како су срићали авед“ у

Баинску реку. 2. фигмршава особа.—Напраила си се ко авед“, едеш лити, ћеро?

äведан, -дна, -дно, незајажљив, незасит. — Дојде аведан, па све полапа.
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äведник м незасит човек. — Не викај аведника, ће поеде алу.

äведница жхалапљива, незасита жена. — Неје ни она крива, аведница, отворил

вој се грцман ко цивун на воденичну буку.

аветиња жм незајажљива особа. — Боже ме прости, куде најде онуј аветињу.

има од њу зачас да ископнеје.

авка несв1. лаје с времана на време. — Ће авка, авка, па ће престане. — Само

авка, не уида. 2. фигмоли. —Авка како куче за лебац. — Купи муципулке, да ми сваки

час не авка.

авкање с глим одавка. 1. повременолајање. — Разбуди метојЂумино авкање. 2.

фигмољење, зановетање. — Усарави ме с тој његово авкање, те за овој, те за оној,

откуде ми толке паре?

авлија ж двориште. — Авлија оградена сас) сучке. — Ако пуштим кокошке у

авлију, лисица ће ги зачас, крос плот, побере. — Авлија му ко орман.

äвне свр 1. залаје. — Авне па се ућути. — Авни, бре, да се види да си куче! 2. фиг

уједе, угризе. — Пази да те Гривчане авне, ће ти одгризе цеванку.

Авросоније м надимак од Совроније,

авте узв у смислу: бежи, бежите. — Авте, Мико, да не види нико! — Нема овде

авте и мувте!

авто м аутомобил. — И мој Младен у Смедерево купил авто.

автобус м аутобус. — Имаш автобус у четири сата за Београд. — Слезнем по

мркли мрак у Предеане да ватим автобус за Белиград.

автомобил м аутомобил. — Ники данђс неје без автомобил.

агам човек који ужива. — Неје он ага, па да га ми служимо! — Распиштољил се

мој ага, а ми му само приносимо кво оће.

агалек муживање, добар живот. — Цел живот тера агалек, а други му поље

срабоћује. —То-е еднушагалiк.— Кад)-ци умејатан, цел животти пројде у агалbк.
Агна ж име.

Агнија ж име.

адњм м неспособан човек. — Како ће ти помогне књд је он адем?!

адет м 1. обичај. — Да га поканимо како си е адет. — Уработи га, колко да му

праим адет. — Још си чувамо стари адети. 2. навика. — Има си адет кад пројде

ни(з)-село, наврне куде нас. t

аеро прид непр најчешће с предлогом на, 1. храмље, накриво, укосо. — Иде

н{a}-аеро. — Што ти-е кров на амбар отишал нfal-aеро, 2. фиг наопако. — Цел живот

ми с њега отиде н{a}-аеро.

аеродрум м аеродром, веродрум, — Ћерка ми станује близо аеродрум.

азгњн прид непр бесан, силан. — Ич си џеву на дава за ништа, азrbн човек.

азгинм силан, бесан, разуздан (коњ). — Каквога-е азгина купил, свлда видиш. —

Припуштил се ко азгин. — Разрипал се од јутроске ко азгин.

аздисан, -а, -о необуздан, осиљен, обестан од изобиља. — Жена му аздисана

донде: ништа не работи, сл тражи да вој неки настовује.

аздисанка ж пеј осиљена, обесна жена. — Ете гу па онај аздисанка: вуче се од

Мејане.

аздисанко м пеј осиљен, обестан мушкарац. — Стално нешто сколева тија

аздисанко: те купи ми овој, те купи ми оној, ко да сам ја буер.

аздисанче с пеј осиљено дете. —Такој малечко, па и оно постало аздисанче.
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аздислi,км осиљеност, обест. — Од аздисл#к оће да иде с мужа у варош, у

работу.

аздисојам пеј осион, бесан човек, насилник, бесник. — Овој ти-е мамин малечњк

аздисоја.

аздисотина жм пеј необуздана, осиљена особа. — Ники не знаје која-е он аз

дисотина, тој знам само ја. -

аздисување с гл им од аздисује. — Бем ти аздисување, књд никакав ћар од њега

немаш. у

аздисује несвоесни, сили се. —Он си аздисује, а ја по целден репчим грбину над

оној текме. -

аздише свр побесни, осили се. — Како дане аздише, књд му све родитељи подупе

иду.

аздишљак м пеј обесан, осиљен, безобразан човек. — Више ни се на главу укачи

тија Петров аздишљак.

ази узв види, гледај: — Ази, што работи дете! — Ази, лисица однесе кокошку

аир м корист, добит. — О(д)-цтоку си увек имаш аир! — Срећу да имаш, аир да

немаш (клетва).
* • * ! . ј t - ту ћ t ј

Ај узв хајде. — Ај Лисо, ај Було, да заоремо њиву.

аја узв не. — Аја, јок! Аја, тој ми се не увата!

äјат / ајет м вајат, настрешница испред штале, плевње. — Над ајат држим

ветрењачу и четверак.

ајван м дангуба, нерадник. — Нарађали се све ајвани у овуј малу, па ники ништа

не работи. — Родила-е мајка Стана два сина, два ајвана...

ајванчина мауг и пеј од ајван. — Ни башта му корис неевидел од тога ајванчину,

него ли ћу ја.

ајгир м ждребац, пастув, неушкопљен коњ. — Толко се џилита, да тога ајгира

ники још неје ујанул.
W = t s - ! . { ! ! - * * . 1. .

ајд / ајде узе хајде. — Ајд)-ци)-идемо дом. — Ајд у материну.— Ајд у здравје, це

видимо, па 1 ! . ! - 1 ј 1 × 1 ! .

—Ајдемо у работу! — Ајде у здравје, да се видимо и догодине овој време. — Ајде,

не праи се луд!

ајдукм 1. хајдук. — Викају; ајдуци закопали злато пот-камен с нацртан кантар на

Спаисковицу, в други пр под аргат. 2. пеј непоштен човек, лопов. — Тој ти-е голем

ајдук: прли куде пројде! — Тија ајдук је покрал задругу. 3. натега за вађење пића из

бурета. — Чекеј, да узнем ајдук да извадим ракиицу из бурче.

ајдуклЊк мразбојништво, лоповлук. — Такев ајдуклек одавно несмо видели

овде.

ајдукување с глим од ајдукује. — Брзо се заврши његово ајдукување с лисице на

руке.

ајдукује несвкраде. — Дању спи, ноћом ајдукује.

ајдукуља ж крадљивица, лоповка. — Кад)-цу-туј ајдукуљу ватили џандари, са

све тикве низ грбину су гу провели низ малу.

ајдуче с крадљивче.— Малечко, па ајдуче.—Ћурашчепим тој ајдуче, само ли га

ватим!

1 ајдучица ж вајдукуља. — У вр очи те гледа ајдучица и не видиш ка(д)-ти нешто

грабне.
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ајдучка трава жботхајдучка трава Аchillea milleofolium L. и Асhillea Clipealata,

вравуника.

ајдучка крв ж фиг пејлоповска сорта. — Они су од ајдучку крв, пази се добро од

њи.

ајдучки, -а, -о хајдучки, лоповски. — Ваздњн смо се качили по неке ајдучке

скркoлије. — Дојдо у ајдучки свет, све ме покрадоше. .

ајдучки прил неприметно, тихо, шуњајући се. — Оди ајдучки, да га ники не

примети. 1

Ајдучки кладанац ммти извор, шума.— Ајд, ајдти, ћуте пречекам куде Ајдучки

кладанац.

аје несвлари, брине, хаје. — Не аје ни за живу главу. — Чује, а не аје. — За кво ли

аје, да га пита човек. — Викам га, али он не аје ич. — Не аје ни за работу, ни за имање,

ни за жену и деца.

ајка ж 1. хајка. — Ишли смо у ајку на вуци. — Чим савне, он у ајку. 2. дангуба. —

Ватил ајку на батајку, па се не сврта дом.

ајлаз м нерадник, дангуба, ленштина, готован. — Ја у кућу имам еднога ајлаза,

кво ће ми још едњн. — Сајлази нећу више да имам посла.

ајлакм плата, раду најам, ајлук. — Уценили момка из Дервен под ајлак да чува

говеда.

ајлакување с гл им од ајлакује. — Мислиш мене ми-е лако у ајлакување.

ајлакује несвради у најам. — Сиротињка, па мора да ајлакује.

ајлашчина жм ауг и пеј од ајлаз. — Тујајлашчину немој више да викаш, да ни

губи време.

ајлосан, -a, -o yaљен, пресит, искварен, валосан. — Куде ће да узима ајлосану

девојку. — Бегеј, синко, од ајлосани.

ајлосување с гл им од ајлосује се. — Не мога да истрпим толко ајлосување, па

побего.

ајлосује се несвиегачи се, замлаћује се, прави глупости. — По ваздњн се

ајлосује, а неће да ни помогне.

ајлоше се свр запусти се, уали се, улењи се. — Ајлосал се, па неје за нигде.

ајман м пеј нерадник, лењивац. — НесЊм знала каквога сам ајмана родила.

ајмански, -а, -о готовански, лењивски. — Како му не дојади тија ајмански
живот? н t

ајмо узвхајдемо. — Ајмо утpшевину, да окосимо тој што-е остало.—Ајмо нагор,

куде Љубицу. I

ајт узв хајд, хајде. — Ајт у здравје, па да се видимо догодине у исто време.

ајтоше се сврулењи се, ода се беспослици. — Ајтосали се, па не пипају никакву

работу. — Сел се тек ајтоше.

äк м плата (награда) која се даје слуги. — Неchм ја ничији слуга без ак, да ме

вика кому се како нашакне да му работим бес паре. — За ак смо туј годину дали

педесе банке. — Била сам момкиња под ак.

ака несв1. удара, бије. — Гледали смо како га ака у браниште, ал несмо смејали

да га бранимо. 2. пеј тумара, скита. — Нисам не знаје куде ваздњнака, сbл се довуче

навечер дом, 3. пеј оптерећује, ломата, упропашћава. — Немој млого да ми акаш

запрегу, дала сам ти да докараш воз сено. — Ене га, ака коњи низ ридишта.
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ака се несв 1. вуцара се. — Ака се низ врзине ко улав. 2. ломата се, мучи се. —

Нећу више да се акам стија волови, уcapвише ме све. 3. јури за мушкарцима. — Ака

се, ака, с кога се све неје акала, и па се ожени убaвo.

акал / акĐлм памет, ум, разум, мозак. — Остарел, ама акал неје стекал. — Да

има акл у главу не би праил далавере.

акалан, -лна, -лно нормалан, разуман, паметан. — Да-е акалан, не би се тепал

око међу.

акање с гл им од ака (се) 1. ломатање. — Тој беше големо акање низ ридишта,

док-ги-па не ватимо и врзамо. 2. бијење. — Ни сbк ми нее јасно како изнесе живу

главу после тој акање. 3. јурење за мушкарцима. — Њојно акање с момци га нигде

нема.

акi,лм в акал. — Још му свлакал фали, па да буде у ред.

акĐлњн, -лна, -лно в акалан.—Мош“ се ослониш на њега, он је акњлњн човек.

акмач м имитација џепа код терзија у кројењу.

акне свр 1. удари, муне, тресне. — Књд га акнем у пашиште, има га упокоим 2.

вулг псовка. — Акнем му га у дупе гуљаво, његово.

ако везн иако, мада. — Не запирај, барем едно залче узни, ако неси гладан.

/áко би би израко буде нек буде. —Ћу му понудим за јунца дваесиљаде, ако би

би, ако не — тој затој.

акобогда узв куда идеш. — Акобогда? — У Црну Траву за сол, гас и зејтин.

аков м1. котао. — Калаиса ми калаџија и аков по пропис. 2. мера за запремину:

80 литара. — Натопимо аков маз од|-цвињу.

акреп м 1. шкорпија. — Накотише се акрепи у подрум. 2. фиг сподоба, ружна

особа. — Куде-ли-е само нашал онога акрепа да га узне за жену?

акће се несвв бакће се.— Нећу се акћем з-белосвецки мангупи, да губим време.

ал' вез 1. али. — Зреле црешње, алгорчљиве. 2. или. — Ал ће идеш на вашар, ал ће

седиш дом? 1

ал“ узв вала. — Ал ћу га тепам док се свиња у дрво не укачи, а после и зашто се

укачила. — Ал ће да ме панти. — Ал ћу се наедем.

ала жм 1. мит неман. — Појављује се ала из Власинско блато што зобе стоку и

чобани. —Тејале дооду ноћу, па тропају потаван, плашу људи. 2. грдосија. — Колка

ала порасал да се заsвериш. 3. будала. — Он ти-е ала од-човека, 4. фиг искварена

особа. — Напраил се ала, а онакав човек беше. —Спопала ни онајала одТикомира.—

Ало једна, кој ће те трпи! 5. фигненасита особа. — Алу би поел, колка-е гладница. —

Алу сирење изеде за ручак. — Ала једна, главу би си своју изел колко-е дрчан, 6. фиг

ненасита особа. — Алу би поел. вала алосана.

ала“ несв тражи, трага. — Целден нешто ала по малу, а не знаје кво. — Кво туј

алаш сред ноћ?

ала“ узв вал“. — Ала ћу му се натепам, довек да ме панти.

јала албсана/изррђав човек. — Ало-албсана, ти ли ће мене да браниш да улезнем

у кућу.

алабак прид дволичан, лицемеран човек. — Све су тој алабаци, како да им

веруеш?

Алабак м надимак. — Мика Алабактераше говеда куде ча-Драгољуба докле

тргуваше са стоку.
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алабука ж вика, дрека, халакање, халабука. — Уватиме бездер од онујалабуку,

па побего.

алавантаж занесењак, ветропир. — Не можда му се веруе, то-е алаванта човек.

— Салаванте немај посла.

алавење с гл им од алави се, измотавање. — Сви га замрзели због тој његово

алавење.

алави се несвизмотава се, кревељи се, ваљави се. — Што се онија човек онолко

алави, ко да неје чамуз.

aлaвотина жм изопачен човек. — По алавотину несhм видел од њега.

алавужда жм онај који све ради на брзину, напречац, варалица, покварењак. —

Довуче се однекуд алавужда, опељеши ни дибидуз.

алајбегово фиг туђе. — Неје овој алајбегово да запустоше, овоlj)-е Сотирово.

алакање с глим од алаче, дречање, халакање. — Кво-е тој алакање по Јереницу,

да се неје ватил вук у кљусу?

алал прил срећно, браво, просто ти било, опроштено ти. — Алал нека-ти-е

чела. — Алалтикачемак (изр). — Алалти вера за тој. — Алал си га напраил. — Алалти

сириште (изр).

алáлење с гл им од алали. — Ус-тој иде и алалење и целивање.

алали несв жели срећу коме. — Ако си му га продал, сbк му га алали да му биде

срећно.

аламан м мангуп, бадаваџија, насилник. — Збраше се аламани па све изедоше,

ники се не сети да вати косу у руке.

аламанес, -та, -то дрчан, мангупски, несигуран. — Бегај подолеко од аламанести

људи.

аламанка ж 1. прождрљивица, гладница. — Еде аламанка ко три-дана да неје

залок окусила. 2. пеј незасита женау сексу. — Ископне човек откад!-це увати с онуј

аламанку. — Зар тај аламанка знае колко-вој-е доста.

аламуња жм 1. јак, опасан ветар. — Дуну нека аламуња, све ни откосје однесе

уз дел. 2. непогода, невреме. — Кад)-це-створи аламуња, удари кишетина, црепови

попадаше од стреy. 3. фиг ветропираст човек, несврт. — Он ти е една опасна

аламуња. — Пројде тај аламуња и никакав корис од њега не видиш.

аламуњеc, -та, -то брзоплет, непромишљен. — Све си, бре, аламуњес, ништа

неси у стање да уработиш на тенелак, како требе.

аламуњетина ж ауг и пеј од аламуња. — Он ти еко аламуњетина, провужди

прекај тебе и не видиш га.

aлaбјда жраспусна жена, ветропир, волоојда. — Куде ми у кућу довуче онуј

aлaбјду да црвенејем пред)-цвет?

алапача ж торокуша. — Одавно се таква алапача нее родила куде нас.

алат м фигмушки полни орган. — Пази квоработиш, да не останеш без алат.

Алат м име коња. t

алаука ж вика, дрека, халаука. — Од алауку на воденицу ништа не чујем. — Иде

ги алаука по тој бобатало ка(д)-це-бањају.

алаукање с глим од алауче, валаука. —Уплашише ме салаукање, реко кво ли се

тој там напраи.

алаупав, -а, -о халапљив. — Млого ми је алаупав, на кога-е не знам, ја несвм

такој алаупава.
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алауче несвв алаче. — Алауче ко до га деру. — Алауче да раскара стра у

Валмиште.

алаче несвуpла, урличе, виче, халаче. — Кво тој алаче Тодор з-Големи рид, не

чуем добро?

алаџаж 1. врста источњачке тканине од које се шила антерија. 2. антерија

скројена од алаџе.

албатин м поткивач. — Њекња бео куде албатина да обујем коњи.

албатлик м поткивачки занат. — Албатлек изучил куде Гигу у Предене, па си

сам потковуе стоку.

албатница ж поткивачница. — Остаји коња сас)-зобницу пред албатницу, а ја

oтидо на пазар по грне.

але ж мн фиг пипав, ситан посао. — Закецује се с неке але. — Јебе си але по

долину, неће дојде.

/але и вране изр прождрљивци, нерадници. — Збраше се але и вране и све га

ошуљкаше. I

але-мале прил површно одрађен посао, воле-мале. — Има да ти га уработу

але-мале и па да нее уработено.

ален, -a, -o, 1. црвен, алев — На говече се врзује ален конћц за рогови против

свакакву болку. 2. размажен. — Дете вој млого алено. — Алено, алено, па уáлено

дибидус. у

аленка ж сукња црвене боје. — Аленка вој побоље стоеше.

аленкас, -та, -то црвенкаст. — Све-е на њу аленкасто.

аленче с бот цвеће црвене боје које се сеје због пчела. — У градинче ни е увек

цњвтело аленче, башта га е насејал због челе, оне га волу.

алење с гл им од али (се), претерано мажење. — Стакво алење знаш ли кво ће

напраиш од-дете?

алесија ж нешто огромно, грдосија, валосија“. — Не можда га помакнемо

троица, трупац алесија. — Рипи човек алесија, оће да ги бие, не мож га четворица

удpжу. 1 -- I t

алетина ж пеј аут од ала 1. pђа, ништарија — Тај алетина од-човека ни

упропасти јунци. — Идем да убијем алетину и — готово! 2. неман.— Стркољи се низа

страну нека алетина, све да ни побије. 3. гладник, гладница. —Тујалетину не можда

нараниш, а он неће да работи.

али несв1. навикава, мази, квари, вали свет. — Немој више дете да ми алиш, па

после, кад)-ци-отидеш, да закасујем с њега. 2. одлично ради. — Врти онуј косу по

браниште, та али.— Работи, па али 3. упропаштава, уништава.— Реко му да не али

оној дрво, ће ми затребе за нешто, он паузел да га струже.

/али свет изр иде по свету тако лош, зао, запуштен, никакав. — Не али свет

више, но се уљуди ко човек, па излезни међу народ. — Још али овија свет, још неје

умрел,

али се несвизмотава се, квари се. — От књд је дошћл само се али. — Кој се али

тија се квари.

алипав, -а, -о ударен, без памети. — Што ће ми алипав човек? — Коé ћу с

алипавога да работим? — Немој се праиш алипав, књд неси!

алипавење с гл им од алитави се, измотавање, глупирање. — Мисли да-e убаво

тој његово алипавење. — Смеју му се за алипавење.
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алипави се несвизмотава се, чини се алитавим, глуми алипавост. — Немој се туј

алипавиш, ће ми се одвије да те испампурим!

Алисе с вер народни празник против повреда, Свети пророк Јелисеј, 27. јуна. —

На Алисе се ништа не работи, да се човек не повреди туј годину.

алиш-веришм трговина, куповина и продаја, обрт. — Откара кравче на Рид, на

пазар, алиш-вериш, и отиде.

алишта с мн неваљалство, неподопштине, срамота, брука. — Три-дњна да

бројиш неће збереш његова алишта. — Куде је прошал, свуде-е остајил алишта. —

Њојна алишта сви знају.

алкаж карика. —Ђума прекинулалку и истрчал наулице.—Држ га на алку, да га

не изгубиш.
r

aлoсм 1. спрдња, подсмех, поруга, глупост.— Не праи тујалос, него си иди дом.

— Све кво он уработи је зfaЈ-алос. — О(н)-ни служи само зfaЈ-алос. 2. лошотиња,

јавашлук. — Ватил га алос, па га не пушта.

aлoсан,-а,-о запуштен, искварен, поремећен. —По алосаног од њега несšм још

видела.

алосење с валосување. — Њојно алосење га нигде нема. — Не могу да гледам

више његово алосење.

алосија жм грдосија, преголем, велики прождрљивац. — Беше тој алосија

од)-човека: цел)-лебисцрепњу поеде за ручак. — Обалимо у Мртвице едну алосију

од буку, едва гу истркаљамо на друм.

алосија“ ж ауг од ала. — Стркољи се некво, неква алосија, некво чудо озгор,

прекај нас, само што мене и старца нее закачило.

aлoсина жм ауг од ала, алетина. — И ми гу видомо, неква алосина, некво

страшнило. — Нее бил човек, тој-ти-е била алосина.

aлoсување с гл им од алосује се, измотавање, глупирање. — Научил на ало

сување, па мисли и овде ће такој да пројде. — Нема алосување, мора се работи.

алосује се несв1. претерује, измотава се, глупира се. — Ништа нема грђе но

ка(д)-це-стар човек алосује. — Алосала се толко да гу не препознаеш, 2. фиг баца

чини, мађија, погани. — Не остаљај по ноћ веш наулице, да се але по њега не алосују.

aлотина жм аут и пеј од ала, запуштена, поремећена особа. — С туј алотину

немој да те више видим.

алоше се свр изметне се, преруши се, запусти се. — Стално се алоше, па никад

не знаш књд озбиљно орати. — Такој се човек алоше, па нее за нигде.

Алтана ж име.

алча муаљена особа. — Голем је алча постал, ништа не пипа осем ложицу.
Алча м име пса кестењасте боје.

алче — дорат (М. П.)

aљав, -a, -o, зао, свадљив, пргав, гадан, искварен. — Много си он аљав човек

беше, ал си трпемо, трепемо и— истркамо. — Аљав донде, поaљавна бел свет нема. —

Такој аљава неће скрочи у моју кућу.

aљавеје несвквари се, понаша се аљаво.— Ћеaљавеје неко време, па-це-смири.

— Почела старка у sâдњо време да аљавеје, кој воlj)-е стојко, не знам.

aљавéње с гл им од аљави се. — Да ми даде деда-Господ још једнуш да видим

оној њојноaљавéњез-голи краци по сокаци.— Еднуш-ли-е изел ћотекзатојаљавење.
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aљави се несв1. кревељи се, измотава се. — Тој што знае да се аљави, нигде га

нема. 2. квари се (време). —Збирај рукољке, поче времеда сеaљави, ће врне киша.

aљавина ж бес, злоба, љутина. — Књд узнем помагаљку, ћу искарам из њу сву

aљавину!

aљавка ж ружна, неуредна, лоша жена. — Такву аљавку моје очи још несу

виделе.

aљавком ружан, неуредан, лош. — Појде за аљавка, па се зацрни.

aљаво прил свадљиво, пргаво. — С њу требе само аљаво, каква-е и она!

aљавотина ж пеј покварена, безобразна особа. — Неchм знал да-e-толка аља

вотина, не би с њега ни почињал ортаклек. — У aљавотину му га спотури неки

(псовка)!

аљина ж1. комад одеће. — Ни една аљинами више не стои како требе. — Има си

све аљине што вој требу. 2. одећа. — Књд сам слугувала, аљину сам газдину носила:

даду ми старудије и ја обучем, носим, вучем.3. хаљина.—Купи си аљину, нек се види

и ја умејем да се дотерујем и бедним.

аљине ж мн фиг одећа. — Отанела сам скроз)-c-аљине, требе се подновим.

аљинетина жауг од аљина. — Куде сbк, на овуј врућинчину, обуче туј аљи

нетину?

аљинка ж дем од аљина. — Снага вој аљинку не држи. — Аљинка вој се нешто

збрала како да је од помладу сестру.

аљинче с дем и хиподаљина. — Рекал сам на дете ће му купим убаво аљинче за

Горешњак. — Вати гу и реко: Стурај тој аљинче, дати га ја не стурам, ел можда ти се

исцепи!

аљинченце с дем и хип од аљинче. — Не могу да заборавим детенце у оној

аљинченце.

аљинчетина жауги пејодаљина. — Развукла војсе онај аљинчетина доземњу.

аљинчицаж дем и хиподаљинче. —Да им купимо по аљинчицу, да се поднову.—

Немам си ни аљинчицу како требе.

aљка жаљкава жена, нерадница, мурдаруша- Она ти је една аљка аљкава, у

кућу да војне улезнеш. — Тера аљку на батаљку (изр).

aљотина ж пејзапуштена, поремећена особа, валотина.— Одњега је сšгостала

само аљотина, ништа више.

aљоше се свр постане нерадник, скитница, валоше се. —Да га брзну Даработи,

не би имал време да се овакој аљоше.

aљча“ м намћор, нерадник, мурдар. — Тежак аљча, говече му не би дал да чува

неголи ћерку за жену. — Вуче се аљча ко пометина, мрзи га што-е жив.

aљча“ м име доратастог коња. — Ујануаљчу, ал он га врљи назем.

âм м део коњске опреме. — Дајамови да презамо коњи. — Ам чину: грудњак,

јастуче, палдум, кускун, колан и дизгини — кајаси.

ама узв. — Ама, докле да те чекам ко на трње?

амал м носач. — Лако-е и тој, ако нећеш да учиш, ће будеш амал, па ће ти пуца

грбина.

аман узв негодовања, в аман-дозаман, в аман-заман. — Амандо заман.— Аман,

остави ме на мир. — Аман, докле ће више да ме тескаш (искушава, проверава)?

аман-дозаман узв негодовања. — Аман-дозаман, докле ћу више да трпим туј

бруку од-тебе?!
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аман-заман узв негодовања. — Аман-заман, куде смо овој залутали?

амбар м дрвена зграда за чување жита. — Сек поганци воду коло по амбар. —

Кад)-це куче уплаши, одма бега под амбар.

амбарија ж фиг зградуpина, огромна празна зграда, велика просторија. —Тој

неé кућа, то-е амбарија. —Требе ти целшибак дрва да загрејеш овуј твоју амбарију. —

Ото сија у онуј моју амбарију.

амбарина м ауг и пеј од амбар. — Прогута амбарина све што овромо. — Брнчи

празан амбарина, без)-жито, без ништа.

амбис м провалија. — Нашли га на дно амбис, на(д)-Цело. — Немој се стркољиш

у амбис.

амбисина жаут од амбис. — Нашли га у туј амбисину.

амболија ж чупави прекривач, јамболија. — Скоро смо набавили амболије за сви

кревети.

аметом прил сасвим, потпуно. — Аметом пошантавел, ники више не мож му

помогне. — Пропадомо аметом.

амзам недотупав човек, будала.— Кажем ви, тоlj)-eамза, неје он чамуз.— Онија

амза сЊл блаи у тебе.

амин му прил служби: и квит, без поговора. —Такој ће буде и— амин! — Ја сам

рекал и то-е — амин!

аминоше свропрости, дозволи, да. — Аминоса вој тој котличе, књд вој толко

требе — нека вој га.

аминује несв потврђује, одобрава. — Кво-гођ муж каже, она аминује. — Све вој

аминује.

амка ж 1. фиг глад за нечим. — Отворила му се амка, па не знаје колко ће изеде. 2.

фиг незаситост, жеља за поседовањем. — Отворила му се амка, све би да-е његово. —

Не мож туј амку никако да запуни. — Да мож, све би набутал у његову амку.

амрел м кишобран, сунцобран. — Без амрел јесени никуде не идем, час можда

врне.

амрелче с дем од амрел.— Кво-ти-етој амрелче, ни главу не можда саклониш.

ан мхан, крчма на путу. —Доле, прекај Мораву, колко оћешанови низ друм.

анане изрсажаљења и милоште.—Анане, куде си се утепал, да види стринка?

ананенцеванане. —Ти све детету ананенце, ананенце, па га после извукариш.

Ананија м име.

ананке в анане. — Ананке, боли ли те још ручица што си гу утепал?

äндак мјендек, провалија. — Докле пројдо над онија големи андак на(д)-Цело,

ноге ми се оцекоше.

андра (се) несвскита (се), луња, вландра (1). — Откуд знам куде-е, он андра по

целден. —Он се андра, а ти работи. — Андра се поЧемерник понекаква ждребетија.

андрав, -а, -о хром. — Андрав од кат“ је падал на градилиште.

андравеје несвскита, лута. — Андравеје кошунтав потеј ливаде. — Андравејес

неке будале.

андрави (се) несвиепа, храмље, глуми да храмље. — ОткĐд па ти андравиш? —

Неће андравиш, но ће патравиш, ка(д)-те-запуцам! — Андрави се ко нека бала. — Не

андрави се, ћу те стуцам!

андракм ђаво, влатрак.— И ја се питујем кој му је андрак. — Ће добије за тој —

андрак!
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андрамоље ж мн вандрмољ. — Што ће да праиш с теј андрамоље?

андрање с гл им од андра (се), скитање, тумарање. — Долеко ће догура с тој

андрање до половин ноћ.

андрмољЈандрмољинам дроњци, рите. — Носи, бре, тија андрмољ, да га више

не гледам.

андулација ж гл им од андулира (се). — Одговара ми ладна андулација.

андулира (се) несвqризира косу, фризира (се). — За соборандулирам косу. —

Отишла у Власотинци да се андулира.

андулирање с гл им од андулира (се). — И њу ћу водим на андулирање куде

вризера.

анђама ж ђаво. — Не себај се, неси видела анђаму.

анђел м анђео. — Да ми неје мој анђел чувар, одавно би ми коске разнела

пцетишта.

антарија 1 антеријаж горњи кратки део одеће са рукавима или без њих. — Еве,

куде ми се башта сликал у антарију, тек се такво носило. — Носил је антерију везену

з-гајтани.

антерикаждем и хиподантерија. —Збра антерику, па штукну с коња на собор.

антериче с дем и хип од антерија. — И на дете саши убаво антериче.

антикриc / антикрем фиг некрст, неваљало дете, немирко. — Забаталил славу,

антикрис, — Тија антикрс ни све модрице у сливак обра.

антрак мв андрак. — Кој антрак он тражи овде, куде нас?

анџар мханџар, велики нож. — Кад)-довати анџар, па излезе манит предњи, да

ги покоље. — Овија Булоња, бре, има анџари, а не рогови.

анџик м вунена торбица, вјанџик. — Туримо му у анџик сиренце, лебац и едну

попричку, па га пратимо да бере дрва.

ањцм карташка игра ајнц. —По целдњн преиграше у Стаменову кафануањц.

апање с глим одапе. — Нема апање, па врљање огрижљаци кудедаје. —Тој-воlj)-e

од апање, уапала гу кобила.

апатека ж апотека. — Како тој да у апатеку нема ниедњн лек што ми доктур

преписал?

апатекар м апотекар. — Апатекар Видоја ни-е и енекције ударал.

апатекарка ж апотекарка. — Откад пантим ниедна апатекарка неје доодила у

Село.

апаш м мангуп, враголан. — Онија твој порасал голем апаш. — Ники нема мир

o(д)-тога апаша.

апе несверизе, уједа. — Бегеј от-коња, воли да апе деца.

аперат м апарат, фотоапарат. — Купил ни у работу аперат за сликување.

аператор м хирург, оператор. — Водили гу у болницу куде аператора да гу

отвара.

аперација ж операција. — Нема избор, мора на аперацију.

аперисан, -a, -o 1. оперисан. — Аперисан је он и од жључ и оlдЈ-цлепо црево. 2.

фиг пеј глуп, будала. — Аперисан је он од памет. — Аперисан од акĐл.

аперисување с глим одапериcује, оперисање.—Не смеје да иде на аперисување.

аперисује несвотерише. — Син му аперисује у Грацку болницу у Ниш.

аперише несв1. оперише. — Кад-те с-енекцију аперише нема да боли. 2. фиг

краде. — Аперисувал је по возови докле га несу ватили.
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апетит м жеља за јелом. — Изгубил апетит, ич му се не еде. 2. јака жеља за

нечим. — Порасал му апетит за столичку.

апетитан, -тна,-тно с изузетно јаком жељом, расположен.— Апетитан је бил

на моје имање, ал несвм дала.

апка“ ж одгризак, в огрижељак. — Нагризе ошав, па врљи апку, неће да еде.

апка“ несваризе, једе. — Дете почело само да апка.

äпља м замлата. — Запенил апља, па не пушта ники реч да прозбори.

апне свр 1. уједе, угризе. — Чувај се, немојте Гривча апне за кук. — Немој (дајте

коњ апне, па после да ми лелечеш. 2. поједе на брзину. — Дај нешто да апнем, па да

трчим на посал.

апољак м огризак. — Куде-год стигне разбацује апољци. — Свуд разврљани

апољци од ошав.

апотина жрана одугриза.— Колке апотине му на шију направила пцетишта.

апс мв апса. — Ники не знае зашто су га стрпали у апс.

апсаж 1. затвор. —За ништа га откараше у апсу у Власотинци. 2. школска казна

до средине ХХвека. —Такој ме учитељ Станиша остави у апсу што несšм научил.

апсана ж 1. в апса (1). — Отиде човек у апсану ко да га воду на свадбу. 2.

затворска зграда. — У Лесковац падла апсана, па га откарали у Лебане.

апсанџијам радник у затвору. — У предратну државу бил је апсанџија.

апсеник м затвореник, ухапшеник. — У Мачкатицу, у Рудник су, у рат, радели

талијански апсеници. — Свашта се нагледал како апсеник.

апсеница м затвореница. — Сапсеницу нећу имам посла.

апсење с гл им од апси, хапшење. — Не гине ни апсење, ако ни вату да сечемо

гору у државно. t

апси несвхапси, води у затвор. — Иде милиција низ рид и апси сви који работу на

седмијули. — Свгон апси, он суди, не питуј кво све не работи, постал голема sверка.

апцигује несвиздваја. — Оћу да ми апцигујеш оној што сам работил књд ми

наплаћуеш сено.

ара несвпљачка, отима, пустоши. — Туђоара а кроз његово недава ни пиле да

пролети.

арабат прид непр старо, дотрајало, отрцано, неупотребљиво. — Далми кола

арабат, да докарам дрва. —То-е све арабат, и кућа и кров, требе се млого попраља.

арабатан, -тна,-тно дотрајао, неупотребљив. — Ралица ми млого арабатна,

боим се ће остане у бразду.

Аралампија м име.

apáм м 1. оно штоје проклето, нека је проклето, нека тије на част (користи се

у клетвама). — Нека-ти-е арам млеко што сам те задоила! — Арам да му е све-што-е

куде мене појели попил. 2. нека се стиди. — Арам нека-му-е што ми, бес питање,

продаде говеда ис-кошару!

/арам и катран/изр проклето и црно. — Нека-му-е све арам и катран (клетва).

арамбашамхарамбаша, вођа, разбојник. —Ти лисини, кобајаги, арамбаша, па да

те слушамо.—Постадети он големарамбаша у нашо село, сви му се склаћају отпут.

арамијам обесан човек, насилник, силеџија.— Куде ми сећера ожени за арамију,

да си имамо сšг муку.
1 |-

-

арамосување с гл им од арамосује. — Да не слушаш њојно арамосување.
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арамосује несвкуне, проклиње. — Само знае да арамосује. — Продаде стоку на

матрапаза, па га арамосује.

аран -рна, -рно, 1. добар, добродушан, благородан. — Што-е тој-аран човек, на

рану да га туришће зарасне. — Одарно има и поарно, ко што од лошо има полошо, а

од убаво — поубаво. — Женица му-е млого арна. 2. фиг ирон зао, лош. — Од његово

арно боли грбина. — Одј-тој арно сам и поболела.

аране изрмилоште и сажаљења.— Аране, не сети се да га питам иза Милутина,

како-е он. — Аране, тој ли си мене купил”

аранке варане. — Аранке, колко сам ти се надала да дојдеш овеј године. —

Аранке, што ме намучи да бдим по овеј скркoлије.

арање с гл им од ара. — Од њино арање четерес другу годину не остаде ниедна

кућа читава.

Арапуљка м надимак.

аратос речца у смислу: наба га било, или нека тије за џаба. —Аратости га било.

— Аратости весеље кат-кум земљоса од ракију. |-

арач мукрасни материјал којим се везе вута (хаљина). — Арач ти чину: ласке,

манистра, гајтан, шик, ширит и дизга. Е, с тој ти е вута најубава. 2. украсни део на

вути (хаљини). — Навезла арач, па вој се вута цекли!

араџијам онај што наноси штету, штеточина. — Изродил се он у големог

араџију да сви пишту од њега.

араџика жона што наноси штету, — Жена му араџика, много перетише по село.

арашан, -шна, -шно добар. — Беше арашан докле куде нас беше.

арбија ждрвена шипка у пуцаљки од зове, којом се сабија ваздух. — Н-умејем да

напрајим арбију за пуцаљку од бkз.

аргатмрадник, надничар, кулучар.— Цел век бил сем аргат по работу, никат свој

човек.—Ја не грејем цара на вечеру, нити грејемајдука у гору, / већ ја грејем аргата у

поље (нар песма).

аргатлiк м надничење, диринчење, кулук, тежак посао. — У аргатлђк сам бил

ОД МаЛечКО.

аргатување с гл им од аргатује. — Живот ми мину у аргатување.

аргатује несвдиринчи, црнчи, ради напоран посао. — Човек аргатује ко црнац, а

овам кво-е спечалил — бољку?

Аргаћија м име.

ардов м велико буре за ракију које захвата преко 50 литара. — Напунимо

јесенасардови с ракију од|-цливе џанарике.

ардовче с дем од ардов. — Донеси окањче препек из ново ардовче.

ардовчина маугодардов. —Це удави у ардовчину, колко воли туј помочуљу.

Аризан м име.

Аритон м име.

арлаука ж вика, дрека. — Каква-е тој там-доле арлаука?

арлаукање с глим од арлауче.— Иде неко арлаукање по орман кода брзу вуци.

арлауче несвјауче, кука.—Арлаучекода га деру ступнож.—Арлауче одболеж.

арлијам 1. човек пун доброте. — Он ми-e apлија, књд га сањујем, нешто добро

ми се увек деси, 2. прил нека тије са срећом.—Арлијатијуница, што ти гу продадо.

Јарлија работа/ изр срећан рад, срећан посао. — Арлија работа, људи!
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армоника/. apмуника жхармоника. — Књд развуче армонику, сви се у еден ма

ватимо у оро. — Нигде не пооди без армунику на рамо.

армоникаш / apмуникаш мхармоникаш. —Армоникаш свири ситан дрдавац, а

ми се истепамо играећи. — Нема свирачи, тике армуникаш ступанџију.

/арна година/ изрродна година. — Арна ко арна година.— Беше тој арна година,

родило, па преродило.

Арнавут м Арнаут. — Пред рат је тргувал с Арнавути. — Гледају ме ко да сам

Арнавут.

арнавут м пеј опасан, подмукао човек. — Арнавуту едњн! — Онија малечки

арнавут да се смири, да не еде више ћотек.

Арнавутин мв Арнавут.

арнавутин м варнавут. — Што ме гледаш како арнавутин да сам?

Арнавутка ж Арнаутка.

арнавутка“ ж опасна, подмукла жена. — Каква-е арнавутка постала, опште на

очи да војне искачаш.

арнавутка“ ж народно коло које се некад играло.

АрнавутлЊкм земља у којој живе Арнаути. — Он нее за овде, он је за Арна

вутлbк. 1 1

арначњк, -чка, -чко у дем знач: аран. — Арначек си човек беше.— Арначко дете,

öће ме послуша. 1

арначке / арначко прил добро. — Арначке си поручамо, ако несмо били толко

гладни. — Арначко ни дочекаше.

арнеје несвпостаје добар. — Почел да арнеје, нее више прзница.

apницаж 1. некадашња ораница, сада ливада, ворница. — Ишли смо да косимо у

арнице. 2. добростива, добродушна жена. — Прави ми се туј неква арница, ко да гу

не знамо ква-е беснула.

арниче с демодарница. — Кој ће се тепа за едне лојтресено да коси онојарниче у

Мрковицу.

арничиште с аугм од арница. — Већем неколко године не косимо арничиште на

Романски рид, па урасло у трње.

арничје с некадашња ораница, ливада, пашњак. — Терај гитам, у арничје, там

нека пасу, што ги уврташ само на едно место.

apно прил, 1. добро. — Што-е-арно, Бог нека дава, што неје, нека не дава ни на

душмани. — Арно сам и жива кво сам све извукла за овеј године. — Арно си

пооратимо. — Млого ми е арно. — Арно з-дрва помичумо и овуј зиму! —Арно смо

споређували и живували док се Симадија не оцели. —Арно ни поштује. —Арно му се

мати надрења. 2. доста, пуно. — Арно му натура сирење у торбичку да понесе уз

говеда. — Рече ми: „Арно натурај тамњан на шпорет, па да видиш оће л да ти више

гребе ноћу,тајала!“ 3. ирон лоше, зло. — Млого ни еарно, сbл што не викамо: „Куку

леле!“— Арно ми ти уработи, да ми се цел свет смеје. — Арно ме нагалати, тај

помочуља. — Арно ћу му све врнем (освети се). 4

/âрно-убаво/ изр добро, лепо, одговор на питање: Како си? — Арно-убаво!

арноћа ж доброта. — Убила гу његова арноћа (ирон).

apноше се свр отараси се. — Сћг сам се арносала од стоку, све сам продала на

матрапази.
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арњевим мн део коњских кола. — Попустили ми арњеви на кола, мора да праим

други.

арпаџик м бот ситан црни лук за расађивање. — Никнул ми арпаџик, па убаво

вираје.

артак мв ортак (2) (Козило, Бистрица, Вус). — Артак пробди кроз оплен и

јастуче на предњаче и држи срчаницу.

артија ж хартија, папир. — Од артију напрајише вишек, па у вишек замоташе

зечи брабоњци.—Узо артију да му нашарам писмо, да се разговоримо надолеко.

артијетина жауг и пеј од артија. — Разврља онеј артијетине по кућу и поче се

дере ко луд.

apтилерац м артиљерац. — У војску сам билартилерац.

apтилерија жартиљерија.—Служил војску у алтилерију, умеје да гађа истоп.

apтишан, -шна, „шно који је од хартије. — Куде да турим овеј артишне паре, да

ми се не загубу? — Имаше туједно артишно кутиче.

артишка ж 1. дем од артија. — Ветар носи артишке. —З-бонбону дете ће изеде и

артишку. 2. фиг папирна новчаница. — Кој ће ми враг ситне паре, мене требу артишке.

apтишљакм (мнартишљаци) пејод артија. — Поштар ми донесе неки артишљак,

враг ће га знае кво-е, ја исповрте, па у кубе.

apтишче с дем од артишка.— Написа ми на артишче атресу, да му сејавим.

арчење с глим од арчи (се), трошење, расипање. — Не води ич редодарчење.

apчи (се) несвтроши (ce), расипа (се). — Много арчи маз. — Свгарчи твое паре.

—Зафаљујем, не арчим дуван иракију. — Недам да се толко арчи, требе се и шпара.—

Не арчи се како се некад арчило. — Арчи се по сокаци с момци.

apчлијам трошаџија, расипник. — Доста ни је у кућу један арчлија.

apчлика жрасипница. — Голема-етој арчлика, све паре даде на ујдурисување.

аршин м стара мера за дужину, 80 сантиметара. — Нема ни аршин од зевњу,

це жени! — Изаткала сам цргу четpи аршина, књдгу преклопим у две-струке, етети за

преко кревет.

аршлама ж црни лук за расад. — Не стиже ми аршлама ни за три-леје.

асма ж мед астма. — Због асму мора у санаторију у Сурдулицу.

асна ж корист. — Ква-е асна од ломотење, боље да ватамо матике.

аспраж некада најмања новчана јединица, сада у изразима фраз. типа. — Да му

истресеш чешире, ни аспpу неће најдеш.

астал м сто. — Кад!-це сви зберемо за астал, тег ће се и договоримо.

асталче с дем од астал. — Турија стовну поред асталче, он гу ћушну с ногу и

собали.

асталченце с дем од асталче. — Скућимо се, напраји и неко асталченце и

две-три-столичке, да има куде леб да едемо.

асталчина жауг и пеј одастал.—Тујасталчину двоица едва померу насред собу

за славу.

aт м коњ. — Малечњк, а умеје (да) се укачи да јаше ата.

атар м подручје једног места. — Наш, млачиштански атар је нагор до на вр

Чeмeрник, па низ друм до Боровик и Лебецки рид, па над Мрковицу, прејде се Голема

река и Долњи Големи рид и удари на Пронине Мејане, па ус-Качар на рупско и

пажарско и, там, на исток, до Павлову гремаду.
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атрес м адреса. — Мој атрес у работу увекје бил туј негде око Славије, Теразије

и Калимегдан.

атреса ж ватрес. — Рече ми човек, ал забораји која му е атреса.

атресира несвадресира. — Н-умејем да атресирам писмо, па га давам на дете,

оно е пописмено од мене.

ау узв чуђења, изненађења, запрепашћења. — Ау, кои-е тој поган човек бил,

неchм знал. — Ау, коју ми штету напраише огурcузи?

аузлук м излог какве радње или продавнице. — Погледам у аузлук у Лесковац и

купим комлет, такој сам прва баталила да носим вуту у Млачиште, а Добрић ми вика:

„Немој, жено, ће ти се смеју људи на собор!“, после и друге жене ватише да носу

купено.

ауу узвономатопеја завијања вука. — Ауу, ауу, свуноћ завивају вуци по Лиси

чарку и Тврди брег. ц

афира се свр изрекне се, излане се, в офира се — Афира се кучка да ме је она

набедила.

афирање с гл им од афира се, објављивање, исказивање, обистињавање, в

офирање. — Тој његово афирање ме више не залима.

а-ха узв за присећање. — А-ха, сbк се сећам, ти си син на Стевана Дупању.

а-ха-ха узв за подражавање смеха. — Гушу-етел да си исцепи како ми се смејал:

а-ха-ха-ха.

Ацко м име коња.

ач узвик за гоњење говеда и коња. — Ач, Врањчо, ач, Дорчо!

ачење с изопачени говор. — Књкво-е тој ачење з-говор цел двн?

ачканесв1. дира, изазива. — Не ачкај коња куде реп, ће се ритне да ти сви зуби

исипе. — Ачка куче да га уапе. — Не ачкај мечку за пичку књд неезор. 2. прља, рије.—

Дигла се у скитњу, а свињче војачка по градину.

äчка се несвдира се, изазива. — Не ачкај се у осињак, це испличиш.

ачкање с гл им од ачка (се). 1. дирање. — Престани сачкање, ће ти пукнем

шљакавицу. — Еднуш-ли-е изел ћотек за ачкање. 2. прљање. — Куде мене нема

ачкање по судови.

äшаж ћебе од грубог сукна испод самара на коњу или магарцу. — Прво тури ашу,

па после седло. — Оздолаша, а озгор, на тршељ, покровац.

ашав м воће, вошав. — Јутре да се спремите да беремо ашав.

ашавчњкм дем одашав, вошавчњк.—Да мутури баба мало ашавчћк, да понесе у

торбиче.

Ашаним мн сточари на Чемернику до двадесетих година ХХ века, в Кара

качани, в Црновунци.—Ашани викамојош и Црновунци, чували су овце с црноруно.

Ашанин м припадник сточарског племена пореклом из Грчке.

Ашанка ж припадница сточарског племена пореклом из Грчке. — Од едну

Ашанку сам научила како да побрзо врткам пређу.
Ашанске колибе жмтнместо на Малом Чемернику где су биле ашанске колибе,

односно станови.

Ашанске ливадеж мтн пашњаци на Чемернику где су лети чували своју стоку

Ашани.

äшанске овце ж мн в каракашке овце.
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Ашански,-а,-о оно што припада Ашанима.-Тујсу Ашанске ливаде, а на њи су

биле ашанске колибе.

ашикување с гл им од ашикуе. — Сел си мисли од ашикување.

ашикуе / ашикује несвпроводи се, забавља се, ништа не ради. — Он можда

ашикуе како си он оће, ти има да учиш!

ашов м вриљач. — Едва с тија строшени ашов изриља градину.

ашовче с дем од ашов. — Књд узнем ашовче, све ћу испрекопам градинче.

ашто упитни узв зашто, ради чега. — Ашто те башта пратилу сливе, кад!-цу-све

обране. — Ашто ти не дојде куде мене кард)-цам-те-викал?

ашчија метн човек који помаже некоме у припреми свадбе. — Ашчије ће ни

уреду пастрму и да служу гости.

ашчика жети жена која помаже у припреми свадбе или весеља. — Ашчика ће

гöтви едење, пече баницу, колачи и приноси узастал.

Б

баба ж 1. старија жена. — Збрале се бабе на чукар па си ваздњн оlдј-цвашта

орату. 2. очева мајка. — Мајка на нашога башту, баба-Севда, увек ни је доносила

гњиле крушке из Острике. 3. ташта. — Како споређује баба са зета?4. фигудубљење

на блазини у које улази бад воденичног вретена. — Баба држи бад) да вретенце не

изрипи из блазину.

баба-лиза ж фиг сувише радознала особа. — У свако грне заspне баба-лиза.

баба-мартаж фигзимско времеу пролеће. —Дојде баба-марта са своијарићи.

бабац м јака, држећа, кочоперна баба. — Кад му подвикне бабац, он одма

стругне дома.

бабетина жауrм од баба, опасна жена. —Улезе бабетина и раскара ни седењку.

бабетка ж ауг од баба. — Срето Тичину бабетку на Двојанку заметнула косу на

рамо и она ће, белким, да коси.

бабешљак м аут и пеј од баба. — Тој неје баба, тоljЈ-е бабешљак.

бабештерка ж ауг и пеј од баба. — Откако ме оговарала, не могу с очи да видим

више туј бабештерку.

бабина слњза ж бот бабина суза Briza Media.

бабине ж прва посета новорођенчету у року од 40 дана по рођењу, в повојница.

— Ишле смо у торник на Јованкино дете на бабине.

/бабине деветине/изриспразне приче. — Стално ми казује неке бабине деветине,

не могу више да гу слушам. — Тој су бабине деветине, у тој не веруем.

бабиним 1. поим прид.— Бео у бабини за мотовила и подношке. 2. прид. – Тој су

бабини опћнци.

/бабини јарци /бабини јарчеви изр снегумарту.— Бабинијарци ће ни излезну

на нос. — Не ли свм ти казувала ће дојду бабини јарчеви.

/бабиноздравје/изр: за бабиноздравjе узалуд, низaшта, бадава, џабе, бесплатно.

— За кво овој ја работим, за бабино ли здравје? — Све што-е куде Толу работил, било

му е за бабино здравје.
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/бабино лето/ с бабље лето, михољско лето. — Закачи ни малко и бабино лето,

те се надокрајке огрејамо.

Бабићевац / Бабићевчанин 1 м човек из засеока Бабићеви.

Бабићевим мн заселак.

Бабићевка / Бабићевчанка ж становница засеока Бабићеви.

бабићевски, -ска, -ско који припада засеоку Бабићеви.

Бабићевче с дете из Бабићева.

бабица ж 1. дем од баба. — Стиже моја бабица да ми донесе нове черапе. 2. мед

сестра која брине о новорођенчету. — КњИд) цњм се ја порађувала, несу имали

доктури за тој и бабице. — Млого бабице — килаво дете (изр).

бабичка ж дем и хип од бабица. — Неће да ме забораи моја бабичка.

бабиште с пеј од баба. — Разоратило се бабиште по туј кућу, ни реч си не мога с

људи прозборим.

бабји, -а, -о прид бапски. — Мож му помогне само бабји лек.

бабљњкм аут и пеј од баба, опасна, одвратна баба— Тија бабљек ми се на главу

укачи. — У бабљђк му га спотурим (псовка).

бабљи, -а, -о придв бабји. — Не веруем у бабље приче. — Још се по кућу вучу

бабљи пондраци.

бабњало с брбљивац, порокало. — Ћели стане тој бабњало еднуш, ел да му ја

подвикнем?

бабњи несв5убњи, тутњи. — Накладо кубе да све бабњи. — Нешто ми бабњи у

уши.

бабовина ж наслеђе од оца, очевина. — Тој ми-е бабовина, од башту остало. —

Све, све, ал у бабовину ми не чачкај.

бабурка ж пеј од баба. — Куре, куде ти се денула бабурка, те неје дома?

бабуска ж кочоперна, јака баба. —Нећетој такој лако да пројде куде туј бабуску.

бабускера ж пеј од баба. — Кад стиже све да чује тај бабускера.

бабускерина ж пеј од баба. — На перчик ми се попе бабускерина с њојно

зановетање.

бабушка ж дем и хип од бабица. — Што би ја без моју бабушку.

бавење с глим од бави (се). — Његово бавење по село се знаје— до половин ноћ.

— Досади ми више с тој бавење по работу, кад!-ће еднуш да се свpти дом?

бави (се) несв1. задржава (се), касни. — Бавешемо навечер млого овце, до при

сам)-мрак. — Неце дуго бавим у Црну Траву, докле извадим уверење. — Немој се

млого бавиш, јутре церано дизамо, работа ималом 2. ради нешто, живи од нечега.

— Бави се з-дунђерл#к. — С кое да се бави, кад друго н-умеје, но матрапазлфк.

багаив, -а, -о болесних ногу, хром (коњ), в багаљив. — Оће ми утрапи багаиво

коњче, несšм лy(д) да га узимам.

багаљив, -a, -o 1. који има болесне ноге, хром. — Куде ми доведе овој багаљиво

кљусе, не могу с њега ништа да уработим. — Коњ му багаљив, па рамље. 2. фиг

неспособан, малоуман, фаличан. — Нашал багаљивога човека да питује за савет.

багаљиви несвхрамље. — Кво-ти-е те такој багаљивиш ко оћопавен?

багаљивка ж жена која храмље. — Доклендрца куде нас багаљивка.

багаљивком 1. онај који храмље. — Што ли дојде онија багаљивко, да се баш

овде соплете и препречи колко-е дугачак, 2. фигмалоуман, фаличан. — Багаљивко ће

да ти се најде за помоћ.
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багаљивчам ауг и пеј од багаљивко. — Уватил се у коло багаљивча, па рипа

утрупац, да му се сви посмевају.

багаљивче с хромо дете. — Куде па и дете да вој бидне багаљивче.

багателаж 1. ситница, безначајна ствар.— Тој куде нас иде ко багатела. — Не

требе ми тај багатела, само да ми заузима место под амбар. 2. бадава, бесплатно. —

Ма, купи га за багателу. — На пијац компири дошли на— багателу. 3. безначајан, зао

човек. — То-е багатела човек, с њега ники у малу не орати. — Немој стуј багателу да

имаш посла. — Багатело једна, куде се на мене натришаш, ћу те замлатим седну

сировицу, да се више не дигнеш.

багателисување с гл им од багателисује, потцењивање. — Од њојно бага

телисување више ће ми жључка пукне.

багателисује несвомаловажава, потцењује. — Све што-е-моéôн багателисује, а

његово уздиза.

багателише несвомаловажава, ниподаштава, потцењује. — Дошал матрапаз

да ми купи овце, па почелда гибагателише. Е, нећеш, мајци, да гитакој добијеш.

багателчампеј безвредан човек. — Häали се багателча, па сваки час куде нас.

багаш м пртљаг, личне ствари. — Збрамо багаш, па си отомо. — Остави багаш

на станицу, а ја отидo у апатеку за прашак. — Куде си денул онолки багаш?

баги прил тобоже, као, в бајаги. — Напраи се, баги ме не познава. — Баги ће

млого да заработи. — Баги-е неки трговац.

багим прил в баги. — Багим смо нека браћа, а увек гледа да ме заебе. — Багим

сам) му жена.

багимке прил в баги. — Багимке ће ме поведе на Власину, па ме превара.

баглама ж шарка, спојница на вратима. — Стои на багламе. — Искубомо

багламе и такој отворимо врата.

багламка ждем од баглама. —Требу ми багламке за капак на таван, па реко да ги

стурим од|-цтар сандук.

багрeн“ м бот багрем Robinia pseudoacacia. — Цела страна над-Цело урасла у

багрeн.

багрeн“, -a, -o, који се односи на багрем, који је од багрена, багремов. — Да

оградиш авлију з-багрeни колци, подуго ће ти трају, а мож и пушту корен.

багрeновина ж багремово дрво (као гориво и грађа), багремовина. — Узел

багрeновину за бурићи.

багрeнче с (мн багрeнчетија) дем и хип од багрeн. — Расејала се багрeнчетија по

целу падину.

багрењакм багремова шума, багремар. — Седу си у багрењак, не иде им се дом,

млого припрто уш-Чуку.

багрењар мв багрењак. — Што не исечете онија багрењар, кад од њега само челе

имају корис.

багрење с зб им од багрeн. — Немој по багрење, ће се убацкаш на трње.

бад м гвоздени део са шиљком на воденичном вретену који улази у бабу на

блазини, како би се витло што лакше окретало, в горњи бад, в долњи бад. — Да неје

бад, не би вода такој лако обртала воденично коло.

бадава прилузалуд, не вреди, бесплатно. — Нећу бадава да работим на овуј дрчу.

— Да га ебем, дадо кравче бадава.
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бадањ м 1. букова цев за покретање воденице, в бука воденична. — Вода, низ

бадањ, удара у коло и воденица меље. 2. фиг трупац, пањ. — Седи у кућу сам ко

бадањ.

баде с прибадача сувећаном главом („пупулком“) за причвршћивање мараме. —

Ако н-умејеш з-баде да закачиш шамију, ти гу завржи.

баден м бот бадемPrunus amygdalus. —Донесе у биcasи ораси, баден, смокиње за

Божић.

бадља ж израслинана у устилна говечета због које не може да пасе. — Бадље

сечу с ножице онија кои знају како се тој работи, да говече можда еде.

бадљив, -а, -о који има бадље (говече). — Кравче ти премита с језик ко да-e

бадљиво.

бађава прил 1. узалуд. — Бађава ти сирење (узречица). — Бађава га учиш, кад га

тој не залима. — Бађава се мучиш, кад!-ће-дојду аламани да га салтишу, 2. бесп

латно. — Растурил кола, па ми даде точкови бађава.

бађавише несв1. ленствује, дангуби, беспосличари. — Само знае да бађавише, а

за ништа се не привата. — Бађавише си по ваздњн, а ја се утепа работеећи. 2.

ниподаштава. — Кво-гођ да уработим он ће ми га бађавише. — Све мое бађавише,

његово вали на сва уста.

бађавџијам нерадник, готован, дангуба, доколичар, мангуп. — Да си се одма

откачило(д)-тога бађавџију! — Дојде бађавџија да ме замављује да не работим.

бађавџика ж нерадница, готованка. —НесЊмбађавџика, па да ваздšн прележим

дома.

бађавџилек м бадаваџилук, беспосличење. — Доста-е живел на бађавџилек,

o(д)-цаг мора да се снабди, нема кои да га издржава.

бађавџиски прил готовански. — Ако може, све би бађавџиски да добие. —

Доста-е живел бађавџиски, сbг ће мора да запне.

бађавџисување с гл им од бађавџисује. — Нема кад од бађавџисување. — Све

жуљови на дупе од бађавџисување.

бађавџисује несвоеспосличари, ленствује. — Бађавџисује, а мене неће ни да

припомогне.

бађавџиче с дете готован. — Целден преседи бађавџиче, мрзи га и књишку да

отвори.

бáе несвв баје. — Баеси по целден, уста не затвара.

баéње с глим одбаи (се).— Научили смо на његово баење куде гођда отиде.

баждар м тег на кантару, в кијац. — Испаде баждар, та ми претуца ногу.

баждарен,-а,-о регулисан, проверен (о кантару). — Немој! ич да мериш, ако ти

нее баждарен кантар.

баждарење с гл им од баждари. — Еси носил кантари на баждарење?

баждари несвутврђује и дотерује исправност кантара. — Воденичарски кан

тар се у свое време двапут годишњо баждарил.

базм в бњ3 . — Набери и мене баз) за чај.

баздеж м в бездеже. — Од баздеж се туј не пробди.

баздење с глим одбазди, в бездење. — Не престањује баздење оlдЈ-цвињштраци.

базди несвв безди. — Да мирише, не мирише, да базди — базди.

базент м базен. — Ојдо и ја у базент да ладнем ноге.

базенче с дем од базент. — У тој базенче се на врућину бачкају свиње.
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базовка ж в безовка. — По бољи чај од базовку нема.

бáи несвкасни, доцни, задоцњава. — Немој млого да баиш говеда испашу,

докаруј ги на време. -

бáи сенесвзадржава се бави се. — Небаи се пореку, требе сено да докарујемо.

Баинка / Бајинка / Баинчанка / Бајинчанка ж становница села Баинци.

баински, -а, -o/ бајински оно што припада селу Баинци. — Баинске мале су:

Зиљамци, Новковци, Господиновци, Ситни Баинци, Комарџије (Кумарџије), Лин

гури и Џавгари.

Баинце / Баинци / Бајинцим село. — Баинци су млачиштанско село.

Баинчанин / Бајинчанин м становник села Баинци.

Баинчанче / Баинче / Бајинче с дете из села Баинци.

баир м место где се скупља стока, пландиште. — Ће ги најдеш горе, на баир,

куде пландују говеда.

бајам 1. старији девер. — Старотога девера викали смо баја Мика. 2. уопште

старији мушкарац. — Пројде нис пут едан баја Џора откуде Власину, кво ли оће у

Самчéкинци?

баја Гања м фиг Бугарин, в Гања. — Довеледнога баја Гању што откупуе говеда.

— Ел баја Гања донел сирење на пијац куде котел?

Баја Џора м (брат Ђорђе), јунак хумористичких прича с Власине, попут На

cрадин хоџе. — Баја Џора е трипут бил у воденицу и двапут на пазар и све знае, само

га питујте, он ће ви све каже.

бајаги прил тобоже, као, као да. — Бајаги-сам)-му нека својта, роднина, коели.

— Бајаги ће ме послуша, па ме не послуша.

бајагим прил в бајаги. — Бајагим појде с мене, па се изгуби. — Бајагим војнешто

требем.

бајагимке прил в бајаги. — Бајагимке војсе не свиди момек, а овћм би грудачки

потрчала за њега.

бајање с гл им од баје, 1. изговарање тајанствених речи уз магијску радњу,

врачање. — Ни бајање војне поможе, ни гасење уроци. 2. фиг торокање, при

диковање. — Досади ми више с тој бајање по целден ко да-е врачарица.

бајат, -a, -o, устајао, који није свеже. — Не могу више да едем бајат леб.

бајатисување с гл им од бајатисy(ј)е се. — Не мислиш од бајатисување на овуј

врућину, остаиш такој рану куде било.

бајатисye ce / бајатисује се несвквари се, упропашћава се. — Онеј ти се греде

бајатисују врљене у травуљину, место да ми ги дадеш.

бајатише се свр поквари се, упропасти се, пропадне. — Бајатисало ми се пуно

каче сирење.

баје несв1. уз магијску радњу, изговара тајанствене речи, врача. — Секће бапка

да му баје против уроци, па неће више да ми се себаш у сšн. — Бапка знаје да баје и од

уплав, од|-цуво слbнце, умеје да вади и живака иш-човека. 2. блебеће, тороче. —

Баје си, баје, уста не заклапа. 3. придикује. — Књд гођ се врнем доцкан, она одма почне

да баје. — Докле ће више да ми бајеш, несЊм малечак? 4. прича. — Ичме не слуша, за

кога ја ондак бајем ко празна воденица.

бајин, -а, -о поим прид деверов. — Дојдоше бајини другари те ни помогоше да

овршемо овћс.
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бајка м 1. старији девер, в баја. — Доде-ле, Јано, шарено тканиче, бајке-ле,

Миланче, набери вој јегличе (нар песма). — Бајке, куде си пошал такој сабајле? 2.

брат.— Брата сам си викала бајка. —До мојега бајку отимале су се девојке да се вату

у коло. 1

бајрак м барјак, застава, в барјак. — Сви јунаци увили бајраци, млади Ива

бајрак не увива (нар песма).

бакал м 1. бокал. 2. бакалска роба, бакалук, в бакалек, в поситнице. — Бео у

Предене, у среду, да купим бакал за кућу.

бакалфкм 1. бакалски посао, бакалук. —Још от пре ратон се бавил з-бакалек. 2.

бакалска роба. — Еси купил бакалек како-ти-е речено? — Поскупел бакалbк у

мајчину.

бакалница ж продавница. — Држал је бакалницу у Предење.

бакалче с дем и хип од бакал. — Донеси ракиицу у бакалче и три-чашке.

баканџе ж мн 1. велика обућа, велике ципеле. — Улезал ми у кућу с каљаве

баканџе. — Шутну ми дете с онеј баканџе, па га изеде. 2. фиг велике ноге. — Куде си

отраћил теј баканџе, до прет кућу.

бакари несвпоштује, уважава. — Ниткога мари, нити кога бакари.— Не бакари

ни постари, него ће тебе.

бакаруше ж мн стари бакарни новац. — Туј, у Малу реку, ча-Драгољуб неје

нашал злато, само бакаруше у едњн ћуп, тој-ми-е он рекал.

бакЊр м бакар. — Збери све што имамо од бакер, ете га иде Тане калаџија.

бакмез монај који једе и пије (живи) на туђ рачун. —Да сам знала да свм родила

бакмеза, упишорила би га докле-е-бил још малечњк.—Изедеме живутија бакмез.

бакрач м бакарни котао. — Однесомо бакрач на калаисување куде Танета

калаџију у Предење.

бакраче с дем од бакрач. — Опраил ни калаџија бакраче, па се сјаи ко да-е ново

новцато.

бакрен,-а,-о који је од бакра. — Евети још едњн бакрен котал за калаисување. —

Још пече баницу у бакрену тепсију. -

баксуз м човек без среће, човек који доноси невољу или несрећу. — Подлази ни

овуј годину неки баксуз, па се мој човек Кранислав испечаловину врну с празну кесу.

— Несам видел повећег баксуза од њега. — Беж од мене, баксузу ниједан!

баксузан, -зна, -зно, несрећан, ускобан.— Колкоје тежакјош повише-е баксузан.

баксузес, -та, -то, несрећан, кобан. — Тој-ти-е басузеста жена, ништа гу не

затрачкуј.

баксузира несвмалерише, доноси невољу. — Немој да ме баксузираш.

баксузлisкм малер, невоља, несрећа. — Цел век га тера неки баксузлик.

баксузник мв баксуз. —Ћу пребием онога баксузника што-е одврнул воденицу.

бакће се несв1. петља се. — Не-це бакћем с отрошљак од ветрењачу, ћу веем

жито с протоку и решето. 2. замлаћује се, губи време. — Не-це бакћем з-гуламфери. —

Што се бакћеш кад од)-тој немаш корис. 3. изрбакће се у груди хвалише се. — Бакће се

у груди: да неје њега, ништа не би било од)-цтрују.

бакцилм бацил. — Због бакцили доктур му преписал енекције.

бакшиш м напојница. — Све што заработи врљи за бакшиш на свирачи.

бала“ ж слина.—Пустил бале износ доголе земње, пазапенил, лелке, малке.
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бала“ ж свезана гомила сена. — Узо од Драгивоју петнаес бале сено, да израним

Првку до пролет. t

бала“ ж ролна тканине или платна, в труба. — Исече ми од онуј балу три-метра

за одело.

балав, -a, -o 1. слинав. — Јуже од коњче беше балаво, тури га да се суши, ал

добило ноге. 2. фиг незрео, млад. — Јоште је он балав за женидбу.

балавандерм незрео, лош човек. — Кој ће патој да ми каже, едњн балавандер.

балавандерка ж незрела, лоша жена. — Дошла балавандерка да ме питује за

ћилими и постељке ко да умеје да ткаје.

балавац м жутокљунац. — Тај ли ће да ме учи квоћу у своју авлију да работим,

балавац ниједан.

балави несв1. испушта бале, слине. — Коњ ми целден балави, да неć нешто

лошо изел? 2. фиг прича без везе. — Ваздњн балави, а ништа не рече.

балавица ж жутокљунка. — Које ми па знаје тај балавица?!

балавурда м/жлоша особа, покварењак, ништарија. — Мисли ћу да гу пуштим

да се дружи с туј балавурду. — Накљукала га Перса, онај балавурда, па кад дојде

поче да беснеје.

балавурдија жзб им олош, лош свет. — Збрала се балавурдија па по цел ноћ

арлаучу низ)-сокаци, не мож човек да заспи.

Балisк Дервен м турски назив за Црну Траву, в Кара-Кас, в Село.

1 балван м трупац, в. билван. — Требе да стружемо овија балвани докле су још

сирови.

балванче с дем од балван, в белванче.— Такво едно балванче би ми добро дошло

за потпирач под амбар.

балдисување с глим од балдису(ј)е (се). — КЊд би гледална балдисување, књд би

га тек тог сработил'?

балдисуе (се) I балдисује (се) несвпремара (се), умара (се). — Целден балдисуe

одработу и па му неје тешко дате послуша. — Од овуј работу брзо се балдисује.

балдише свр изнемогне, премори се. — Од големо рмбање човек изгуби снагу и

балдише. — Коси докле не балдише. — Балдиса трчаећи да га стигнем.

бале м вок брате! — Куде си, бре, бале, да ме видиш кад!-цам-данаске врал

рженицу?

балчак му изр: до балчак до краја, сав. — Загмаца се у блатиште до балчак. —

Јунац вој га накара до балчак.

баљезга несвеовори којешта, трућа, лупета. — Немој га слушаш, само знаје да

баљезга.

баљезгало с онај који лупета, који говори глупости. — Наслушал сем се ја

баљезгарије од тој баљезгало.

баљезгање с гл им од баљезга. — Како му више не досади баљезгање.

баљезгарије ж мн глупости, трућања, лупетања. — Отидо си, да не слушам

више баљезгарије.

баљиготина ж онај који просипа храну из уста док једе, који пушта бале. —

Згади ми се књд видим овуј баљиготину.

баљигување с гл им од баљигу (ј)е се. — Квö-е тој више баљигување, зар неси

научил како требе да се еде.
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баљигуе се /баљигује се несвпросипахрану из уста докједе, пуштабале.— Јеђ,

ако умејеш, љуцки, немој се баљигујеш.

баљузга несвриг в баљезга. — Чим отвори уста, одма стане да баљузга.

баљузгало с пејв баљезгало. — Он ти је едно тешко баљузгало.

баљузгање с глим одбаљузга, вбаљезгање.— Немојте секира њојно баљузгање.

бамбадава прил узалуд, џабе, бесплатно. — На крај испаде да сам гичил ус

Купински рид бамбадава.

бамбало с 1. причалица, порокало. — Проби ми уши тој бамбало, по целден

бамбуће. 2. фиг оно што производи јак, продоран звук (радио, грамофон...) — Пу

штили неко бамбало, па ништа не чујем у моју кућу.

бамбулампеј неотесан, некултуран човек. —Тија бамбула неје твое друство ни

за у говеда.

Бамбула м надимак.

бамбураж паприка бабура. — Купи поприке бамбуре дваес комата и три кила

парадајс.

бамбурас, -та, -то, бабураст. — Лако ће га препознајеш има бамбурас нос.

бамбућало с причалица, в бамбало (1). — Од бамбућало не може се живи.

бамбуће несвприча, пороче. — Куде да се денем да га више не слушам како

бамбуће.

бан м човек на високој нози. —То-ебан, кад-такој госпоцки живи, а не како ја!

банак м 1. место на зиду испод греда тавањача, које служи као остава. —

Донеси ми чекању, етегу на банак. 2. зид за седење.—Седу на банак и пију грејану.

банбадава прил в бамбадава. — Банбадава ме потрзал да се дизам у зору.

бангав, -a, -o 1. хром. —Ћему пребијем онеј бангаве ноге, да више не облита око

моју кућу. 2. фиг шашав, незгодан. — Тој су бангави људи, не рчкај се с њи.

бангави несвхрамље, тешкохода. — Само ти бангави, ус-путћуте стигнем.

бангавцим мнфиг пеј болесне, хроме ноге. — Едва килавим с овија мои бангавци,

а ти ме још затрачкујеш.

бандаж 1. дружина, распуштен, разуларен свет. —Збрала се лоповска банда да

ме усарави, па ме још препитује куде сам бил у рат. — Бандо една бандеста 2. фиг

трубачки оркестар. — На свадбу му је свирила трубачка банда на Мурата Ис

маиловића иc Прекодолци.

бандашм метални обруч на точку бицикла и мотоцикла, бандаж.— Докара ми

трице на бандаш. — Седни на бандаш, да те провозим нис пут. — Чим је докарал

бициклу и укатерил Руску, одма му се искривил пређњи бандаш.

бандераж 1. телефонски или електрични стуб. — Три године турају бандере и

још ништа не уработише од)-цтрују. 2. фиг оцена јединица. — Даде ми у дневник

бандеру.

бандоглав, -a, -o, тврдоглав, својеглав, неразуман. — Несам толко бандоглав да

сред ноћ с тебе идем от-кућу на кућу.

бандоглавес, -та, -то, особина онога који је тврдоглав, својеглав, настран. —

Ако ти-е татко бандоглавес, мораш ли и ти?

бандоглавесто прил тврдоглаво, својеглаво. — Ако работиш такој бандогла

весто, ја ци идем дома.

бандоглави несвради на своју руку. — Почел и он да бандоглави како му се

НаШакHC.
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бандоглавка ж пеј тврдоглава, самовољна, настрана жена. — Не-ли му-е жена

бандоглавка, с њу ники не можда споређује.

бандоглавком пеј тврдоглав, самовољан, настран човек. — Нећете послуша ни

за живу главу тија бандоглавко.

бандоглавоња мв бандоглавко. — Дигне се бандоглавоња па у Власину усред

зиму, а снег до пупак.

бандорење с гл им од бандори, блебетање, придиковање. — Знае тике за бан

дорење, за друго не знаје.

бандори несв5лебеће, лупета, придикује. — Немој ми више бандориш, проби ми

главу с тој бандорење.

банђа несв1. прича, гунђа, негодује. — Вазден ми банђа, не могу главу од њега да

дигнем, ни кво да уработим. 2. клевеће, лаже. — За кога гођ да ми банђа, ја му не

веруем. 3. придикује. — Још не дојдем от посо, она стане да банђа.

банђало с гунђало, закерало. — Ко да ми на главу стои тој банђало, не могу га

више трпим. н

банђање с гл им од банђа. — Одви ми се с њојно бањbáње, од њу ћу бегам у бели

свет.

банђука несвеунђа, изражава незадовољаство, придикује, в банђа. — Банђука

ли банђука, ко празна воденица, и цел дtн му пројде такој.

банђукало св банђало. — Иде Симка низ село и води оној њојно банђукало.

банђукање с гл им од банђука, в банђање. — Без банђукање ништа не би

постигал.

банђур м причалица, запрдало, трабуњало. — Такав се банђур још неје родил у

нашо село.

Банђур м надимак.

1 банђурави несвприча, трабуња, меље. — Банђурави по малу које му падне на

Памет.

бане свр изненада се појави. — Немој емпут да банем, па да видим кво се овде

работи књд несам туј.

банsа“ м глупак. —Каквога си банsу родила—ни школа не можму даде џевап.

1 банsа” несвлуња, скита без циља. — Банsа си низ гарине и ридишта, дом се не

сврта.

банsање с гл им од банsа, скитња, тумарање без циља. — Само му е банsање у

главу, ни на што друго не мисли.

банsика жм глупан. — Постал банsика, ете тоljЈ-е постигал за свој живот.

банsичина жм ауги пеј одбанsика. — Куде се потреви да седим у воздо Београд с

туј банsичину, жив се поедо.

банsов м неотесанко, тикван, лењивац. — Од оној малечко детенце постаде

такав банsов, да се човек само sвери.

банsовчина жм ауг и пеј од банsов. — Дигни руке од)-тога банsовчину.

баницаж 1. пита, гибаница, врастрзана баница, в сукана баница, в суканица. —

Кад развуче коре па напраи баницу, прсти да си полижеш. 2. фиг батине. — Голем

немајмир, често ће му еде дупе баницу док порасте.

баничар м онај ко воли да једе баницу, питу. — Он си је голем баничар и

целолебоња.
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баничарка ж она која меси и воли баницу. — Таква баничарка како Тодорка још

се неје родила.

баниче с дем одбаница.— Уз баницу испéко и баниче, да понесеш заус-пут.

баничка ждем и хип од баница. — Омеси му баничку и испеко кокошку за поодак

у работу.

банка ж новчаница од десет динара. — Дај ми пет банке. — Стискавац, не мож

банку да му извучеш.

банкет м наслага, купа цигала спремљена за печење. — Напраимо банкет, свг

само да запалимо огењ и заsидамо отвор да се пече цигла.

Банком име.

Банковац / Банковчанин м човек из села Банковци.

Банковка / Банковчанка ж жена из села Банковци

банковски, -а, -о који припада селу Банковци.

Банковцим село.

Банковче / Банковчанче м дете из села Банковци.

банта несвприча којешта, блебеће. — Нека га, нека банта, а књд га оSидамотнгће

се заsвери.

бања“ ж фиг добар живот.— Куде њега-е живот бања, за ништа не аје, за ништа

се не еде. — Средил живот — бања.

бања“ (се) несвкупа (се). — Малечка-е, још гу мати бања у дрвено корито. —

Отишал у реку, це бања. — Не воли да се бања, па пред бањање изеде тепање.

бањање с глим од бања“ (се). — Кво ми је патој бањање у ладну реку, то-е гинеж.

— Воду од бањање расипи у бурјан да ми дете расте ко трава.

бањка“ ж бот врста јабуке.

бањка“ несву дем знач: бања. — СЕг ће мама да гу бањка у топлу водичку.

бањкање с гл им од бањка“. — Ел ти неје досадило оволко бањкање?

бао узвономат пуцња, експлозије. — Бао, пуче пушка у малу, а они порипаше
санити.

бап узв в бња. — Бап! Бап, бап, трипут га бапну у груди и он се изврну.

бапа несв1. халапљиво једе. — Бапалеб и сланину комећава, па ће иде у дрва. 2.

удара, туче. — Не бапа га за мерак, но за његово добро. — Бапа га што не слуша. 3.

неспретно хода. — Недовидује, па бапа по путишта.

бапа се несвбуса се, хвалише се. — Бапа се у груди ко петњл на буњиште.

бапање с глим од бата (се). — Само се чује његово бапање, како еде онуј баницу

(1). — Бегај долеко од његово бапање, да те недовата с онеј ручетине (2). — Све се

очкољавил докле) е бапал по мрак из)-Село (3). — Од бапање у груди све му

помодрело месо.

бáпе-бупе в бњпе-бупе. — Доватили чукачи, па бапе-бупе, само чукају снопје на

гувно.

бапере-бупере узв тупере-лупере. — Бапере-бупере испрашимо га стојаге, неће

више да дира наше девојке.

бапка“ ж дем и хип од баба. — Да ми је жива моја бапка, не би ви с мене терали

сеир.

бáпка“ ж дрвени део на самару: предња и задња балка са шест патарица. —

Бапка дојде кривуљеста, такој напраена да не жуља коња.
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башке ж мн мед мале богиње (рубеоле). — Исипало се дете з-бапке. — По целу

снагу добило бапке.

банке“ ж мноболели плод шљиве. — Избапкала се слива све у бапке, нигде едњн

здрав зеленац.

бáплаж фиг крупна жена.—Да виш какву-ебаплу довел Криста ис-Прочоловци.

бапне свpв бране. — Књд га еднуш нешто бапне у главу, ће се окасвети.

/бапске приче изр наклапања, празноверице. — Нећу да слушам теј бапске

приче.

бапски, -а,-опеј 1. који је каоу баба, својствен бабама.— Што ће ти овој бапско

oблекло књд још неси баба? 2. невероватан, неозбиљан, в бапски лек, в бапске приче.

— Наслуша се ја куде вас бапске приче.

/бапски лек изр несигуран лек, старовремски начин лечења. — Едино да му

најдем неки бапски лек, па ако помогне, помогне.

бапће несв1. гори добро, бубњи. — Разгоре се кубе са сува дрва, па све бапће. 2.

фигједе халапљиво. — Ручка дете па бапће, ко да неје три-дњна видело леб. 3. фиг игра

лопту, фудбал. — Цел-дњн бапћу лопту над нашу кућу, настраува се ће ми разбију

пенџер.

бапче с дем и хип од баба. — Куде е моје бапче да га видим?

бапчица ж дем и хип од балка“. — Кад ми умре бапчица, остадо едино женско у

кућу, све се свали на мене.

бараж 1. поток, поточић. — Доле, нис падину, куде бару, ће скараш говеда да

се зачас напасу. 2. локва. — Помоча се Мурџа, напраибару. — Расипал млеко, напраил

онолку бару. 3. фигмокраћа, пишање. — Идем у грмење, да пуштим бару.

Бара“ м име пса.

барабар / барабарке прил 1. заједно, једнаки. — Свуде су били барабар, ко

близнаци: и у работу и на косилбу и у војску. — Барабарке смо ишле у школу у Брод.

2. прил напоредо, заједно. — Мучила сам се барабар с мужа, докле напраимо кућу. —

Булча и Жероња су у ерам барабар вукли кола.

барака ж кућица од дрвета. — Печалбу сам провел по бараке, дојде време да и ја

еднуш легнем како требе, у кућу.

барапштина! ж аугм. и пеј од бараба (мангуп, нерадник, пробисвет). — Куде Сам

па ја пристал да се носим з-белосвецке барапштине.

барапштина“ ж безобразлук, глупост. — Наслуша се ја од његове барапштине.

— Колке-е барапштине напраил, да се човек за главу увати.

бардакмземљани суд за ракију, вкондир. — Отидез-бардакда вика на свадбу.

барем /берем прил бар. — Узел ми косу, барем да ме-е питал, дал би му гу. — Кад

је такој, берем да и ја појдем с њега.

баретина жауг и пеј од бара, баруштина. — Настраува се како ћу преко туј

баретину да прејдем.

баретка ж плитка округла капа без штита, беретка, бере. — Понеки, тике због

моду, куде нас носу баретку. — Тај глава нее за баретку.

барица жмала вода. —Тече барица низ Буђину падину ал) лети често пресушује.

барјак м 1. барјак, застава. — Како барјак на кућу сам била у нашу вамилију. 2.

црна марама која се ставља на кућу умрлога. — Видо црн барјак на Динчину кућу, кој

ли-е наћаске умрел?

барјактар мсват који носи заставу, барјак.— Не можсвадба ни безбарјактара.
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Барка м надимак.

Барке ж заселак.

барушљак м мочварно земљиште. — Накара ме да одим преко неки барушљак,

те се углибави.

барушљив, -a, -o, мочвараст. — Ливада му барушљива, ка-це-окоси, тешко ће

се сено осуши.

баруштина жаут од бара, в барчуга. — Низ Блато баруштине колко оћеш, пазете

куде одите. — Загмаца се до гушу у онуј баруштину на Китку.

барчетина ж ауг и пеј од бара. — У туј барчетину се стално заглобу кола.

барчуг мауг и пеј од бара. — Немој се загмацаш у барчуг, па да ми дојдеш

блатњив до колена.

барчуга жаут од бара, баруштина. — Књд искараш стоку, беж од барчугу, да се

неко говече не заглоби.

басм музлимени музички инструмент, туба.— Мој чича знае да свири у бас.

баса несвудара песницом. — Још емпут да видим да ми дете баcаш такој у

грбину, с мене ће имаш послу!

баса се несвудара се (у груди), горди се, хвалише се, в буса се. — Стално се за по

нешто баса, мора да су му груди већем помодреле од|-толко басање.

басамак м степеник. — Много им припрти баcамци ис-подрум.

басање с глим одбаса (се), в прим подбаса се. — Дојадини стојбасање у груди.

басацијам свирач на басу (инструмент туба). — Кажи, а, како свири преденски

басација? — Туј беше Ђура басација страктор, докарал брашно у задругу.

баскија жгрубо тесана летва. — Огради гувно з-баскије. — На баскије закова

тарабе.

басма ж платно.— Купи басму за сукњу, сbг само да најдем шнајдерку, па да ме

заличи.

батмпањ с великим кореновима у земљи.— Овија батови не можники да извади,

едино такој да иструлу.

батам 1. дем и хип од брат, старији брат. — З-бату Драгољуба смо ишли да

беремо дрва. —Дојдоше батини госје из Дикаву, 2. девер. — Овој су ципеле на бату, а

овој на башту.

батaлeн, -a, -o 1. напуштен, остављен. — Пут преко Џеврљанку одавно је

батaлeн, па-е урасал у шибак, 2. ћакнут. — Праен, па батален. — З-баталеног човека

ће излезнеш ти на крај, књд је тој па било?

батали свр 1. напусти, остави. — Нема вајда, батали работу, па да си бегамо

дома. — Ако е баталил школу, чекају га фангла и мистрија. — Батали тој, обрни други

лис. 2. престане. — Баталили да вој дооду синови. — Баталил да пие, свг само цевчи

(ирон). 3. прекине на пола посла, не доради. — Башта га прајил, па баталил. Такој

остал недопраен.

баталијон м батаљон, много. — Пројде низ друм на собор баталијон људи.

батаљување с глим од батаљуј)е (се). —Навикомо на његово батаљување: прво

батали школу, па батали работу, па забатали дом!

батаљуе (се) батаљује (се) несвоставља, запоставља (се). — Батаљуј туј

работу, неси ти за мајстора. — Ако не учи, одма да батаљуе школу, па у работу

докле-е време! — Све се батаљуе: њиве, ливаде, село! — Батаљује се печалба,

Црнотравци сbк иду на школување.
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батеријаж батеријска лампа. — Донеси ми батерију у подрум да видим кво се

овој расипало. — Да ми купиш крушчицу за батерију.

батисан, -а, -о покварен. — Овој ти сирење батисано, неје за едење.

батисување с гл им од батисује (се). — У овија подрум нема више батисување,

кво остаиш, туј се не квари. 1

батисује (се) несвупропашћава (се), квари (се). — Узне ли кво гођ у руке, он

батисује, неје тој мајстор. — Шта ни-е све батисал, дати не казуем. — Компири су ми

се увек батисували на туј орницу, нећу више там да ги садим. — Сирење се батисује

ако му не туриш кочка сол.

батише (се) свр 1. упропасти (се), поквари (се). — Немој да ми батишеш туј

даску, мож ће ми потребе за нешто. — Уплаши се да га не батишем, па не те више да

дељам трупац. — Леб се батисал, не мож се еде. — Батисала се урда у застуг. 2.

промени се, поквари се (време). — Батиса се време, не могамо да докарамо снопје, ни

рукољке да зберемо.

батка м дем и хип од бата. — Дојди, да види батка колко си порасал. — Батка ће

вој даде неки динарчек.

батлаг / батлак м мочвара, глиб. — Заглавише ми се кола са све сено у батлаг,

едва ги извадимо. — Наведе ме право у батлак, да се заглобимо.

батлијам срећан човек, срећник, заљубљеник. — На коњи е голем батлија. — КЊд

је толки батлија, ћу му дадем поевтино. — Он је батлија, побрзо ће најде работу у
1

варош.

/батлија работа/изр срећан рад. — Кад људи нешто работу, вика им се: Батлија

работа, да тој што работу брзо и добро уработу.

батлијес, -та, -то онај који је срећних руку. — Дај њему дати пробере кравче, он

је батлијес.

батлика ж срећница, жена срећне руке. — Бог) гу дал батлику за све, па и за

човека.

/баца крв изрпљује крв. — Одвели га у болницу, почел да баца крв.

бацка ж бодља, трн. — Нагазил на бацку, па вуче ногу.

бацка (се) несвв бњцка 1. убада (се). — Немој да се бацкаш на иглу. — Двапут су

ме бацкали у руку. — Окосено, па бацка ка-це оди бос. 2. фигради иглама, плете. —

Данђс је голем празник, данас) се не бацка, 3. фигудара петом приходању. — Све

бацка кад оди.

бацкав, -а, -о трновит, који има бодље. — Не можда оди бос по страниште,

млого бацкаво.

бацкаив,-а,-ов бацкав.—Овијатрње млого бацкаиви, како да берем шипци?

бацкаиво прил бодљикаво.— Млого е бацкаиво, немој да завлачиш руку. — Како

öдиш по тој бацкаиво, не знам.

бацкаљив, -а, -ов бацкаив. — Шишарке су млого бацкаљиве, не мож се копају

з-голу ногу.

бацкаљиво прил в бацкаиво. — Куде појдеш, свуде бацкаљиво.

бацкање с глим одбацка, плетење.—Данђс нема бацкање, големјесветац.

бацком ован који боде.— Пази се добро одбацка, немојте зача(c)-стркољи.

бацкољав, -а, -о бодљикав. — Не мож се бос оди по бацкољаво страниште.

бацљив, -а, -о бодљикав. — Немој бос по страниште, млого-е бацљиво.
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бацмак м пеј блатиште, глибиште. — Не видо по мрак, но се загмаца у бацмак

до колена.

бацне свpв бњцне. — Бацне те, па побегне.

бачваж 1. в бечва. — Расипале ми се дуге на бачву. 2. мера за течност, хиљаду

литара.

бачветина жв бњчветина. — Едва опрамо бачветину от комине.

бачевиште с место на коме је бачијала стока. — На бачевиште су некад биле

трле и колибе.

Бачевиште смтн ливада, шума, извор.

бачија жместо на планини са колибама и поровима где су лети напасане овце.

— Чувала се, ондак, млого стада на бачије.

бачка се несвеaља се у блату, гмаца. — Прасци излезла у браниште, па се

бачкају по бару. — Немој се деца бачкају по блато.

бачкало с каљаво, мочварно, мокро земљиште. — Чим дојду до воду, свиње

одма направу бачкало. — Ступуј по камење, да не одиш по бачкало.

бачкање с глим одбачка се. — Идеца волубачкање по блато после кишу. —Како

им не досади бачкање по тој блато?

бачкољ м блато, баруштина. — Расипа снаá воду и напраи бачкољ по кућу. —

Едва пројдомо кроз бачкољ у Баинску реку.

бачкољак мауг одбачкољ, блатиште, каљуга. — Књд излезомо из бачкољак, сbг

је ласно по пут.

бачкољив, -а, -о блатњав, каљав. — Друм скроз бачкољив, љизгају се кола. —

Настаде неко бачкољиво време, никако да га одбије. — Куде ступиш, свуд бачко

љиво. — Иде си он по бачкољиво, две-паре не дава.

бачкољивеје несвпостаје блатњаво. — Јесен, ће почне да бачкољивеје, како ће

докарамо дрва? 1

бачување с гл им од бачује. — На Чемерник су Ашани докарували стоку на

бачување.

бачује несвчува овце на бачијама. — Више ники не бачује овце. — Туј су наши

стари бачували стоку, затој се и вика Бачевиште.

баша“ м 1. пашеног, свастикин муж. — Ретко се виђамо з-башу, не добди у село.

2. крупан човек. — Дошал неки баџа па заседалу кафану и не помера се, а ники не

знаје кои је, ни откуде је.

баџа“ м отвор на крову на димњаку. — Књд засувитли ветар кроз баџу, у кућу

накара снег.

баџанак мв баџа (1). — Није смо баџанаци, жене су ни сестре.

баџин, -а, -о који припада пашеногу. — Кад га спарим з-баџинога Мурџу, има да

вучу кола, па све да пршти.

баш речца за посебно наглашавање нечега, управо тако, управо ту, управо тада.

— Да дојдеш баш на Ђурђовдан. — Данас беше баш) жешко. — Бил сам баш у

Лесковац. — Баш да му не дадем коња. — Баш затој га и не воли.

башено прил прикривано, слагано. —Ништабашено невираје, брзо се дознаé.

башење с глим одбаши. —Дате не спаси з-башење, изел бићотек ко бела лала.

баши несвтаји, прикрива, настоји да забашури. — Н-умејем да башим, све ти

испричам да знаш одма. — Баши од мужа, баши колко мога, ал је па дознал. —
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Донегде баши, па више не мога, мора му кажем. — Да неје башила, мож би вој и

опростили.

башка прил посебно, одвојено.— Башка си еон, башка смо си није.— У пресак се

сипуе башкарженица, башка царевица. — Башкати-е сирење, башка поприке, а тијеђ

како оћеш.

башкарење с гл им од башкари се. — Навикла дома на башкарење, па вој тешко

да работи.

башкари се несвизлежава се, одмара се. —Пусти дете нека се малкобашкари.

башном прил чини ми се, биће да, као да. — Башном сам га негде видела, а куде,

не знам, па да ме утепаш.

баштам отац (вок: тато!). — Знаелити башта куде си дошал и што праиш? —

Какав ти је башта, ни ти неси по аран од њега. — То-е башта на мене.

баштевина ж наследство од оца. — Три-ектара земња и половин кућа ми е од

баштевину. — Едини он остаде на баштевину, браћа му се оцелише, сестре поу

дадоше која куде. ј

баштетина м аугм и пеј од башта. — Он неје башта, он је баштетина.

баштин, -a, -o, oчев. — Од баштин големи капут сашили на деца чеширке.

баштина жв баштевина.—Остална баштину да се снабди како знаје и умеје.

башури несвв баши. — Дете е малечко, оно н-умеје да башури како ти, него све

каже.

бљбњало с в бабњало. — Како можда слушаш више тој бљбњало?

бљбњи несвв бабњи. — Бњбњи с лопту по собу, не гледа, ће строши пенџер!

бkз м бот зова Sambicus nigra. — Књд уцавти бkз, китке беремо за чај.

бљЗдежм 1. смрад, смрдеж. — Чак се овде надушује бњ3деж од њиов нужник. —

Трује одбљЗдеж. 2. фиглош човек. — Немој да ми више добди у кућутија брздеж.

бњ3дење с глим од безди. —Куде да се денемо од)-тој бњ3дење одбуњиште?

бљзди несвсмрди, заудара. — Отпаљевину бњ3ди цела долина. — Бњзди па се не

траи.

бљздотина жм пеј прљава, смрдљива особа. — Куде па сЊг дојде онај бњ3дотина

да ми кућу опогани.

бљзовина жзовино дрво. — Брзовина неени за огњиште,зачас вукне и изгори.

бљзовка ж в бkз. — Свари си чај од безовку, да се искашљеш како требе.

бњлван мбалван. 1. трупац. — Обалимо буке, исекомобљлвани, кои ће гитакој

тешки свгу кола качи? 2. фиг тутубан, глупан. —Тиабљлван нећете разуме кво оћеш,

двапут мора му оратиш.

билванче с дем и хип од белван. — Одј-тој бњлванче добро-е да издубеш корубу

да еду свиње.

бkп узв за подражавање звука кад нешто падне. — БЕп, паде кутиче.

бkпа несвв бата (1,2). 1. — БЊпа ли бkпа, докле се не насити. 2. — Књд вати да

бkпа дете, да ти дожалеје. 3. — Нумеје да оди но бапа ко по мрак.

бњпе-бупе узв тапе-тупе, тупе-луте. — Увати дете па бkпе-бупе, бkпе-бупе по

дупе, на брзину га смири.

бkпне свр 1. удари, тресне, падне. — Књд га он бkпну мукомачки у груди, искара

му ваздук, едва га поврнумо. 2. фиг каже бесмислицу. — Бњпне си такој нешто и

ОСТаНе ЖИВ.
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бњпњување с гл им од бњању (ј)е (се). — Да не беше бњпњување у грбинку, теше

дете да ми се затаи,

бљпњуе/бљпњује несвудара, бије, млати. — Млoгога бљпњуе, а дете неје толко
кабат.

бљпњуе се /бљпњује се несв1. удара се, бије се. — Небљпњује се дете у главу, ће

га изалипавиш. 2. фиг чини се силним, горди се. — Бњпњује се у груди, колко е јак и

силан.

бњцка (се) нес 1. боцка (се). — БЊцка га трнчак у ногу, па клендрца. — БЊцка се с

иглу у прс, да извади трн. 2. фиг плете, везе. — Данње је Огњана Марија, данће се не

бБцка. 3. фиг пецка, подбада. — Стално га бњцкају за Руселену, а он поцрвенеје ко

поприка, па гијош више поцакоше. 4. фиг сади поврће.—Другу леју бицкам аршламу.

бљцкање с гл им од бњцка (се), шприцање, пелцовање. — Тај бопка ми-е од

бљцкање. — Требе да иду деца на бљцкање од голему болес.

бљцкољ м трњак. —Не можда се пројде, свуд голембњцкољ. — Куде ме доведе у

овија бњцкољ?

бЊцне свр 1. боцне. — КЊд га бБцне, одма врљи чивте. 2. фиг плете, везе. — Дњнас

бњцнем, јутребБцнем и исплето детету џемпирче. 3. фиг пецне, подбоде. —Само ли ме

још еднуш бБцнеће види своега бога! 4. посади.— Бђцне арпаџик овде-онде, никако

да увати ред.

бЊцне се свр 1. убоде се. — Требало се бњцне у прс, кад је нашалђуђум с паре, да

му не отиду у там-тум. 2. фиг пецне, подбоде, изазове. — Задригуза, воли да се бњцне, а

овам после кука кад га бију. 3. посади. — Бњцнутуј) и тāм, колко да не каже да несим

садила тикве.

бњчва ж велико буре с отвором. — Напуни се бечва са сливе до сам вр, сbг нека

чека док сташу.

бљчветина ж аугм од бечва. — Едва испразнимо бљчветину с комине.

бЊш узв баш — Е, беш ми је мило. — Беш да га не купи Тодор. — Беш ми нешто

дојде на памет Румена.

бебе с беба. — Има бебе, па га чува.

бебиште с ауг и пеј од бебе. — Тој бебиште досади с врекање.

бебуљан млало старија и крупнија беба.— Колко кила иматија твој бебуљан?

бега несв1. бежи. — Куде бега књд искожу не можда побегне. — Бегеј док си

читав 2. фиг иде. — Дај нешто да гутнем, па да бегам у њиву. 3. фиг одлази, сели се,

напушта родни крај. — Дојде време да сви бегају у варош, ники неће да се мучи на

зевњу.

бегањац м шатру дем знач: бежање. — Не вреди му бегањац, ће дојду девери из

општину, да га па одведу.

бегање с гл им од бега. — Бегање до могање. — Какво ти је па тој бегање, ка це

врну дом чим огладне?

бегендија жм онај који има укуса, уживалац у нечему. — Ставра је голем

бегендија на добри волови. — Узела еднога бегендију.

бегендисување с гл им од бегендисује (се). — Ништа не испаде од њино бе

гендисување.

бегендисује (се) несвволи (кога), одабере (кога), свиђа се, допада се. — Млoгога

девојке бегендисују. — Бегендисувал девојку там, у Славујеви. — Бегендисују се

три-године дана, а кво ће од тој да испадне, сам Бог знаје.
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бегендише свр 1. пронађе, одабере. — Ћему помогнеш, да бегендише поубаву

девојку? 2. допада се. — Млого га бегендишу девојке.— Бегендишу се, ал им се

родитељи не трпy.

бегенисување с глим од бегенисује (се). — У мојо време нее било бегенисување,

башта ме е оженил како е он тел.

бегенисује (се) несвв бегендисује. — Нее добро ка це деца толко бегенисују, а

родитељи им, збок-стару пизму, не давају да се узну.

бегенише сврнесвв бегендише. — Књдгу бегенишеш, требе одма да вој кажеш

да-е твоја и ничија више.

бегим прил в бајаги. — Бегим) митуђо прасе изрилолеју, а нее њојно вепре.

беда ж1. фиг било што чији је садржај непознат. — Рече остаил ми неку беду

куде чичини, па идем да гу узнем. 2. фиг штогод мало, безначајно. — Примам неку

беду. (одговор на питање: Колка ти је пензија?). — За туј беду не би ни работил. 3.

фигразлог. — Наљутил се на мене, не знам која му је беда. 4. фигневоља. — Која-ти-е

беда те си такој уилан? 5. изр: — На кривога беда (ирон кривица је окривљеног).

бедевијаж 1. расна кобила.—Јаше едну бедевију, нема гу одовде до куде Врање.

—Што се еднушне скрши с онуј бедевију, књд толко скитара. 2. фиг крупна, незграпна

жена. — Довел из работу едну бедевију, мож га у зуби носи.

бедем /беден м 1. бедем, узвишење.— Укачил се на беден, само што не падне. 2.

обала реке. — Уз бедем сам посадил врбе, да га вода више не односи.

беденчик м дем од беден. — Иди се укачи на беденчik куде онуј крушку, па ће ги

видиш доле у падину куде беру сено.

беди несвлажно оптужује, набеђује, клевета. — Што ме залуд бедиш, књд

несем крив.

бедни се несв1. горди се. — Књд излезне на сокак, сва се бедни, ко да гу не знамо

ис коју-е вамилију. —Почела се млого бедни откад вој муж из Немачку праћа паре. 2.

дотерује се. — Седла пред-огледало, па се бедни да-е убава ко кандиљка. — Воли да

се бедни ко сваки девојчурљак.

бедреница ж уздужна страница на дрвеном кревету. —Међу бедренице тури се

надексана сламњача, па се покрие с пртен чаршав.

бедување с глим од бедује. — Навикла-е она на његово бедување, па си две-паре

не дава за тој.

бедује несвојсали се, приговара, извољева. — По целден ми бедује, не могу си

работим од њега. — Кажи ни које ти можда работиш, а да не бедујеш?

беeе узв за дозивање оваца. — Беее, беее, Зрнко, беее!

бежанија ж бежање. — Узомо алатке, па бежанија. — Наилазу ли Бугари, а ми

одма у бежанију.

бежанов, -а, -о бегунчев. — Бежанова мати жива, а Стојанова неје (изр).

бежањац м шатр в бегањац. — Ватише бежањац уз реку, кад видоше ћу им

напуним дупе з-драмлије ко на зајци.

бежач м бегунац. — Кав си ти тој бежач кад-те одма ватише?

бежи несв1. в бега (1). —Бежда бегамо, ете га луди Милојко с помагаљку. —Беж

од мене. — Беж накуде кошару, да те не виду. 2. фиг сели се, в бега (3). — Сви бежу у

варош, ники не це мучи по овеј пусте гологузе.



56 Радосав Стојановић

1 - 4. - 1 1 m

/беж-џевап/ изросион, луд (човек), в џевап. — Он је човек беж-џевап, не можеш

ти с њега. — Шће ти човек беж-џевап, само да си имаш главобољу. — Родил се такbв

беж-џевап и не мож се уџевапи.

безвезњакм глуп човек. — Он ти је еден безвезњак, ни свињу у кочину н-умеје да

укара.

бездер м страх, паника, чудо, нерешива ситуација, безизлаз. — Увати се у

бездер: кво сама да работим. — И ти ће се од њега најдеш у бездер. — Вати ме бездер

од онуј алабуку, па побего. — Без бездер неће излезне искућу.

бездетка ж нероткиња. — Жена му бездетка. — Зашто-е само жена бездетка, а

неје и муж?

бездушник м силник. — Бездушници, отеше ми и тој музно кравче за порез,

остадо без нигде ништа у кошару.

безецување с гл им од безецује. — Без безецување неће те чека да се врнеш из

работу.

безецује сврнесвунапред одреди, заузме, заузима, резервише, в капарише. —

Безецувал сам едно убаво јунче у Добро Поље. — Туј девојку сам ја безецувал.

безлебница ж глад, безлебица. — Увати рат, дојде безлебница, кво ће едемо?

Мазгуемо букову кору.

/безобзир/изр безобзира. — Безобзир на тој с Милунку, ти си сврни куде нас књд

пробдиш.

Бека ж надимак.

бекеће несвмекеће, блеји. — Што ти овај овца нешто млого бекеће?

бекне свр каже. — Ајде, бекни, кад!-цве знаш! — Сви убуљили у њега, а он) ни

да бекне.

бел, -a, -o, бео, беле боје. — Почомо и ми да едемо бел)-леб. — Од њега неје

видела бел ден све докле се не ожени.

Бела вода ж извор на врху Големог Чемерника.

/бела врана/изризузетак (лош). —Он је у нашу вамилију постал бела врана.

/бела глава/ изр 1. старац. — Овде још командује бела глава. 2. паметан човек.

— Знае, море, тај бела глава свашта, само га затрачкуј, па ће да чуеш.

белаише се свропараси се, ослободи се чега. — Белаиса се од беду, да ме више

не затрачкујете куде сибил, те кво си работил. — Белаисали смо се од онога шутка да

више не боде деца.

белај м зло, невоља, в беда. — Немој ми навучеш неки белај на шију. — Колај,

колај, па дојде до белај.

/бела лала/ изр: — Има да ми помага па све да игра око мене ко бела лала (рад на

силу).

бела рада“ ж бот цвеће Leucanthemun Vulgare. — Пуно ориште исцввтела бела

рада.

бела рада?жбот тратинчица, красуљак Ве!lisperennis L., в тртка, в врти поп.

бела рада“ ж народно коло. —Сви знају да играју „белу раду“, само ти не знаш.

бела умаж бела глина, каолин. — З-белу уму се прало пртено да се избелеје.

бела чемерика ж бот отровна биљка Veratrum Album L. — Почела да нестањује

по Чемерник бела чемерика.

бела џигерка ж1. бела џигерица, плућа. — Белу џигерку турамо у дробели у

спржу. 2. изр: — Изеде ми белу џигерку (уништи ме).
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белеш м (мн белци) беоњача. — Покрвавел му белец,

белšц“ прид непр белцат.—Избувагина белило, па ми постељкедошле белšц.

Белbu/Белацмбео коњ.—Мој Белицје најбрзна Чемерник ка(д)-тркамо коњи.

Беле воде жв Бела вода.

белегаж 1. ожиљак. —Тој мије белега однож кад) цмо се тепали с Павличани у

кафану у Рупје. 2. црта, белег. — Овде сам ударил белегу, да се знаје колко сам

измерил. 3. обележје. — На овна смо врзали белегу, ален конац. — Вржемо белегу

од)-sâкрпу и носимо клашње у ваљавицу.—Засечемо уво на овцу забелегу, 4. белег.

—Требена врачарицу да понесем неку белегу од|-Тодора, да ми иза мужа вражука.

белегија ж1. оштрило за оштрење косе. — Купи добру белегију да измасатим

косу. 2. фигмушки полни уд. — Кад извади онуј белегију да моча, одбруку обрнумо се

на другу страну. ј

бележен,-а,-о обележен.—Овце су ни биле бележене, уши смо им резали.

белеје несв1. фиг свиће. — Ден белеје, а ти спиш ли, спиш. 2. фиг постаје сед.

седи. — Поче да белејем у никакво време.

белеје се несв1. бели се. — Снег се белеје по увале на Станикин крс сред лето. —

Кад-там, а његова се кошуља белеје у јабуку. 2. фиг стари.— Рано почелyљда му се

белеје. — И њему се белеје перчик.

белекмв белега. —Туј има белек, на чело, од грањку.—Узе ми белек, да ми гата.

белење с 1. бељење, избељивање. —Носила сам платно у Голему реку на белење.

2. фиг стављање пудера на лице. — Само си мислу на белење и дотерување овија

девојчурљаци.

белетине ж мн стара мушка народна ношња од белог сукна. — Мои стари сви

беоше у белетине.

бели несвизбељује, прањем чини белим (платно). — Платно во(ј)-е белено,

белено, па нема куде.

Белим надимак.

бели брéбер м бот планинско цвеће Аnemone Nemoroza.

бели бубрезим мн тестиси код стоке (ован, бик, нераст) од којих се справљају

куварски специјалитети. — Штровач узне бели бубрези па си ги после испржи у

тигањ и поруча.

Белиград м Београд. — Заорал работу у Белиград, па се врнул дома. — Већином

смо радели у Белиград.

Белила с мн мтн место поред Големе реке где се некад белило платно.

белило с врста пудера за бељење лица. — Не купи си белило, но идем ко

алöсана, никаква.

белило? с место на реци на којем се некад избељивало платно. — Туј су некад

била белила, а платно се сушило на тој големо пљосно камење што га целдњн слbнце

греје.

белисвет м 1. много, пуно. — На собор се збрал белисвет народ. — Родили

компири белисвет. 2. туђина, иностранство. — Од вас ћу се дигнем да штукнем у

белисвет, да ме више никад не видите.

бели се несвставља белило (пудер) на лице, дотерује се. — По цел дан се белиш,

ништа у руке не ваташ, да има бар за кога, но за онога тулоњу.

/бели смок/изр производи од млека. —У кућу се увек имало бели смок докле се

чувала стока.
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/бели удовац изр човек кога је жена оставила. — Живи сам ко пустињак тија

бели удовац.

белица ж врста шљиве или трешње белих плодова. — Сливе белице доле, у брčг,

родиле па скршиле. — Укачи се у белицу, па н-умеје да се сивне.

беличас, -та, -то бео, беличаст. — Зададе се беличас облак откуде Власину, ће

дојде аламуња. — Коса му већем беличаста, почел да стареје.

белиштар м пеј човек изразито светлог тена и плаве косе. — Куде отиде онакој

рано онија твој белиштар?

белиштарка ж пеј жена белог тена и плаве косе. — Кој ће гу узне онакву

белиштарку.

белка“ ж 1. бела овца. — Нећу си продавам белку, ћу гу запатим за расу. 2.

беланац код јајета. — У едну белку две жутке, таква јајца снесе наша Белка.

белка“ ж бела куница, в бељка. — Белка ни издави све кокошке.

белки прил кобајаги, тобоже. — Белки ме не познаваш, а заедно смо ишли у

школу у Златанци.

белким прил 1. кобајаги, тобоже. — Белким немамо кво да работимо, па

појдомо на Мејане у задругу. 2. можда. — Пушти гу да иде у Село, белким ће ми

најде ћенар за кошуљу.

белмуж м специјалитет од сира и кукурузног брашна. — Белмуж смо праили

увек за премлаз.

/бело видело изр 1. фиг напредак, срећа, радост. — Неchм видел бело видело

откад она улезе у овуј кућу. 2. фиг дан, напредак. — Не видела бело видело ако неје

такој како ти викам (заклетва). — Дабогда, не видел бело видело (клетва).

белоглавац м сед човек. — Дојдееден такав белоглавац, како-ти, ш-чантру да ни

уписује за самодопринос.

белоглавка ж црна овца с белом шаром на глави. — Што-ě овој: белоглавка ни

постала лијарица?

белојка ж женски струк конопље Сannabis sativa. — Од белојке су побоља

кучиста. — Теј белојке порано берешемо, беоше поситaчке одј-црнојке, и брзо ги

чукашемо.

белокапац м фиг Шиптар. — Стално добди куде нас еден белокапац, матрапаз

иc Прешево, купује овце и говеда.

Белоња м име вола.

белорепка ж црна овца белог репа. — Измузели више туј белорепку, ел да вој

пуштам јагње?

белосветац м пеј туђинац, бескућник. — Ма кои да-е, да-е белосветац, она ће га

уведе у кућу.

белосветка ж пеј жена лаког морала, роспија, туђинка. — Довуче Стојча из

работу едну белосветку, па ни помами мужи, докле гу не претепамо два-трипут не те

да си отиде.

белосветуша ж аут од белосветка. — Па ли се довуче онај белосветуша, да ни

помамљује мужи?

белосвецки, -а, -о фиг пеј који је видео свет (скитница, пропалица). — Уватил се

з-белосвецки олош, па н-умеје да се отргне од њи. — Што ће ти белосвецка курва у

кућу?

белотрепка ж жена светлих препавица. — Које па оће од|-тебе тај белотрепка.
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белоушка ж зоол змија неотровница која живи у води. — Ватал рибе, а уватил

белоушку, па му се ноге оцекле.

белужњав,-а,-обеличаст, белкаст.—Ја га омасти, књдоно испаде белужњаво.

Белуна ж крава беле длаке и име краве беле длаке.

Белунка ж в Белуна.

белуњав, -a, -o, беличаст. — Џемпир ти е све белуњав, јал од брашно, јал од

паучину. 1

белутакм бели камен, силикатни камен. — Узне белутак, труд и огњило, да

запали цигару.

белутрак мв белутак. — Напунил џепови з-белутраци, па едва гижљави.

белушаж бела овца и име овце. — Белуша, Грмуша и Калуша прве дотрчу на

солило.

Белушка ж име овце.

белушке ж мн бот врста баштенског цвећа.

белцим мн беоњаче ока, в белвц. — Излетели му белци, па изровил у мене, да те

стра увати. 1

белча м 1. човек плаве косе. — Он белча, па и деца се турила на њега. 2. фигво

драп длаке. — Укарамо Белчу у кошару да не боде јунчетија. 3. фиг снег. — Ноћаске

запрашил по врови белча. — Излезни да видиш: белча до глежиње.

Белча м надимак.

белче с говече длаке драп боје. — Куде купи тој белче?

белчуг малка, карика, беочуг. — Покидал се белчуг на Ђумино врзло. — Туј ми

требе још едњн белчуг.

белчужњк м дем од белчуг. — Искидал ми се белчужек на ланац одј-цат.

Бељам име пса драп длаке. — Што ли е тој те ме Беља не лае?

бељаван-вна, -вно опасан, љут. — Дете му млого бељавно, како с њега излази

на крај ни сâм не знае. — Не смеја ништа да продумам, беше тој бељаван човек.

бељавеје несвлудује, немирује. — Каце напие, почне да бељавеје, не мож га ники

смири.

бељавина жм опасна, незгодна особа. — То-е една бељавина, боље с њега да

немаш работу.

бељај м белај, мука, невоља, напаст. — Узо га с-мене у работу, па си натовари

голем бељај. — КњT поче да рове на мене, увати се у бељај које да работим.

бељашан, -шна,-шно в бељаван. — Беше тој млого бељашан човек, неси могал с

њега да споређујеш ни како с комшију.

бељигување с глим од бељигује се, вбаљигување. — Јеђ, доста стој бељигување.

бељигује се несвв баљигује се. — Це бељигује докле ја не донесем мирка.

бељка ж куна белица Мustela foina, в. белка“. — Уселила ни се у кошару бељка,

гостинка, све ни кокошке повaтa.

Бељка м надимак.

бепче с дем и хип од бебе. — Порасловој бепче кочка.

бепченце с дем и хип од бебе. — Убаво моје бепченце.

бераљка ж 1. жена која сакупља сено, в сенарка (1). — Толко родило, три-бе

раљке два двна не мож оберу сено у Папрат. 2. метална направа у виду чешља за

брање боровница. — Напраили гвоздене бераљке, па ни све затреше боровињке.
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берачка ж вбераљка (2). — Бес“ берачку лечка ће набереш боровињке, затој си

напраи берачку.

бере несв1. скупља. — Сви отишли у сливак да беру сливе. — Јутре целдњн требе

да берем сено. 2. фигеноји, бубри, отиче, набире. — Убодо се на трн, па ми пета ваздњн

бере и јаска, 3. фиг сече и довози дрва из шуме. — Сву ноћ се премисли од едно: кои ће

ми бере дрва за зиму. 4. фиг брине, страхује. — Берем стра од|-цтарос што дооди. —

Не бери гајле. — Не бери бригу за државу ће се снајде, но ми како ћемо. — Бери кожу

на шиљак, етега шунтоња. — Берем бригу како ћу презимим. 5. фиг трпи, толерише.

— Ја берем, берем у себе, докле могу, а књд однемогу више, све ћу му накажем што

имам, несšм ни ја неосетљива, како он мисли. 6. фиг захвата, запрема. — Овија мој

аков бере осамдесе кила, каце напуни с маздва-мужа не можгастуру с огњиште.

бере се несвскупља се. — Јаре се дере, народ се бере (загонетка: гајде).

берем прил в барем. — Добро-е да ти берем мати знае куде си отишал, да не

страује. — Берем си му се натепал, да ти неје јад.

беријаж галама, вика, дрека. — Надал берију ко да су га вуци спопали. — За џабе

прајш берију.

берикет / берићет м летина, род. — Да навалимо да оберемо берикет.

берикетан, -тна,-тно Иберићетан, -тна,-тно родан, плодан. — Овај година беше

берикетна за компири.

берне сврбере мало. —Дабернемо сенце што-е остало, да га незавати киша.

бес м јарост, обест, помама. — Ватил гу неки бес, па не знаје кво работи. —

Нашла на мене ће искаруе њојни бесови. — Улезал бесу њега, па пропаде беснејећи.

беседи несвеовори, прича. — Седи и беседи кво имаш да ми казујеш.

бесење с глим од беси (се), вешање, бешење. — Ако се не врне кноћи, не гине му

бесење прет-кућу.

беси (се) несв1. веша (се). — Едино да га беси, кое човек да му работи. — Будала,

це беси због онуј белосветушу. 2. фиг пење (се), пентра (се), качи (се). — Небеси

торбиче ча(к)-горе, не мож га дете довати. — Беси се по онеј крушке, ће падне да се

распучи у парампарче. — Небеси се на кола, видиш да волови едва вучу уз брдо. —

Наденул се на тарабу, бесејећи се по црешње.

бесилка ж 1. в бесење.— За њега е само бесилка, друго му неће помогне. 2. уже

за вешање. — Турил беше бесилку на сливов слап, свл да се замакне.

бесило с беснило, в бес. — Вати га неко бесило, поче да лудеје, диже се и отиде

там надоле, у реку, да се скрндоше негде.

/беслеб изр без хлеба. — Не пооди на пут беслеб. — Јеђ попареницу беслеб

(ирон). — Пратила га беслеб у воденицу.

беслебица ж немаштина, оскудица. — Едва преживемо беслебицу докле мој

човек не најде работу.

/бесне глисте/изрглупости, трућање. — Изводи бесне глисте да му се сви смеју

(трабуња).

беснејање с гл им од беснеје. — Немој да чуем да-е било неко беснејање, књд

несЊм туј.

беснеје несвбесни, лудује, правилом. — Ватилга неки ђавол па целден беснеје. —

Кво оћеш, кво беснејеш, ало неотрепана?!

беснелisкм обест, блуд, расипништво. — Ватилбеснелisкс неки женстураци, па

се не сврта дом. — С његов беснелек не мож (да) излезнемо на крај.
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бесни несвлудује. — А на ноге, а почне да бесни. — Ћебесни, бесни, па ће се

смири.

бесник млуд, опасан човек.—Куде појде за онога бесника, има млада да обелеје.

— Бесник бил, бесник ће остане.

беснило с бес, обест. — Ватило га беснило од)-циноћке, ујану коња и отиде

накуде Троскач.

бесница ж пејопасна, осиљена жена.—Нема кво да работи, па си, бесница, праји

воловодњицу око кућу. — Бесница бесна, кога све неје свртела куде њу.

беснување с глим од беснује. — Ствоје беснување ништа добро неће напраиш.

беснује несвв бесни. — Нека си она беснује колко оће, ти си буди миран.

беснула жв бесница, в бесуља. — Само ли ми дојде до руке беснула, ћу гу

искршим.

бесраман, -мна, -мно, бестидан. — Да неје бесрамна, не би те галатила.

бесрамник м бестидник. — Бесрамник едан, како после тој мож у очи да ме

погледа.

бесрамница ж бестидница. — Бесрамница, наврзла се на туђога човека.

бесрамуља жв бесрамница. —Да оће бар да се усрами што ме-е галатила, онако

да ништа неје било, бесрамуља една.

бестрага прил 1. дођавола. — Нек иде он у бестрага с његову помоћ.

/бестрага му глава/изр далеко му лепа кућа. — Бестрага му глава, откуд)-цепа

öн сљг налута?!

бестрагијаж пропаст, недођија.— За мене е он отишал у бестрагију. — Нек иде у

бестрагију све његову памет.

бесување с глим од бесује се (1,2). — КњT“ појде бесување пцетишта, на сокак бес

тојагу не иди (1). — Сви знају за њојно бесување по село (2).

бесује се несв1. тера се, пари се кучка. — Кучка се бесује, немој ники одј-деца

на сокак да излази, да га не изеду пцета. 2. фиг одаје се разврату (жена).— Којзнаје

за њу куде је, бесује се негде по град, малко ли се овде бесувала тај кучка.

бесуља ж пеј 1. обесна, блудна жена. — Тај бесуља само се ака с мужи. 2.

помахнитала животиња. — Едва вати онуј бесуљу, Првку, да гу вржем за колац.

бећар м момак, нежења. — Неје се женил, још је бећар.

бећарување с глим од бећарује. — Беше и његово бећарување, оженимо га, па га

врзамо за жену.

бећарује несвломкује.—Малијат се ожени, ал старијат син мијош бећарује.

Беца м надимак.

бецка ж бела овца. — И овуј зиму бецка близнила.

бецком белолик човек. —Деца га називљају бецко, декае бел, а он се љути.

бецко“ м бели ован и име таквог овна. — Залутал бецко по туђе овце.

Бецком надимак.

бечење с гл им од бечи (се). — Од његово бечење ватила сам стра.

бечи (се) несвколачи очи. — Не бечи очи на мене, несам ти ја низашто крив. —

Несам при-памет што се на мене бечи, књд му ништа несам уработила.

бештиа ж опасна особа. — Џабе ти убава жена, ако е бештиa.

Биба м/ж надимак.

бива несв1. може, иде. — Бивали од бабу девојка? — Бивали тој, ел не бива? —

Ако бива — бива, ако не бива — не бива. — Све што бива — бива, што не бива — не
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бива, које да му праиш. — Знам књд је бивало, ако сЊг не бива. 2. догађа се. — А

бивало-е и тој и оној, да не оратим да ме сви слушају. — Бивала-е зима, снег до гушу,

па бивало е ладно, да простиш, па се смрзнеш, а бивало е и жешко, да изгориш од

врућину. — Биваше да идеш у рат, а не врнеш се. — Биваше да се врнеш, а жену и деца

не затечеш, поубивали ги. — Бивало-е, а сhг небива. — Не бива ич, кад)-ти казуем.

биволм 1. биво. — На Чемерник ники више не чува биволи. 2. фиг нерадник,

ленштина. — Отегал се бивол прет кућу, у ладовину, па аздисује. — Пуна кућа

з-биволи, кој да ги нарани?

биволес, -та, -то пеј крупан, трапав, биволаст. — Некако е млого биволеc.

биволица ж1. биволица. — Кое ће работиш з-биволицу; да гу музеш, кој ће пиe

млеко од биволицу? 2. фигнерадница. — По целден се излегује тај аздисана биволица.

— Тови се ко биволица (угојена особа).

бигор непр прид претерано горак, претерано слан. — Куде ми даде овија бигор,

не могу га пием. — Изгоре ме бигор, от које сигу пекал?

биде / бидне пом гл буде. — Ће бидели оној што смо оратили? — Ако не биде

ништа од|-туј његову чколу, ћу га изгорим одј-ћотек. — Како е рекал Господ, такој

ће бидне. — Ако не бидне како ти ја казуем, пљуни ме у овија образ.

бие несв1. туче, удара, бије. — Видим ја: неки ће буде биен за отворено

градинче. — Ако сам се џабе мучил да доодим довде, ће будеш ти бивен за тој. — Не

можништа да уработи док га не биеш. — Пропадне жена биčећи платно з-бувачу туј

пусту реку.

/бие изр мисли, тежи. — Ко да ја не осећам на кво она бие стија речови.

/бие га глас изр чује се, прича се. — Бие га глас да је голем мајстор.

/бие га слiнце изр заслепљује га. — Бие га слbнце у очи, па не види добро.

/бие клепало изр звони. — Бие клепало за ручак.

/бие млеко/ изрбучка. — Утепа се биéећи млеко, да набучка грутку масло.

бие се несв1. тепа се. — Не могу му ништа, стално себиез-деца. 2. фиг каје се. —

Це бие она у главу затој што-е ломотила, ал ће тšг буде доцкан.

/бие се у главу/изр: каје се. —Књд види кво-е уработил, сам ће себие у главу, ал

ће бидне касно.

биe-кове несвбије (потрави), кове (косу) радилаички, неумешно.— Биe-кове по

ливаду, никако да гу окоси. —Целдан нешто биe-кове, ал одработу ништа не напраи.

биéње /бијење с гл им од би (ј)е (се). 1. тепање. — Ниедан собор на Петровден

неје прошал без биење, па неће ни овија. —Ћеизеде едно бијење. — Тај модрица му е

од бијење. — Немој се млого кокори, ће изеде едно бијење 2. фиг бучкање. — Без

добро биење ш-чурило, неће (да) избучкаш масло.

биждек м пеј израсли дечак психички још незрео. — Онолки биждек порасал, а

ништа не вата да припомогне дом.

биждекуља ж пеј девојка психички још незрела. — Што не дадеш на онуј би

ждекуљу нешто да ти помогне, да не ладује по цел ден?

биждечина ж ауг и пеј од биждек. — Биждечина една, само знае з-деца да се

закачуe.

бизгов м пеј ленштина, нерадник. — Ништа тај бизгов не работи, само лен

чугари.

бизговчина ж ауг и пеј од бизгов. — Никакав корис одј-туј бизговчину.
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бијач м дрвени нож на трлици којим се млати конопља. — Заболеше ме руке од

бијач за грcнице.

бије (се) несв1. удара (се), тепа (се). — Бије ваљавица, парастура. 2. бубњи, лупа.

— Крчи собор, бије тупан на Мејане, па устура. 2. фиг комеша се. — Бију се облаци на

небо. 3. фиг придикује. — Ваздњн ми бије у главу едну исту ствар. 4. фиг боли. — Бије

ми подгруди опасно.

/бије малер/изр: нема среће, буде у невољи. — Ако ни Тока прејде пут, данic ће

ни бије малер. — Стално гу за по нешто бије малер.

/бије масло изр: бије масло или бије млеко бучка млеко да произведе маслац. —

Сабајле ватила бучку, па бије млеко.

бијеница ж кућа грађена од дрвета чији су зидови пуњени блатом са сламом и

козином, пуњеница. — Најстаре куће у село су бијенице.

бијено масло с маслац добијен бучкањем. — Најбољoе бијено масло.

бијено млеко с млеко из кога је бучкањем издвојен маслац. — Едно време е

биено млеко сипувала на свиње, а сhг нема ни да обиђне.

бијено сирење с сир добијен од бучканог млека из кога је издвојен маслац. —

Неје млого мрсно, то-е-бијено сирење.

бикче с дем и хип од бик (млади во, обично остављен за приплод). — Јунче ми

попорасло, сbг је већем бикче.

билет м исправа за животињу. — Ако немаш билет за врањчу, нема ништа

от-пазар.

билмез м 1. глупак, будала. — Колки билмез израсал, а ништа не сваћа. 2.

ленштина. — Кој ме наговори з-билмеза да идем у дрва да се утепам од работу, а он

само да блаи.

било с вратило за постељину, в премет. — Изнеси постељке на било да се

ветреју.

биљка ж фиг дете (од милоште). — Млогоме усрећила овај моја биљка. —То-е

материна биљка, моја Невена, за њу мати живи.

Биљобер му изразу: СветиЈован Биљобер (7. јули— Ивањдан).— Јутре је Свети

Јован Биљобер, ка- це-беру китке и плету венчићи. — Дојде и Биљобер, а њега нема да

дојде из работу да окоси овеј ливаде, све ће прегору.

биљоберче с дем од биљобер, дете које бере ливадско цвеће. — Да видимо квеје

све китке набрало биљоберче, па да плетемо венци.

биљоше се свр обави велику нужду.— Биљосал се на путињче куде људи прооду.

биљчица ж дем од биљка. — Кад!-ће (дај ми порасте, да ме одмени, моја

биљчица.

биндурм стуб носач на грађевинској конструкцији. — Биндури држу столицу, а

на столицу дојду рогови от“ кров. — Требе се биндури добро поставу, да носу

ћуприју.

Бипче с дем од Биба.

бирка“ несву дем знач: бира. — Немој да ми биркаш компири, него поредтурају

торбу.

бирка“ ж избирачица, она која много бира младожењу. — Бирала бирка ћора

вога Мирка (изр).

биркање с гл им од бирка“, бирање. — Нема биркање, само по ред, па кое ти
t

ЗаПадНе.
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бирне свр пробере, изабере. —Бирни оте!jlјабуке онеј кое несуздригосане.

биров м гласник, позивар. — Неси биров да се дереш низј-сокаци ко луд? —

Доста ни-е еден биров у вамилију, не требу ни два.

биртија ж крчма. — Само да не улезне у биртију, све паре ће да пропије.

бисагмједна торба на бисагама.—Узни из десни бисаг на коња поситнице што

сам ти накупувал.

биcasим мн 1. двострука торба, бисаге. — Освем смо бисásи купували от

кöзину, све друго смо сами ткали. — Тури пуни бисаsи преко грбину, отиде да сеје

ченицу. — Ујанул коња, напунил биcasи, одлете накуде Власину. 2. мера за тежину,

= 20-30 кг.

Бисинцим заселак у Новом Селу.

Биска ж надимак од Бисерка.

бистрење с гл им од бистри се, 1. разбистравање, избистравање течности. —

Колко ће чекамо још тој бистрење извор? 2. фиг трачарење. — Беж од бистрење

палитику, тој неје за деца.

бистри несвпролепшава се (време). — Бистри га откуде запад,ће осавне убаво.

бистри се несв1. разбистрава се, прочишћава се. —Још се не мож пие, бистри се

извор. 2. фиг пролепшава се.— Бистри се небо, јутреће биде убаво време, вјагли се.

/бистри палатику/изр трачари.— Само знае да бистри палатику свуде по малу.

Бистрица ж село на Острозубу.

Бистричанин м човек из Бистрице.

Бистричанка ж жена из Бистрице.

Бистричанче с дете из Бистрице.

Бистричке Мејане ж мн махала села Бистрица са механама на друму Вла

сотинце — Чемерник — Власина.

бистpички, -а, -о оно што припада Бистрици и Бистричанима.

битлез/битлеcм фиг особа зараслау косу и браду, чупавац, вкотруљан. — И мој

син оће да-е битлез, ал ћу га искарам ис кућу.

бицикла жбицикл. — Бил докарал у село бициклу да се деца возу.

бицман м битанга, ленштина. — Не би продала јунца на тога бицмана, да ми

дава злато.

бицманка ж ленштина, нерадница. — Не помагај ништа на туј бицманку.

бич м бич, канџија. — Узни бич па потерај коња повра, поче се ставњује ће ни

вати ноћ.

бичало с штап за који је везана кожна врпца, в бич. —Ибичалотребе да-е добро

да се савива.

бичи несвnили, струже, тестерише. — Бичи дрваз-бичкију, кад ги он избичи,

ти ће ги цепиш!

бичи се несвеорди се, кочопери се, в пува се. — Откако-е дошал из работу, бичи

се, кобајагимке намлатил паре. — Бичи се без разлог тој пувало.

бичкија ж тестера. — Досади ми да стално џакам одј-Цотира, збра паре, па

купи бичкију.

бичне свр у дем знач: ожеже, ошине. — Бични Врањчу, да се не успи у вра.

бичује несвудара, гони бичем. — Не бичуј коњи бес потребу!

благ, -а, -о сладак. — Млого су благе овеј крушке ако гитуриш у сламу да зимус

упрну.
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благачњк, -чка, -чко сладак, слаткаст.—Благачке су ти онеј јабуке поткућу.

благдан м празник. — На благдан да се премениш, обричиш, почишаш, да будеш

убав, да се у тебе загледају девојке.

/благе везе изр ништа не зна. — Нема он стој благе везе, залуд га набеђуете. —

Од работу си па он нема благе везе. — За њега ја немам благе везе, ја кои га раним и

облачим!

благи папрат м бот блага папрат Polуpodium Vulgare. — Корење од благи

папрат се еде.

благи петњкм дан кад се не пости, кад се мpси. — Каће вишетија благи петек да

се омрсимо?

Благица ж име.

благичњк, -ичка, -ичко благо, слатко — Млого му благичко куде нас да еде. —

Ел ти благичка баница?

благни несвслади, сладни. — Благну овеј крушке ко шићер.

благо узв благо, драго. — Благо си га на мајку за таквога печаловника.

Благовесммн Благовести. —Развршимо нов стог за телчиња пред Благовес.

/благо дрво изрродно дрво, воћка. — Што туј не посади неко благо дрво, него

метловине?

Благоја м име.

благосивља несв5лагосиља. — Сваки час потргне искондирћк, па благосивља

младенци.

благосов м благослов. — Не можда работи, чека од Бога благосов (ирон). —

Чекаш ли благосов, те не почињаш работу?

благосовен, -а, -о благословљен. — Нека ти-е дете благосовено.

благосовење с глим од благосови.—Затој ће причека на благосовење од|-деду.

благосови несвв благосивља. — И башта ће те благосови ако узнеш Велику. —

Благосовила сам га књд је довел девојку.

благотаж млеко и бели мрс. — Првотелка прегорела, друга се нее још отелила,

па ми мањка благота.

благотиња ж в благота. — Како сте з-благотињу, куде нас већем намалује?

благотињка ждем одблаготиња.— Понестаде ни благотињка бkш кад не требе.

благун м бот врста храста Оuercus conferta, граница. — Каква е само ладовина

под благун.

Благуна ж име.

благунћц I благуњњц мрана слатка крушка. — Откуде е донеловија благуњци,

дај на сви по едњн благуњБц?

благунка ж бот јесења крушка ситних слатких плодова. — Несам кадар да

оберем онеј благунке у падину.

блажан, -жна, -жномрсан, мастан.— Доктурму недава да еде млого блажно. —

С#к си носу у петњк блажно на гробје, раније тој неје могло.

блажен, -а, -о благородан. — Овоlје намучен, а блажен народ.

блажено млеко с напитак од смеше киселог и слатког млека, јогурт. — Уз

баницу ел попареницу иде само блажено млеко.

блажење с гл им од блажи. — Нема блажење докле трају пости.

блажи несвједе масно. — Одј-теј паре купи киломас и стој сам блажила деца

целу годину. — Данђс не блажим, још су пости. — СЕк си блажу и у петњк.
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блажни несвв благни. — Још ми блажни у-(ylста од|-туlj)-јабуку.

блажно с поим прид мрсно. — Неје добро што стално еде млого блажно.

блазење с гл им од блази се. — Толко блазење ко да-е видел Рајину патку.

блазина“ ж будала, глупак. — Остави туј блазину, дојди овам да ми помогнеш.—

Од блазину кво можда научиш? — То е човек блазина.

блазина“ жметална подлога воденичном вретену која стоји на кобилици, на њу

належе бад. — Не меље воденица на блазину, но човеку на грбину (изр). — Блазина

стои закована на кобилицу, у њу се утура бад.

блазинетина ж ауг и пеј од блазина“. — Поглеј колка-е блазинетина, а ништа у

руке не знаје да уработи.

блази се несв5лене. — Што се блазиш књд неће да работиш. — Нека се он блази,

мици идемо.

блаи /блаји несв1. блеји. — Дај сено на овце да не блају. — Блају овце ко на

солило. 2. фиг блене. — Ја му казуем, а он блаи у мене ко теле. — Што блаћу мене ко

нездрав? — Блаи у снајку ко блазина, 3. фиг дангуби. — Несмо дошли да блаимо овде

цел двн, но да нешто уработимо.

блајање с глим од бла(ј)и (1, 2, 3). — Познавам нашу Калушу по блајање (1). — Не

вреди му блајање, књд она не аје ич за њега (2). — Кој ће ни плати оволко блајање на

станицу (3).

бланета несв1. говори, бунца у сну. — Дете ми добило ватру, па свуноћ бланета.

2. прича без везе, трабуња. — Пусти га, нека бланета, замлата. —Такој си он бланета

ваздњн, ал га ники не узима у обзир.

блањав, -а, -о мртвосан, улењен. — Овија Мика, блањав неки човек, вуче се ко

пометина, па како ће он)-нешто да уработи?

блатаив,-а,-о прљав, каљав, —Такој блатаивнемој (да) си ми у кућу улезал

блатар мрадник на припреми смесе за прављење ћерамиде у ћерамиџиници, в

калција. — Следен блатар не можда одвие на тезетара, носеећи по цел дšн

блатиште.

блатарка ж алатка за малтерисање блатом. — Куде ни се денуше онолке

блатарке, нигде една нема?

блатишљак м аугм. и пеј од блато. — Наведе ни у неки блатишљак, едва се

извукомо. — Откишу напраи се блатишљак по пут.

блатиште с в блатишљак. — Очукајчешире, немој блатиште да ми уносиш у

кућу.

блатњив,-а,-оумазан блатом, блатњав.— Куде њи око кућу блатњиво до бога.

блато с 1. мочварно земљиште, тресава. — Пази куде преодиш књд идеш преко

блато у Баинци 2. фигмного у изр:— Има паре ко блато. —Намлатил паре ко блато, не

знае кво ће с њи.

Блато с 1. речица, 2. тресава, мочвара. — У Блато има пуно потресуље и

глобила, мош човек да се загмаца и никад не излезне.

блед, -а, -о жут. — Куде најде такој убаво бледо џемпире.

бледињав, -а, -о избледео, бледуњав. — Нешто ти брзо кошуљка постала бле

дињава.

блејм блејање. — Чује се блеј из Јереницу, овце пошле низ врбаци.

блене несвзури, тупо гледа. — Блене ко мађиосан, а ништа не види.
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бленови м мн изр: кола на бленови воловска кола са дрвеним осовинама. —

Најпроста кола су била онај на бленови, з-дрвене оске.

блeнтa м будала, глупан. — Блента едњн, преднос му откараше јуницу, а он)-ни

шта не види.

блeнтaв, -а, -о недотупав, глуп. — Куде си бил целден, бленто блентави? —

Скроз је блентав.

блeнтaвење с гл им од блентави се. — З-блeнтaвење не мож ништа (да) по

стигнеш. -

блeнтaви се несвалупира се, замлаћује се. — Немој се блентавиш, него биди

озбиљан.

блеса ж блесавко, блесава особа. — Свака блеса гледа у небеса (дечја за

чкољица).

блесав,-а,-обудаласт. — Блесав сто-посто. — Одблесавога поблесав, тоljЈемој

Спиридон.

блесаст, -а, -ов блесав. — Како је блесаст мош“ сваки да га превара.

блесина ж поим прид замлата, будала. — На моју се ливаду окомил, блесина

една.

блеска (се) несвсија (се), пресијава (се), лашти (се), сјаји. — Нешто блеска од

онуј страну откут Прочовалци. — Блеска мислbнце у очи. — Блескају вој се ласке и

манистра на вуту књд оди.

блескање с гл им од блеска (се). — Од блескање на слbнце не видо куде отоше с

коњи.

блесотинаж онај који је блесав.— Закасаз-блeсотину, ни-цеводи, ни-цетера!

блешти несвсјаји се, јако сија. — Нешто блешти на рид, мора да-е срч, ел неко

огледалце. t

блешчам блесавко. — Остаји ралицу и волови у бразду па блешча отиде да лоче

ракију.

ближањ, -жња, -жњо ближњи. — Колко ти-е ближањ не знам, ал за мене

ofн)-нее читав

ближњева несвдоноси на свет близанце, близни.—Половиновцеми ближњевају.

близна“ ж овца која је близнила. — Изгуби се негде у шумак онај наша близна и

не мога гу најдем.

близна“ ж нит основе која се прекинула при ткању. — Премости туј жицу

з-близну, и продужи да ткаеш.

близнак м близанац. — Бора-е бил близнак с мене, ал га утепаше Бугари четерес

прву. — Он ми-е брат близнак. — Зар се не познава да су близнаци?

близнакуља ж близнакиња. — Одј-теј близнакуље не мож никад да погодиш

која-е која.

близначе с дем и хип од близанац. — Остаде ми за запат едно близначе.

близнесједно од јагњади близанаца.— Овој близнеће кољемо за Ђурђовдвн.

близни свр роди двојке. — Пет-овце ми близниле, а една тројанила.

близницаж комад челика.—Од близницу се у дугању ковале најбоље секире.

близњи поим прид ближњи, блиски род. — Ми смо си с Марка близњи. — Да

несмо близњи, сbг би га утепал.

близо прил близу. — Наша кућа је близо, не-це умориш до там.

блија несвјако тече, в шврчи. — Протекал кров, блија вода у кошару.
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блине свр одједном потече, надође. — Одеднуш му блину крв на нос. — Блину

вода низ буку па у коло, закречета воденица.

бломбаж 1. Пломба. — Ћугу водим куде зубара, испала војбломба из)-зуб. 2.

пломба са сигурносним жигом.—Турише бломбу на пакет, па га картира за Београд.

бломбира (се) несв1. Пломбира. — Требе да блoмбирам зуб, ал све страујем. 2.

ставља пломбу са жигом. — Сат за струју се блoмбира, да га сваки не рчка.

блудан, -дна, -дно пресит, презасићен. — Најел се и напил, па како неће буде

блудан. — Блудно дете, па не учи, да неје блудно, како би учило да видиш.

блудник м пресит, аздисао од преситости. — Постал (је) блудник, све сам) му

купил, а он ништа не работи, нит бће да учи.

блудување с гл им од блудује. — Нема више блудување, оlдl-цектембар побди у

школу.

блудује несвигра се, галами. — Цел ноћ им дете блудује, књд ће да спи, књд требе

у школу да иде.

бљезга несвлупета, баљезга.— Штомудаваш да бљезга куде непознати људи?

бљезгарење с глим од бљезгари. — Одви ми се од његово бљезгарење, еднушћу

га замлатим с неки сировак да га више не слушам.

бљезгари несвв бљезга. — Ни сам не знаје кво све бљезгари.

бљиа/бљие несв1. прелива се. — Надошла голема вода, бљиа прекојаз и ваду. 2.

шиба, шикља. — Уплаши се дете кад виде како му бљие крв из главу. — Упекло

слbнце, косим, а бљие зној ниш-чело и грбину, 2. фиг сипа. — СЕл што војне бљиe

отров из уста, таква ми-е етрва.

бљизгавица ж клизавица. — Немој, бабо, на бљизгавицу без)-штапче.

бљувотина ж глупост, бесмислица. — Нећу стопут да слушам теј његове бљу

вотине.

бљувоч мfж1. бљување, избљувак. — Кав је овој бљувоч овде, куде врата? 2. фиг

глупост, бесмислица. — Прича си неки бљувоч, ич да га не слушаш. 3. онај који

лупета глупости. — Отката ја с тија бљувоч не оратим.

бљуе/бљује несв1. повраћа. — Кво ли-е изел те оволко бљуе?— Само трним да

не бљује крв. 2. фиглупета, трачари, напада. — Окуражила се откад вој муж дошал,

па свл што не бљује на мене.

бљузгавица ж клизав, мокар пут, клизавица. — Еднуш ли сам се расцепил на

бљузгавицу.

бљуне свр 1. поврати. — Пази да не бљуне дете ка це такој затаи одј-цису. 2.

нагло почне да пада, пљусне, лине (киша, град). — Бљуну киша, све ни ушљепа до

Село 3. јурне, надође (вода). — Удари провала, бљуну вода да однесе воденицу. 4. фиг

каже у афекту.— Она трпи, трпи, па књT бљуне, имати сваштанакаже. 5. фиг плати,

исплати. — Књд бљуну триес иладе паре, одма му дадо јунче.

бљуткав, -а, -о бљутав. — Купи неки петлиџани, а они бљуткави, мора (да) су

презрели.
-

бобмбот бобVicia faba. – Неје оно(д)-тија што ће кажу попу поп, а бобу боб.

боба ж баба. — Боба-Наталија је куде-насткала постељке на разбој. — Били смо

куде боба-Ћирку за кудељу да се дете учи да преде.

бобатало с вир у теснацу реке, у коме се вода вртложи, вртлог. — Немој се

подавите у бобатало, пазете како се бањате.
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Бобатало смтн клисура на Големој реци. — У вир у Бобатало су најголеме

пастрмке.

бобLк м дем и хип од боб. — Свари тој малко бобњк што имашемо, а за јутреће се

снабдимо.

бобоњи несвприча, разговара. — Ја лего да спим, они осташе да бобоњу.

Бог мрел творац духовног и материјалног света, в бог ми душа, в богу брада, в

боже здравје, в Деда Бог, в Деда Господ, в други бог.

богм фиг клима, поднебље. — Куде-вас рађа и пченица, и царевица и грозје, куде

нас је други бог.

богаство с богатство.— Не знае се колко големо богаство има. —Деца су, вика,

његово богаство.

богатеје несвбогати се. —Не могу да гледам како он богатеје на туђу грбину.

богатликм богатство, иметак.— Сви други су ништа спромањиов богатлђк.

ЛБоlг)-га поразил/ изр клетва. — Бог)-га поразил куде се на срет-пут нато

врљал

ЛБö(г)-га убил/изрклетва.— Бог!-га убил што ми напраисвађу с комшику.

ЛБог-да чува изр да те Бог сачува од кога или чега. — Бог да чува које-е све у

стање да ти каже. — Бог да чува одј-тија мукомџије.

ЛБогми (ти) душа/изр: такоми Бога. —Ја дојдо, Богми душа. —Богми душа, ич

се неси променил.

богзна прил нарочито, посебно. — Ништа богзна несšм купила, а паре ми отоше.

— Исцеливаше се ко да се богзна колко волу. *

богиње ж множиљак од пелцовања против великих богиња. — Има две-богиње

на рамо от-пелцување, а ја едну в големе богиње.

богињав,-а,-о осут богињама, који има богиње.— Дете војбогињаво, немојдај

идете куде-њу да не прејде на вас. 2. који на лицу има трагове прележаних богиња,

рошав. — Овакоlj) е убава, само по лице је малко богињава.

богињке ж дем од богиње, в батке. — Дете се осипало з-богињке.

боговетан, -тна,-тно прил за појачано значење. — Рмбамо цел боговетан дан и на

крај ништа не заработимо.

боговски прил добро, лепо. — Ужива га боговски. — Дочекали га куде дедини

боговски.

Богоина падина жмти увала, ливаде.

Богоја м име.

богорадење с гл им од богоради. — Нема богорадење, мора (да) се работи.

богоради несвриг вајка се, жали се, кукумавчи.— Немој митуј богорадиш, него

узимај работу у шаке.

Богослов м име.

Богосов м име.

/богу брада изрна крају жетве на њиви се остави прегршт струкова непо

жњевеног жита, увезан у снопић и окићен цвећем, да сачека следећу сезону, ради

берићета. — Књд пожњемо, окитимо богу браду да и догодине добро роди жито.

бод м петља у плетиву. — Извукал ми се бод, несhм видела, сšг мора да

расплетем цел рукав.

боде (се) несв1. сукобљава (се), супротставља (се). бори се роговима (во, бик), в

збоде (се). — Књдискарамо волови на Чемерник, узомо да гибодемо, да видимо кои-e
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ћаја. — Не приоди близо ка це боду волови, ће те скрљају. 2. фиг изгледа мргодно

(човек). — Ће видиш какав је: свл што не боде.

бодење с гл им од боде (се), 1. сукобљавање, борба бикова. — Волим да гледам

бодење бикови. 2. пробадање. —Тој ми-е одбодење на трње кард)-цам бралшипци.

н /боже здравје! израко Бог да здравља, нека Богда здравља.— Боже здравjе да се

ВИДИМО ОВДеKa И ДОГОДИНе.

божем прил тобоже. — Напраји се, божем, да ме не познава. — Божем ће иде у

Село, а овам отишал на Власину. — Божем) ме не познава, а познавал ме кад ца(мј

му требал.

божи, божја, божјо божји. — Излезни малко у ливаде на овија божи ден. — То е

божидар како дете умеје убаво да црта и пише.

Божидар м име.

/божи ден изр 1. леп дан, дан подарен од Бога. — Милина една да работиш на

овија божи дин. 2. празник, светац. — Данђс је божи дан, данес се не работи.

Божилм име.

Божићмизр:— Големи данћс, јутре Мали, Мали Божић, па одма Стеванов двн.

божичњак м бот девојачка суза Ноја L.

Божја уредбам вишња сила, вишњи закони. — Таква-е Божја уредба, не мож ти

како оћеш!

божљак м божјак, убог човек, просјак. — Напраил се божљак, да га не познајеш.

— Нећу ја овде да чувам божљаци, мора сви да се докарају у ред.

божљакиња ж просјакиња. — Напунимо торбу на божљакињу, па си отиде низ

малу.

1 боица / бојица ждем и хип одбоја. —Таман се детету врну боица у лице, они га па

одведоше у варош.

бој“ м спрат. —Напраил кућу на бој.—Такве куће на бојретко има у село.

бој“ м туча, батине. — Напраји се бој ко на Косово у оној време.

бојадисување с гл им од бојадисује. — Збра два џака пређу за бојадисување.

бојадисује несвбоји пређу. — Књд бојадисујемо пређу у Предене, поцети ме да

купим неку кануру од памук, за везење.

бојадише несвв бојадисује. — Сама си бојадишем у црно з-габар.

бојаџијам занатлија који боји пређу за плетиво и ткање. — Беше Мита добар

бојаџија у Предене.

бојаџилisк м бојаџијски занат. — Свг је већем непостал бојаџилек.

бојаџисување с глим одбојаџисује. — Кад напредемо, носимо на бојаџисување, а

после се спремамо да ткаемо ћилими и постељке.

бојаџисује несвв бојадисује. — Умрел Мита, сbг му син бојаџисује.

бојдаш м вршњак, исписник. — СМилоју смо бојдаши, заедно смо у школу

ишли, и исто лето у војску пошли. — Говеда сам чувала с тија мои бојдаши. — На

пазар це сретне з-бојдаши, да се наорату.

1 бојује несвратује.— И ће бојујемо, ако требе. — Деда-е бојувал у Први и Други

свецки рат.

Бока м надимак.

Бокица м дем и хип од Слободан.
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боксм 1. метална направа која се навлачи на руку за задавање опаснихудараца.

—Носи у џеп бокс ако га неки дира, да се брани. 2. фигударац песницом. — Ударил му

бокс, па му расцепил жљебине.

бокче с дем и хип од бог. — Бокче му његово! — Бокче ти пољубим, а што ме не

послуша?

болан, -лна, -лно болестан. — Баба ми-е млого болна, па узо коња да гу водим

куде доктура.

болеж мјак бол, болест. — Одј-тија болежне наоди селек: човек стугу дојдена

свет, с тугу се бори и с тугу си отиде.

болес жм болест, в голема болес, в падаћа болес. — Орату од неки болес на

стоку, па мора да се шприцује. — Уватила гу болес у ноге, едва патрави.

болесан, -сна, -сно болестан. — Убаво изгледаш, да неси нешто болесан (ирон).

— Болесан је откад знамо и такој болесан нашиве сви здрави мужи.

болешчина ж тешка болест, болештина. — Увати ме нека болешчина па ме

држа цел пролет.

/боли изр за појачавање значења. — Напраил га па боли колко-е добро.

/боли га брига/изр не секира се. — Боли га брига за све, напие се, па по целден

чмаи, чмаи, докле не легне куде било.

болка ж1. бољка, болест. — Моја болка неје од болес, него од|-тугу за дете што

сам изгубила. 2. фиг невоља, мука. — Немој ме вртиш уоколо, но орати која ти-е

болка?

болник м болесник, боник. — Неје он болник са здравје, него с акл.

болњикав, -а, -о болешљив.— Беше болњикава, ал се извуче, ене гусbк права ко

братаљка.

болтаж дућан, трговина (стари нестали назив).

болтаџија м дућанџија, продавац (стари ишчезао назив).

болување с боловање. — Узел болување, а дома га едва накараше да нешто

уработи. — Његово болување од) десет године там било там остало.

болужњав, -а, -о болешљив. — Болужњаво ми дете, па од|-доктура на доктура,

цел месец несšм дома.

болује несв5олује, тугује, пати. — Сваки нека си болује своју болку.

болуњав, -а,-оболешљив. — Беше ми мати болуњава, одила-е све на штапови.—

Онöлко болуњав, а све у кућу легло на њега.

бољ, -а, -о бољи.— Од Митра нема бољмајстор у село за све што требе у кућу. —

Ово-е бољо гребуљче од моé.

бољка ж болест. — За сваку бољку се најде доктур, а за моју — доктурка.

бомба ж фиг боца пића. — Однесо му кесиче каву и бомбу с ракију и сЊг ме одма

прими ка(д)-дојдем.

бомбардување с бомбардовање. — Кад беше бомбардување, несмо знали куде

да се сакриемо него у дрвник.

бомбонка ж1. дем и хип од бомбона. — Раздадо на деца вишек свилене бомбонке.

— Неће га превараш з-бомбонку. — Девојче ко бомбонка. 2. бoт врста цвећа. —

Уцавтеле ми бомбонке, милина да погледаш.

бомбонче с дем и хип од бомбона. — На свако дете по едно бомбонче.

бомбонџијам бомбонџија, посластичар. — Умрел бомбонџија у Предење, нема

кои да прави бомбонке на деца.
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бондpук м дрвена грађа. — Ова-е кућа од бондpук, само што-е омазана и

окречена, па се не види.

бондpучараж зграда од бондpука. — Башта му е бил тесар, мајстор за бон

дручару.

бонсек м бонсек, тестерица за метал. — Да имам бонсек не би се мучил око

овија плек.

бóпка“ ж оста. — Излезле му бопке по целу снагу.

бóпка“ж вакцина, ожиљак од вакцине. — Примило дете бопку, па вој се под

љутила.

борак м боров шумарак. —Потера ги по пут, ал се разбегаше по борак, едва ги па

збра.

борђк м дем одбор, борић. — У падину расте едњн борђк, мора га пресадим пот

кућу.

борење с гл им од бори се, борба. — Мурџа-е бил ћаја у борење бикови на

Чeмeрник, докле га не учукамо.

Боривоја м име.

Борика ж име.

бори се несвригради, ствара, обрађује, негиује, чува, живи. — Одртавел сам, не

могу се више борим с имање. — Млого ситна деца, едва се борим с њи. —Остаре, едва

се борим.

бори се“ изр: а) бори се з-душу потпуно телесно ослабио. — Едва се борим з-душу,

а они ме терају да им помагам; б) на самрти, умире. — Готов је, сал се јошке з-душу

бори.

Боровик м име села.

боровињак м простор обрастао боровницама. — Павлова гремада се пре

творила у боровињак, па гу све уништише берачи из Врање и Лесковац свcбераљке.

боровиње с покошена боровница. — Сено пуно з-боровиње.

боровињке ж мн бот боровнице Vaccinium Myrtilus L. — Напраимо гус) сок од

боровињке.

боровињцим мнфиг брање боровница.—Наканимо се, ете, д-идемо у Чемерник,

у боровињци.

Боровичанин м човек из Боровика.

Боровичанка ж жена из Боровика.

Боровичке вракњице ж мн пропланак, ширина у шуми.

Боровички друм м мти планински гребен и пут који с Чемерника иде тим

гребеном.

боровњак м место засађено боровима, в борак. — Одвел гу у боровњак, кво е

там било не знам, после га тике затворише.

Борча м надимак од Бора, Боривоја.

борче с (мн борчетија) дем и хип одбор, борић. — Посадил сам борчетија око

кућу, кат порасту, ће буде дебела ладовина.

борчић м дем одбор, млади бор, борић. — Насадили по утрину борчићи, нема

куде стока да пасе. — Што посече борчићи, убави беоше?

бос, -a, -ö фиг непоткован. — Не могу да рабаџисујем, волови ми боси. Морам у

среду куде албатина да ги поткове. — 3-босога коња се не трка.



Црнотравски речник 73

босиљчак м дем и хипод босиљак. —Тури си босиљчаку ћилими, да гимољци не

еду.

Боска ж надимак од Босиљка.

босотијаж беда, оскудица, сиротиња. —Прекарамо и босотију и голотију и деца

ни стануше на ноге.

босотиња жв босотија. — Слšзе ми појду на очи ка(д)-це сетим каква смо били

босотиња.

босотињка ж дем и хип од босотиња. — Били смо ти голотињка и босотињка по

тија пусти рат.

боц м пинтерска алатка за вађење жељебова на каци.

боцкам деч инјекција. — Кад ти чика даде боцку, нема ни да пекне.

боцкав, -а,-о, бодљикав. — Огради градинчез-боцкаве грањке, да телчина више

не улазу.

Бошке м вок у дем знач: Боже. — Там, Бошке, там, куде никој нема! (из бајалице

„против градушке“). Кво ми би, Бошке, те му се обреко? — Не дај ме, Бошке, там у

туј кућу!

брабоња несвриглупета, прича, тороче.— Не брабоњај више, никите не слуша.

брабоњак м 1. овчји измет. — Пуштила овце у авлију па гу напуниле з-брабоњ–

ци. 2. фиг све штоје величинемале куглице.— Овој ли су компири, ел брабоњци?

брабоњи несв1. балега (овце). — Овце брабоњиле, брабоњиле, чудо ми напраиле

око кућу. 2. фиг лупета, прича без везе. — Немој да брабоњи, не могу га више

подносим.

брабоњка жв брабоњак (1,2). — Куде се оšрнеш око брстак, све зајче брабоњке

(1). — Збрал брабоњке, па вика купил бомбоне на деца (2).

брабоњче с дем од брабоњка. — Бомбонке ко зајча брабоњчетија.

брав мовца. — Нека(т) цмо чували подвеста брава, а сhг се отањило на десетину.

бравче с дем и хип од брав. — За Ђурђовдњн редовно закољемо бравче, а понекад

И ДВа.

брада ж1. део лица испод уста. 2. длаке на лицу одраслог мушкарца, в богу

брада.

брадавичка ж дем од брадавка. — Бричил се па посекал брадавичку, а нема

стипсу да заустаи крв.

брадавка ж брадавица.— Немој дадираш брадавку, можна големо да излезне. —

По руке му све излезле брадавке.

брадашилм брадат човек. — От кои је овија брадашил”

брадес,-та,-тобрадат. — Ел куде вас наврћа онија брадес младић из општину.

брадица ж 1. дем од брада. 2. коренлука.—Лучњк пустил брадицу, брзо ће расте.

брадиче с дем од брада. — Порасло му брадиче, а још се не бричи.

брадичка ждем од брадица (1). — Вика му да стуpитуј брадичку, да се не груби,

ал ме не слуша. — Огрубејал з-брадичку дибидус. — Да је бар нека брадуpина, но

брадичка за сеир.

брадурина жауги пеј одбрада. — Кој ћети ђаволтолка брадуpина, ће сезапопиш
ли?

бразда жудубљење које прави плуг при орању, в у бразду.

браздас, -та, -то избраздан. — Оноlj) е моја браздаста ливада у ровине.
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брајком пријатељ. — Куде ли је сЊг мој-брајко да ме обиђе. — Е, мој-брајко, не

може тој-такој како ти оћеш!

брактише (се) свр 1. ослободи се, в курталише се. — Ћу се брактишем от посо,

кој ће ми андрак пот-стар заман. 2. настрада, умори се. — Брактиса од оволку работу.

— Брактиса од -тога човека.

бралем 1. хип од брат. — Нема га брале да дојде данђс кад ми најтребе. — Што,

бре, брале, не слушаш башту? 2. пријатељ.—Залутамо, брале, у овуј скркoлију, како

це врнемо сам Бог знаје.

брана ж дрвена дрљача за уситњавање земље и поравнавање орања. — Искарај

брану, да влачимо орање. — Кад)-це пооре њива с плуг ел ралицу, и посеје жито,

орање се завлачи з-брану. — Брана има широку даску, оплен, слапци, кривуљицу и

грањке.

брани несвзабрањује. — Кој може да ми брани да сечем моју шуму. — Кој му

брани да работи ако умеје и оће?

браник м штитник око доњег камена да се брашно не расипа, но пада у

мучњак. — Браник не дава да се стрви брашно ка(д)-це меље.

браник“ м в браниште. — Насечи лемезнице у Милтоин браник. — Неки ни

отpсил цел браник.

/брани стра/изр 1. буде с ким да се тај не би плашио, чува кога од страха, в чува

стра. — Јелка спи куде Борку, да вој брани стра, ел је сама. 2. фиг осматра. —Ти ми

брани стра докле ја берем Борчине јабуке.

браниште с шумски забран, забел, в браник“. — Насекомо лемезнице у бра

ниште, пободомо остожу и сњк ће денемо стог.

Бранча м хип од Бранко, Бранислав.

брањевина ж врста јогурта. — Брањевину готвимо кад) цвик и сирутку поме

шамо с кисело млеко, па малко одстои у ђуђум.

браство с братство. — Ка{д)-це збере мое браство, зачас ће дигнемо кућу

пот-кров.

братанче с дем и хип од братанац и братаница. — Овој девојче ми е братанче,

ћерка од брата, а овој братанче е његов син.

Браца м хип од Бранислав.

брацки прил братски. — Ће поделимо брацки, како доличи, на по пола.

брашанце с дем и хип од брашно. — Узни брашанце и масалце, па заврти едну

погачу. — Остаде ми још малко брашанце, требе да си докупим кад неки појде у

Предене.

брашнаник/брашњеник м 1. сандук за чување брашна, брашњеник, в наћви. —

Напунимо брашнаникз-двеста кила брашно, да прекарамо зиму, 2. сандуку који пада

самлевено брашно у воденици, в мучњак. — Напуни се брашнаник, да пресипујем у

вреће?

брашнара ж продавница брашна. — Остаде ми још малко брашанце, требе си

докупим у брашнару, књд неки појде у Предене.

брашњ(а)ив,-а,-обрашњав. — Све си брашњаив, ко да си дошал из воденицу. —

Дојде брашњив, неје се ни очукал од мливо.

брбљотина жJм брбљивац, брбљивица.—Затвори уста на туј брбљотину, да више

не рове.
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брбоњи несвв бробоњи (1, 2). — Како убаво кишица брбоњи по олучак (1). —

Брбоњи ли, брбоњи, н-умеје да стане ко празна воденица (2).

брго прил хитро, брзо (ређа употреба, угл Лебет, Мачкатица, Мрковица, Ново

Село). — Збери брго урутке, да бегамо от кишу. — Он ће тој побpго да уработи

o(д)-тебе. — Глеј, ако мож тој побpго да ми завршиш.

брдак прид великих рогова (ован). — Одвоји се едњнован брдак па ни покара нис

падину, искршимо се од бегање.

Брдак м надимак.

брдилм 1. ован великих рогова. — Тозин брдил потепа ни овнови, па се раз

бегаше од овце. 2. фиг тврдоглав човек. — Мисли брдил ће може како он оће, ал несвм

ни ја од јучер.

брдила с мн део разбоја у који се смешта брдо, в набрдила.— Из њојну собу само

се чује како млати з-брдила, целу зиму ткае ћилими.

брдо с део ткачког разбоја. — Кад уведомо основу у брдо, малко ми лакну,

остало умејем и сама. — Од разбој ми остало следно крупно брдо и два ситна.

бре узвик за појачавање онога што се казује. — Куде си, бре, што те нема? —

Немој, бре, да ме форташ натам-наовам. — Буди, бре, човек од реч.

брeберм ботрано пролећно цвеће, кокошчица, в бели бребер, в жути бребер.

брежакм бреговито тле.—Тамтие све брежак око њину кућу, нигде равнина.

брежЊкм дем одбрег, брежић. — Виђ набрежњкда несу говеда улезла у штету.

брекће несвстење, в бреће. — Уморили се волови теглеећи уз Двојанку, само

брекћу. — Брекће моторус Купински рид па устура.

брекче с дем и хип од брег. — Укачимо се на брeкче да гледамо како се волови

боду.

бреме с 1. терет. 2. мера за тежину, 50 килограма.

бременце с дем и хип од бреме. — Мене ми тој бременце од дете неће буде

тешко.

бремењак маугм од бреме.— Кудеси запел стија бремењак, едва га сецаш?

бренда несвуважава, поштује, мари за што. — Не бренда ни башту, те ли ће

мене.

брендање с гл им од бренда, уважавање. — Какво брендање, кад ми-е он главни

крвник.

бренза несвслуша, поштује, уважава. — Какав ми-е тој род, књд меники од њи

не бренза.

брензање с гл им од бренза. — Кво имаш од брензање, само да ги служиш,

Бреница ж име.

Бренка ж надимак.

брeнување с гл им од брeнује, поштовање, уважавање. — Куде њега нема

брeнување, работи све на своју главу.

брeнује несв.1, поштује. — КњTчовек остареје и непостане, никој га не брeнује. 2.

фигфризира косу. —Косо мојајош не бренована (шаљ песма). —Због)-кокртке, и она

ће брeнује косу.

брес м (мн бресје) бот брест Ulmus suberosa.

бресје с збим од брес, брестова шума. —Терај ги доле, покрај бресје, нека пасу.

брeстaкºм брестова шума.—Увукоше се козе у брестак, не можги искарамо
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брестisк“ м дем и хип од брес. — Оцекал ми неки онија бресток што растеше на

слог.

бреће несвједва дише, брекће од напора, в брекће. — Брећу волови с пуна кола

уш-чепељак. — Едва брeћeм од умор.

бреца (се) несв1. плаши (ce), стрепи. — Од тог опасника човек бреца чим га

види.— Што толко брецаш од енекцију, тој неје ништа? — Наплашило се дете, стално

се бреца чим нешто пукне. — Не брецај се од њега, нећете убоде. 2. сpди (се), гица

(се), љути (се). — Не можништа да га питаш, одма се бреца ко да си га убол са шило у

дупе.

брецање с гл им од бреца (се) (1,2). — Мора га некако лечим од брецање, да не

вати уплав (1). — Не мож га одвикнеш од брецање, такав се осоран родил (2).

брецне се свр 1. тргне се од страха, штрецне се. — Шушне ли кво, он се брецне.

— Брецне се од)-цтра. 2. одврати осорно, обрецне се. — Брецни се на твоју матер и

башту, а не на мене, тикво непосолена, солнику ни-едњн!

брже прил што пре, брже, комп побрж. —Дојди побрж, дате не чекамо у ноћ.

бржо прил брзо. — Бржо иди дом, дете се попарило с врелац ис-котле над

огњиште.

брза несвради штогод брзо, в брзга. — Не брзај, не можте стигнемо. — Брза ко

пред мушицу.

брзак м 1. део реке где вода брзо тече, матица.— Убрзак се не лову рибе, но у

вирови. 2. брз, брзоплет човек. — Брзак човек лако изгреши. — Млого-е брзак, ће ти

исáби работу.

/брзак“/изр: на брзак на брзину. — Ништа не мож на брзак, самосталожно. — Све

што се уработина брзак не вељаје. —Да га уватимо на брзак докле неје отишал.

Брзак м надимак.

Брзаци м надимак фамилије.

брзга несв1. брзо и површно ради. — Немој да брзгаш, ће покваримо работу. 2.

брзо говори. — Брзга књд орати, па га не разуму људи. 3. брзо хода, жури, хита.— Не

брзгај, не могу те стигнем, в брза.

1 брзгав, -а, -о хитар, жустар. — Он ти је млого брзгав, тешко ће се уклопиш с

Њега.

брзгање с гл им од брзга, журба, брзоплетост. — З-брзгање и најбољ мајстор

упрска работу.

брзење с гл им од брзи (се) (1, 2). — Такво брзење с коњи несам видел (1). —

Улезну ли у штету, одма брзење (1). — Требе му стално брзење да би учил (2).

брзи несв1. јури. — Работи полак, ники те не брзи. — Брзи кокошке да не кљују

рану на пилићи. — Немој тој кучиште више да ми брзи деца, ћу га утепам. — Брзу се

врапци по кров. 2. пожурује у послу. — Душу ће му извади колко га брзи за работу, в

брзи сојке.

/брзи жене изр швалерише се, курва се. — Да ти не причам, сестро, подј-цтар

заман почел да брзи жене.

/брзи сојке изрне ради ништа, ленчари. — Цело лето брзи сојке по браниште,

circe ceтил да работи.

брзне сврjурне, појури. — Ако те ја брзнем, ће се свртиш одонуд реку.

брига (се) несварине (се), секира (се). —За тој не бригај, тој ћуја уработим зачас.

— За мене се не бригај млого у работу, глеј деца.
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бригање с глим од брига (се). — Нема бригање сработили смо поље, накарали

дрва, крма-е у плевњу, мож зима да дојде књд оће.

бриди несвриг дува снажно, брише, носи. — Бриди ветар уз дел, куде си пошал

гољиздрав, ће те прокорма.

брија несв1. брије. — Ја ћу га бријам за свадбу. 2. фиг носи, брише (ветар). —

Дува ветар, па брија. — Брија уз Власину, куче се не сврта.

бријаћи приборм прибор за бријање. —Турими у торбицу и бријаћи прибор.

брисне свр 1. донекле обрише.—Бриснималко по кућу, дооду ни госје. —Брисни

руке с крпче, па да ручамо. 2. фиг побегне, стругне. — Докле ја сврну у задругу, он

бриснул.—Бриснујунче, не можгатроица увату. 3. фиготаре нос. — Сопуљане едњн,

брисни теј sинse што си разsинsавил

брисне се свр 1. обрише се површно. — Брисни се бле-мале, па да седамо за обед.

— Брисни се преко нос дате не гледам таквога. 2. побегне, одјури. — Каце брисну низ

мејаниште, не могаше ни милицајци да га стигну.

бритва ж ножић на расклапање, перорез. — Без бритву у џеп не иде нигде.

брицам берберин.— Појдо куде брицу, па се замаја с орату у малу и не стиго.

Брица м надимак.

брич множ за бријање, бријач. —Пред бричење, на каиш добро набстрим брич.

брич панталоне м панталоне на бок. — Чешире на брич, а на дупе ич (изр). —

Васкошнајдер ми шије брич панталоне, па каце улицкам, којти дава, мори Ђурђo!

Бричевјес село Бричевље.

бричење с глим од бричи. — Досади на човека бричење сваки дан, па се малко и

запусти.

бричи (се) несв1. брије (се). — Бричи ми се, бричи, млади младожењо (песма која

се пева при обреду бријања младожење за свадбу). — Неchм дошал да те бричим,

него да опоменем. — Деда се сам бричи без огледало. После, књд остаре, поче башта

да га бричи. — Којте пита бричили се владика (изр). — Кој се не бричи, на куче личи

(изр). 2. фиг добро коси. — Не коси, но бричи, ни сламка поза њега не остане. — Коси,

па бричи (изр). 3. фиг једе. — Бричи, бричи, ал по паницу.

Брка м надимак.

брка (се) несв1. меша (се). — Брка помије за прашчина. — Нећу у туј њину

расправију да се бркам. 2. фиг претражује, препипава. — Брка по биcasи ко да ће

најде кој знае кво. — Такој ли се брка по туђи џепови?

бркајлијам онај који има велике бркове, брка. — Негде сам видел тога бркајлију,

не сећам се куде.

бркајлом в бркајлија. — Што неје с вас пошал и бркајло?

бркало с смеша хране за свиње. — Сипа на свиње бркало, оне га зачас по

лапћаше. — Полулај дете у лелејку докле ја однесем бркало на вепре.

бркаљка ж варјача, дршка за мешање. — Узни бркаљку па побркајлечка мазда

не загори.

бркано с в бркало. — Редовно на свиње давам по едну кову бркано.

бркање с глим одбрка (се) (1,2). — Кво има за бркање на свиње (1)? —За бркање

по туђ ковчак неки ће изеде тепање (2)

бркло с в бркало. — Да им не сипуeм по кову бркло, не би могла да ги израним с

варени компири.
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бркне свр 1. завири свуда.— Бркне куде стигне. —Тој му-емерак да бркне у туђо.

2. фиг увреди. — Таква-e: на свакога ће бркне у око.

бркне се свр пипне се, потражи.— Бркну се у пазуку и извади кључе од сандук.

брлог м 1. фиг нечистоћа, неред. — Деца напраила брлог по кућу. 2. јубре,

ђубриште. — Не могу да улазим у тија свињски брлог.

брљ/брљам вет болест код оваца, вртоглавица. — Кад гувати брљ, овца се врти

у круг ко побрљавела.

брља несвикраба, прља. — Не да му му књиге, он ги сâмо брља, не чита.

брља“ ж лоша ракија. — Налокал се брљу, па се по кућу алосује, ко да-e

обрљавел.

брљав, -a, -o 1. будаласт, неразуман, сметен, шашав.— Кој ће ти матрак брљав

човек у кућу, искарај га. — Брљав човек како ће орати но брљаво. 2. оболео од брља,

вртоглавице (овце). — Брљава овца мора се брзо лекује, да не липче.

брљавеје несвпонаша се неразумно, шашаво. — Брљавеје з-деца по туј реку. —

Забрљавел, па брљавеје ли брљавеје. — Не брљавејвише потеј губе, но узни секиру

да береш дрва.

брљаво прил неразумно, будаласто, шашаво.—Напричами скроз нешто брљаво.

брљив, -а, -ов брљав, — Па зар не видиш да-е брљив сто-посто, куде с њега

лонзаш по село.

брљивеје несве брљавеје. — би нека брљивеје, ти си седи дом. — Почел да

брљивеје.

Брљиви валог м удољица, пашњак.

брљивка ж будаласта, сметена женска особа. — Брљивка, не сети се да га

питам а куде му-е жена књд оће да му ја месим леб.

брљивком будаласт, сметен мушкарац. — Брљивко едњн, па такој се тој не

работи.

брљивче с будаласто, сметено дете. — Прати брљивче у задругу по шићер и

зејтин и још се неје врнуло.

брљкажв брљивка. — Брљка брљава, како да не понесем кесу спарена пазар.

брљотина ж шкработина. — Како да обришем овуј брљотину из лис да се не

познава?

у * у 1 н 1 1 - 1 - 1

брљчам в брљивко. —Нада се брљча да ће му и сњг упадне секира у мед. Аjajóк.

брнчало с оно што производи звук (радио, грамофон, мотоцикл...). — Откако-е

купил оној бpнчало, не мож се од њега живи.

брнчи несв1. јако бруји, јечи, звpнда, зуји. — Чуем брнчи нешто, дошла чела, па

се ватила на слапје у сливу. — Целу недељу како брнчи трактор на Спаисковицу, ће

саду компири. — У уши ми брнчи од|-туј стругару, 2. фиг зјапи, стоји празан. —

Брнчи празан амбарина, пресаци, сандуци. — Брнчу кола над ајат, а ти на грбину

тегљиш сено.

брњаш м брњаст коњ.

брњкаж1. брњица, алкана њушци. —Туримо брњке од -тел на свиње да нерију

по авлију. 2. њушка, губица. — Како га закачи такој му расцопа брњку.

брњec, -та, -то бела шара на њушци код животиња. — Чиили е оној брњес коњ

улезал у овbс”

бробињак м мрав. — Брате бробињке, куде су ти браћа, куде су ти другари? —

Напраили бробињци путињче и улезли у кућу.
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бробињало с мравињак. — Леле, колко бробињало напраили бробињци на

штетину на Чобанац, два-метра високо.

бробињче с дем од бробињак. — Он ти је сbг бробињче, оће нешто да узне, а не

можда га носи: дибидус непостал.

бробоњи несв1. добује, лупа, пада. — Киша бробоњи цел ноћ у олук. 2. фиг прича

без везе, лупета. — Немој више да бробоњи, не можда спимо од њега.

Брод м село.

Брођанин м становник села Брод, човек пореклом из Брода.

Брођанка м становница Брода, жена пореклом из Брода.

брођански, -а, -о који припада Брођанима.

Брођанче с дете из Брода.

броење с бројање. — Научили броење до сто. Сег ће, наесен, у школу.

бројтро узв добро јутро. — Ја им викам бројтро, ники ме не чуе, ел су се

испизмили на мене.

бронsа ж бронза. — Плотна на шпорет је од бронsу напраена, затој се онакој

распукла.

бронsан,-а,-о који је од бронзе.—Sвоноје бронзано, затој такој болно ечи.

броцки, -а, -ö који припада Броду или је из Брода. —Угасила се и броцка школа.

— Броцке мале здесну страну Власину су: Каракаши, Пецари, Кокарци, Бричеве,

Пачукове, Бакалци, Милчине, Китанове, Рашине, Анђелинкове, Белчине, Загузје и

Пудине, а с леву страну Власину: Славујеве, Мало Равниште, Миљине, Шакобарци,

Милошеве, Главшине, Ђуркине, Калкари, Јовинци, Де(и)ћеве, Маџаре, Маркова

Чука, Мошина Долина, Којчине, Литранци и Сировичине.

брс м брст, младе гранчице које стока брсти. — Пусти говеда нек еду брс, а ти

дојди да ми помогнеш да утоварим овеј сировице.

брстак м дем од брс. — Рано стигал брстак, ће порани и пролет.

брстење с гл им од брсти, бршћење. — Откарај ги у Јереницу на брстење.

брстина / брcтина ж брст, гранчице с пупољцима младог лишћа. — Енеги доле,

у шипраг, еду брстину, кад нема кво да пасу.—Стигал пролет, стигла и брcтина.

брстинка ждем од брcтина. — Куде ће се стока нарани з-брстинку, самоће да гу

пролиптеје.

брстиње сзбим брст, в брcтина.— Искарај говеда у шумак, нека еду брстиње.

брстује несвbрсти. — Искарај говеда да малко брстују по шумак.

брук м брух, кила, хернија. — Води рачун колко и како дизаштија трупци, да не

добиеш брук.

брус мв белегија, вострило. — Плива како брус (изр). — Неје ми добар брус, елја

н-умејем да острим косу.

брце с полуга на ралици којом се одређује дубина бразде. — З-брце подизаш и

спушташ ралник како оћеш да бреш: плитко ел дибоко.

брцим мн 1. бркови. — Што би му ја осмудила онија брци, да ги никат" више не

пушти. 2. изр: омуси брци снужди се, сневесели се. — Што си па ти омусил брци? —

Омусил брци ко да му несу све козе на број.

брцне свр подбоде, подстакне, подјарне. —Умеје онда брцне, па се други излети

Да КаЖе.

брчка ж1. бора. — Брчке вој све излезле почело и образи. — По брчке се види

њојна мука. 2. набор на тканом материјалу. — Сашила сукњу з-брчке.
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брчка (се) несв1. прави наборе при шивењу. — Брчка сукњу такој да-е цела од

брчке. 2. бора се. — Образи војсе брчкају ко на стару бабу. 3. игра се у води. — Нек се

дете брчка, топла је река. 4. претура, премеће. — Ћу гу пребиeм што ми брчка по

постељке у ковчак.

брчкав, -а, -о набран, смежуран. — Кво ће работиш с теј брчкаве руке.

брчкан, -а, -о набран. — На пазар ћу купим брчкани опћнци.

брчкање с гл им од брчка. — Излезни из воду, доста е било брчкање.

брчкољ м 1. блато, каљуга. — Куде ме накара да улезнем у овај брчкољ, ко да

неје имал други пут. — Загмаца се до гушу у брчкољ. 2. неукусно јело, бућкуриш. —

Сварила неки брчкољ, неени за свиње, а оће да га еду деца.

брчкољак м 1. калиште, блатиште. — Паде киша напраи брчкољак, не мож се

улезне у компириште. 2. неукусно јело, бућкуриш. — Јеђ ти тија брчкољак, ја ни да

окусим.

брчкољина жмочварно земљиште, тресава. — Кöеће ми његове брчкољине по

Блато при моју убаву зевњу.

брчкотина жаут и пеј од брчка, локва, каљуга. — Кои напраи оволку брчкотину

прет кућу? — Там су ти све голе брчкотине, не мож ни да се коси.

бу узв 1. оном оглашавања бикова и волова. — Бу, бу! — буцају волови кад!-це

боду. 2. узв застрашивања. — Бу, искочи аждаја из воду. 3. узречица. —Џа или бу.

буа“ ж (мн бује) бува. — Све ме бује поедоше из онуј стару сламарицу.

буа“ несв 1. млати, лупа, удара. —По целденбуамз-бувач пртено платно у Малу

реку. —Књд станем дате буам не-це свртиш у Расовачки рид, 2. бауља. — Буа по мрак

час там, час овам, ко да-е дибидуз пијан.

буав,-а,-обуђав, плесњив. —Лебти је савбуав. —Зевник му је буав, појавил се и

скреж по зидови.

буáљка ж пракљача, пирајка, в бувач. — Нека(д)-цмо прали веш и постељке

з-буáљку у реку, у Белило.

буáње с гл им од буа“ (1,2). — Без добро буáње неће платно да избелејеш (1). —

Зарадил добро буање у мрак (1). — Гледал сам његово пиано буање по мрак (2).

буба ж инсект. Изр: — Лази буба, лази, нешто тражи.

бубазлaтка ж кромпирова златица Сеtonia surata L.

бубаљка жаутмодбуба. — Подлази ме нека бубаљка, па ми се шија испличи.

бубаљче с дем од бубаљка, бубица. — Ако је дете, нее бубаљче, не бој се, ће

докара говеда од|-Чемерник.

бубац м желудац живине, в жељудица. — Бубац на пиргу беше пун с камење и

жито, затој га викају и воденица.

бубачка жаугм одбуба. —Спопала ме нека бубачка, никако да се отресемодњу.

бубица ж 1. дем и хип од буба. — Подлазила ме нека бубица, па ме еде под мишку.

2. фиг дете. — Много ми је вредна моја бубица.

бубне свр 1. удари. —Такој се он игра, бубне те у главу, па побегне. 2. фиг извали,

каже што без везе. — Бубне нешто колко да неје без ништа.

бубњи несвбабњи, тутњи. — Накладо кубе, па бубњи ко коломотива.

бубрезим мн анат унутрашњи парни жлездани орган код кичмењака који из

лучује мокраћу, в бели бубрези. Изр:- Живи ко бубрег у лој (у изобиљу).

бубуљашка ж дем и хип од бубица; изр: миран ко бубуљашка. — Сег си миран ко

бубуљашка, а док ти башта не беше туј ники да те смири.
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бува“ ж (мнбује) бува.— Бује ни живи поедоше.— Како се накотишетолкебује.

бува“ несвв бya. 1. млати, удара. — Бува постељке на премет. 2. бауља. — Не

види пијан куде бува књд оди, но куде си удари.

буваљка ж в буаљка. — Тој само може у реку з-буваљку да се избелеје.

бување с гл им од бува“, 1. в буање. — Требе му добро бување да истресеш

прашину, 2 фиг тепање. — Заслужил је бување у мрак књT“ ники не види.

буварникм 1. место са пуно бува. — Овој неекревет за спање, ово-ебуварник, 2.

фиг сумњиво, запуштено место. — Ишла сам у тај њиан буварник куде се збирају да

седу. Неје тој ко куде нас што беше у старо време седењка.

бувач м пљоснато обрађено дрво за бељење платна, в пирајка. — Руке ми

утрнеше цел дtн млатеећи з-бувач у воду.

бувоcepина жбувљи измет. —Не могу да гледам по пенџери онолке бувоcepине.

Бугараш м прекорно Бугарин. — У рат, побегла два Бугараша, дошла куде нас и

викају: оћемо куде шумкаџије.

Бугарин м надимак.

/бугарска политика/изр за несталност и вероломност. — Видим и ти водиш

бугарску политику.

/бугарска скупштина/ изр: — Ћу те растурим ко бугарску скупштину.

будак м пијук, крамп. —Узе будак и штанглу и отиде у мајден да вади камен.

будалi.км глупост, будалаштина.—Искарал жену— напраил голем будалек.

будалес, -та, -то будаласт. — Видела сам, видела будалести човеци, ал по

будалес одј-тебе нема. — Нека бидне и будалесто, ал ће да напрајмо посал.

будалка ж дем и хип од будала. — Која сам ја будалка: седим дом и чекам да се

врне из мејану.

1 будалски прил в будаласто. — Превара се, вати се будалски у работу и сЊг не

могу да излезнем.

будалче с дем и хип будала. — Које си па ти будалче, прати те на воду, целден

Н-умејеш да се врнеш.

будалчина м ауг и пеј од будала. — Тај будалчина се још не врну из говеда.

будалштина ж будалаштина. „Прећу, прећу!“. „Кво прећеш?“. „Прећем бу

далштину!“, „Запрећи, да гу нема!“, „Запрећа, и нема гу!“ (бајалица против глу

пости). — Кој) измисли туј будалштину: ми да прајмо пут, а државни камијони га

ископују.

будење с буђење. — А јутре нема будење до пладне, јутре-е светšц.

будне несв5уде. — Ће будне туј око пладне, ако опште дојде. — Нека будне како

будне, ти си глеј твоју работу.

буђа жбуђ, плесан. — Леб ватил буђу, неје ни за кокошке.

буђав, -а, -о плесњив. — От кво ли-е оволко буђав sид у голему собу?

Буђина падина ж мтн увала, долина.

буђосување с гл им од буђосује се.

буђосује се несв1. плесниви се, буђави се. — У подрум ни се рана буђосује. 2. фиг

квари се, салтосује се. —Добрачка беше, алитај женица почела да се буђосује.

буђоше свр убуђа се, уплесниви се. — Лебац ни се у карличку буђосал.

буер / бујер м парајлија, богаташ. — Викају: постал голем буер у Београд. —

Далечко смо ми од бујери.
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буерка / бујерка ж богата жена, буерова жена. — Секти је она буерка, несмо

вој ни до колена.

буерски“, -а, -о / бујерски, -а, -о богаташки. — И буерска пцета се с наша не

мешају.

буерски“ прил господски.—Не мож и да лењчугариш и да живиш буерски. Требе

и за тој да си рођен.

буза ж напитак од кукурузног брашна, боза. — Старе жене праиле су бузу от

царевично брашно кое превpи у воду и оцтои на топло место да се укисели.

буја жв бya“. — Све ме изедоше бује у онуј овсену сламу.

бука ж1. бoт буква Fagus silavatica. — Мајстор Кења од|-три буке две вретена. 2.

дугачка дрвена цев којом вода падом, кроз цивун, удара у воденични витло, в бадањ.

— Дошло време да се мења бука на воденицу, овај, стара, урасла у травоље и

иструлела. — Одма да се чисти бука, запишило гу лисје, грање и бусје.

букал м бокал. — Ебем) му работу, строши букал.

букалче с дем од букал, бокалчић. — Напуни ми с вино овој букалче.

букарење с гл им од букари (се). — Дошло време на свињу за букарење.

букари несвоплођује (крмачу). — Докарај вепра да букари свињу.

букари се несвпари се (свиња). — Свиња се букари, ће гутерамо на Милоинога

нереза.

буквица ж 1. војничка књижица. — Одавно-е он врљил буквицу у шушљак. 2.

фиг придика, придиковање. —Очита му буквицу, па сЊг нек идез-говеда у Чемерник.

букеж мн букова шума, буквик, виумак.— Отишал у буке да бере дрва. — Ене ги

говеда у буке, пландују. — Побеже зајац у буке.

букле с блуза од буклеа. — Обелекла сам букле, поглеј како ми стоји.

буклија ж кондир којим се позива на свадбу или славу. — Појдомо з-буклију у

род да ги викамо на свадбу.

букне свр 1. нагло се распламса. — Букну огењ од онеј сучке ко сув барут. 2. фиг

подљути се рана, натекне. — Бил је рањет у ногу, па му рана букнула и несу могли да

га излечу по земунице, и такоlj) е умрел Санда Вузја.

/букова глава/ изр тврдоглав човек. — И башта му је бил букова глава како сir

öн што је, недоказан човек. — З-букову главу ники неје излезал на крај.

буковина ж1. букова шума, грађа. — У Малу реку имам три-ара буковину. —

Грађа за кров ми е од)-црвену буковину, 2. фиг простак, глупак. — Каква е он

буковина тој само ја знам.

була ж деч назив за краву и вола. — Помилки булу! — Еве гу наша була.

Булаж име краве жуте длаке са белим белегом на глави. — Отелила се ономад

Лиса, а јучерке и Була, сbг имамо мушка телчина.

булазар I булазер м 1. брат. — Још ми се булазар неје врнул из работу. — Мои

булазери сви работу на грађевину. 2. пријатељ. — Булазару, куде си тргнул такој

рано на сабајле?

булес, -та, -то говече плаве длаке са белегом на глави. — Белуна отелила булесто

теле.

Булкаждем и хип од Була. — Откад!-це Булка отелила, несšм гу презал ујерам,

a chк ћу морам.

булка“ ж кокица, испечено кукурузно зрно. — Још малко, ка(д)-цтигне царевица,

ће пуцкамо булке.
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булка“ несвкокича (кукуруз). — Тетка булка царевицу, па ме вика на булке.

булкање с гл им од булка“. — Нек дојде на булкање царевицу.

Булоња м име вола жуте длаке са белим белегом на глави. — Ранђелов Булоња

је ћаја на Чемерник.

булоња м 1. во драп длаке са белом пегом на глави, општи назив за бика. —

Искарај онога булоњу изј-жито. — Ојс, булоњo 2. фиг пеј приглуп човек. — Онија

малијат Јорданин булоња ништа си, бре, не знае, ко неко теле. — Тој си и могал да

очекуеш од онаквога булоњу?

булумач м ништа. — Тија апаш има да научи до булумач. — Поцепи толко

oблекло за школување, и кво-е научил — до булумач

булументаж 1. метеже, гужва, неред. — Напраи се булумента без разлог. 2.

гомила, маса, руља, мноштво. — Неје се збрала онолка булумента пред општину без

разлог.

Булча м дем и хип од Булоња.

булчам 1. дем и хиподбулоња. — Едва накарамо булчу у кошару, 2. фигонај који

се бечи, кописти. — Тога булчу ћу га ја научим, да се више не јерчи!

буљан м пеј буљоока особа. — Онолки буљан, а не види декаће га згазу волови.—

Кво туј буљиш, буљане едњн”!

буљеc, -та, -то буљоок. — Дојде едно буљесто девојче за момкињу да ни чува

öвце.

буљи несвпиљи, гледа нетремице. — По целденбуљи у туј књигу, барем да има

вајду да нешто научи, не би ми било жал.

буљина ж 1. сова, вурулејка, в човечаљка. — Свуноћ преуpулука буљина у

сливак, ис-памет ме искара. 2. пеј особа буљавих очију. — Искоколила онеј очи на

мене тај буљина, да мож живу би ме појела.

буљка ж 1. пеј буљоока, буљава особа. — Подлази ме онај буљка, па ми се цела

година избаксузира. 2. пеј ћоравка. — Кво гледаш, буљко буљава, књд неси видела

куде ти се кравче загубило!

буљке ж мнфиг очи. —Искоколила у мене онеј буљке, не смејем се померим.

буљоокес, -та, -то 1. буљоок. — Такав се родил буљоокес. 2. фиг превише

радознала особа. — Снајка ти је млого буљоокеста, у свашта ће да заŠрне, док се

еднуш не опече.

буљук му прил употреби много. — Прокараше цел буљук за Куманово. — Из

губише се онија буљуци од говеда и коњи по Чемерник, запусте утрина, па гу

усадише з-борови и уpнисаше.

буљчам 1. буљоок, буљав човек.— Такав буљча да ми више неје улезал у кућу. 2.

пеј ћоравко. — Какво си гледал ка ци се женил, буљчо буљави, носи шепавку шепаву

довел у кућу, да ми цел живот патрави!

бумбар м фиг дебела лења особа. —Тија бумбар само аздисује, ништа не пипа.

бумбарина маут и пеј од бумбар.— Налете ме неки бумбарина, стршељ ли, бог ће

га знае што-е, да ме изеде.

бумбаркаж фигдебела лења жена.—Бумбарко една! — Куде најдо бумбарку, да

се усаравим!

бумбарче с дем од бумбар. — Оној њојно бумбарче ни добарден н-умеје да каже.

бумбуле с мало узвишење, в чукаре, в чукле. — Ће окосиш до оној бумбуле, а

остало ћу ја.
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бумбулéа / бумбулејам надувенко. — Пусти га, видиш да је посталбумбулеа. —

Отиде ли си бумбулéја?

бумбулéас, -та, -то / бумбулејас, -та, -то надувен, лоптаст. — Млого си ми

нешто постал бубулеас, неси такав бил.

Бундам име пса. —Само ли приsрнеш у нашу авлију, Бунда ће ти исцепи гаће.

буне свр појави се изненада, упадне. — Буну човек у кућу бестропање, трница ме

увати књд га видо. — Ће буне и други пут, ал ће му игра огрејаш.

Буне м надимак од Добривоја.

бунење с гл им од буни (се), 1. чуђење. — Књд им реко кое ће работу, настаде

бунење, не знаје ники тој. 2. противљење. — Нема бунење, такој смо се договорили

сви да работу.

буни (се) несв1. збуњује (се), чуди (се), не познаје нешто како ваља. — Буни ме

овој дете што оволко дрће. — Немој ме стално буниш ко да ја ништа не знам. — Буни

се кард) чита, још не знае сва слова. — Увек се буни кад заплита џемпир, докле се не

оправи. 2. протестује, противи (се). — Буни се што га несмо викали на свадбу. —

Буни се што па мора да чува говеда.

бунчи несвбучи, хучи. — Цел дан ми бунчи у уши. — Бунчи нека беда у Острике,

па устура.

буњиште с 1. Ђубриште. — От кућу сте напраили буњиште. — Што се неки не

постара да растреби овој буњиште? 2. место где се одлаже ђубре. — Све што ви

више не требе, одма врљите на буњиште.

буп узв застрашивања деце од могућег пада. — Пази, сbк ће буп!

бупа несв1. лупета, говори глупости. — Пусти га нека бупа ко Максим по

дивизију. 2. удара. — Што га бупа, кад дете нее криво. 3. фиг халапљиво једе. —

Такав си је от крај: бупа, бупа докле се добро не набупа.

бупање с гл им од бупа (1, 2, 3). — Не обраћај пажњу на његово бупање (1). —

Заболе ме рука од бупање онога огурсуза (2). — Појде ми вода на уста од његово

бупање леб и сланину (3).

буне узв за подражавање тупог звука при паду неког предмета или од ударца

тупим предметом.— Бупе, паде дете! — Бупе, бупе, само падају крушке од ветар. —

Бупе, бупе, излупаше га ко стару канту.

бупне свр 1. удари. — Куде он бупне с онеј песнице, туј трава не ница. — Бупну

два-три пут дете по дупе. 2. падне. — Једнушће и онда бупне, ништа нее довек. 3. фиr

пеј каже бесмислицу. — Такој си бупне и остане жив.

бургија“ ж 1. сврдло. — Без бургију не мож се напраи колце на чуpило забучку.

2. фиг шала, глупост. — Немој туј да изводи бургије, нека дооди да помага.

бургија“ несвриг покушава да дође до нечега, копа, тражи. — Бургија, бургија

öн, па ће си избургија, а тебе боли дупе. —Мици седимо и гледамо како он бургија.

бургијање с гл им од бургија. — Рођен за бургијање. — Од њега ће научиш

бургијање.

бургијашм шаљивџија, спрдало. —Први бургијашу село, сbлизводи бургије.

буре с 1. буре. —Добро закисни буре да задује, туј ће лежи ракија од модрице. 2.

ступа, аван, в чутура. — Да стуцаш у буре овија венац поприку.

бурило с дугуљасто буре које се товари на самару, в товарија. — Добро утегни

бурило на самар, да се не одврже.

буриште сауги пеј од буре.— Досади ми више да мијем овеј каце и буpишта.
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бурјан м 1. бoт апта Sambuсus ebulus L. 2. дубока густа права. — Замало не

нагази змију у бурјан. — Брзи га, брзи, алулеже у бурјани изгубими се. 3. запуштена

земља. —Свеје зарасло у бурјан, нигде се ништа не познава, ни њиве, ни ливаде.

бурче с (мнбурчетија) дем и хип од буре. — Напуни бурче сас) сливовицу за

Свети-Ранђел. 1

бус“ м парче земље са правом, бусен. — Узни бус да запишимо ваду да не тече

вода низ ливаду.

бус“ м бот планинска биљка Аvenella Flexuosa.

буса“ м дем и хип од булазар. — Кудеси, бусо, да ми помогнеш да искарам дрва из

онуј скркoлију.

буса“ несвтреска, друса, удара песницом. — Књд га ја ватим, има га бусам докле

очи неискоколико жаба.— Ко да нема акал: онолка банsикада ми буса дете у груди.

Буса мfж надимак.

буса се несвриг горди се без разлога, прси се. — Буса се у груди (изр). — Сам си

знаје какав је гоља, а овам се буса ко петал на буњиште.

бусање с гл им од буса (се). — Онолко бусање у груди, а кад-там, ники га не

зарезује.

бусија ж заседа. — Сачекали га у бусију и утепали тој куче с мотке.

бусје с зб им од бус, бусење. — Тој све затрпај з-бусје да се не познава да-е туј

копано.

бускам дем и хиподбуса“. —Сад)ћу викамбуску, он ће (да) ти све каже поред.

Буска ж надимак.

бута (се) несвеyра (се), завлачи (се). — Немој дати неки бута руку у џеп, сакри си

ги парице. — Не бутај се куде ти неје место.

бутаница ж гужва, халабука. — Улете и тетин у туј бутаницу с помагаљку, па

књд распали, двоица одма утркољи.

бутање с глим од бута (се). — Навикал на бутање, па мисли и овде можтакој да

прöјде, али андрак мој.

бутњк м дем од бут. — Да ти ујна насече малко од бутњк. — Испече ни бутек од

прасе, те убаво едомо.

бутинка ждем од бутина (бедpo). —Да видим бутинку куде ми се убацкало дете

на трнчак.

бутка“ ж 1. дем и хип од бутина (део ноге изнад колена, бедpo). — Сашила неко

ускратко аљинче, да вој излезле бутке донде, скл свиткају.

бутка“ несвеуpка, подгуркује. — Стално га бутка с ногу под астал и с лакат у

слабину.

бутне свр 1. гурне, удари. — Немојте неки бутне, да паднеш у воду. — Такој ме

некад мукомачки бутне с песницу у грбину, да ми излезну светлаци. 2. вулгу псовци:

метне. — Бутне вој га неки, да ме она форта како си оће. — Бутне(м) му га у дупе

шугаво, ће ме цуца како си он оће.

бутне се свр 1. завуче се, сакрије се. — Бутне се мачор под амбар и не мож га

најдемо. 2. гурне, одгурне. — Бутне се грањка и улезне (се) у градинче.

бутњује (се) несвеyра (се), угурава (се), завлачи (се). — Види дека си остарел, па

те бутњује кој си како оће. — Ладно му, па се бутњује под|-цршче.

1 бућа м пеј дете које се спрема да заплаче. — Набућил се бућа, па сbл што не

ЗаронŠа.
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бућка ж 1. фиг сплет коврџаве косе изнад чела, цвет од косе. — Напраил бућку на

чело 2. вулг женски полни орган. — Бутнем вој га у њојну бућку.

бућкуриш м неукусно јело, лоше пиће. — Сипала ми неки бућкуриш, кои ће га

eде. — Сам нек си пие онија његов бућкуриш.

бућуле с омања буцмаста особа. — Не теме послуша тој бућуле, диже прлицу,

па си отиде.

буца несв1. pиче (во, бик), врика, в муче. — Нешто млого буцају волови, да се

несу па закpвили? 2. фиr виче, дерња се. — Кажи му да не буца толко, ники се не

плаши од њега. 1

буцање с глим од буца, 1. pика, рикање. — Иде неко буцање низ дел, мора да-е па

воловодњица. 2. фиг дрека, вика. — Кво е тој буцање куде њи по кућу?

буцлаж буцмаста, пунија особа. — Туј буцлу сам ја негде видела.

бучав,-а,-обучан, хучан.— У воденицу млого бучаво, па се нечуе кво оратиш.

буче с дем од бука (мнбучетија). — Оцечи оној буче куде колибу да не смита за

денење стог.

бучетина жаут од бука. — Качу се огурсузи побучетине да растурају гњезда на

вране.

бучи несвхучи, бруји. — Бучи вода у Ракицку реку, ће се изаљaви време. — Бучи

ми у уши од онија тупани одј-цобор. — Бучи Власина на лошо време.

бучје с зб им буквик, букова шума. — Иди у бучје, насечи лемезнице да под

вржемо стогoви, да ветар не разнесе сено. — Пасу овце по бучје, по грмење.

Бучје с заселак у Новом Селу.

Бучје смтн шума.

бучка“ ж дугуљасти дрвени суд за одвајање масла из млека. — Два-три-сата

бијем у бучку с оној чурило, да избучкам масло, све ми снага усану.

бучка“ несвбије (одваја) масло од млека. — Распрати гирано на работу, а ја седo

да бучкам, седла сам на тезгу и бучкам, бучкам и заспала сам. — Удрвендељи се

бучкаећи масло, нека сЊг нека друга малко побучка.

бучканомасло с маслац добијен бучкањем, в бијено масло. — Волим да з-бучка

но масло запржим качемак.

бучкано млеко с млеко из кога је бучкањем одвојен маслац, в бијено млеко. —

Свари ми бучкано млеко, дека волим да неје млого мрсно.

бучкање с гл им од бучка“, бијење млека. — Руке ме заболеше од бучкање.

буџам богат човек, човек на високом положају. — Викаше ми људи како-е он

голем буџа, дрматор, а ја, будала, не верујем.

буџак мугао, кут, неуређен простор, забачено место.— Немој да улазиш у тија

буџак, ће се уплашиш колко е прљаво.

буџован м в буџа. — Сег је наш Соћа постал буџован у Лесковац, па дрма.

бушче с дем од бус. — Не требе ти толки бус, бушче ће запиши туј дувку.

В

вабрика ж фабрика. — Едно време радела-е у вабрику у Грдилицу.

вабрикантм власник фабрике, фабрикант.—Теокаревићје билголем вабрикант.
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вабричан, -чна, -чно фабрички.— Имали смо вабричан плуг за орање. — После

смо купували вабрична одела.

ваган м велика чинија.—У ваганисипе качемак, узнемо ложице па сви кусамо.

вагон м количина одједних пуних воловских кола, в воз“. — Данђске докарамо и у

плевњу уврљимо три-вагона сено. — Ће ми затребе јошке вагон дрва за зиму.

вада ж1. канал којим иде вода да наводњава ливаду или усеве. — Очистили смо

ваде од грање и лисје, сbг вода можда клoкоће. 2. канал којим дотиче вода од јаза до

воденичне буке. — Надојде вода и запуни ваду с песнк, грањке и травуљину, требегу

чистим. 3. канал којим је довођена вода до рудокопа да пречишћава руду. — И

дšн-данес стоју турске ваде куде су вадили руду, сbл што су урасле у ровине.

вадење с гл им од вади. — Ћу те викам кад дојде ред за вадење компири.

вади несвископава. — Да-е ласно да се ваду компири, не би викал помоћ, сам би

ги вадил.

/вади масло изр 1. в бучка. — Енегу Симка у кућу, целден уз бучку вади масло.

2. фиг награбуси, настрада. — Кад) те увати башта да работиш, ће ти вади масло за

све што си лежал.

/вади очи/изр 1. свађа се, туче се. — Још си ваду очи око онеј међе. 2. фигломи

се, крши се, чини штомује воља. —Недава му да иде, ал он отиде, па нек си вади очи

куде е зашијавил.

вадица ж дем од вада. — Запишила се вадица, па вода не тече у корито. — Вода

добди по едну вадицу, па у воденичку буку.

вадиче с дем одвада. — Црцореше низ вадиче помалко вода у градинче, сbг и оно

пресушило.

вадичка ж дем и хип од вадица. — Одврнул ми воду и из тујl-едну вадичку.

вадне свр у дем знач: вади, извади извесну количину. — Băдни лечка компири да

Напраим ЏувечБК.

вадодушник м бездушан, свиреп човек. — Тија неје газда, то-е вадодушник.

вадодушница ж. она која душу вади. — Пара је голема вадодушница.

ваздњн прил по цео дан. — Ваздњн работимо, а леб ни донесу предвечер.

ваздњнке прил в ваздšн. — Ваздњнке преседе, ништа у руке не вати.

ваздук м ваздух. — Нешто ме сопело у груди, не могу да дојдем до ваздук. —

Врну киша, па се прочисти ваздук да се мождише.

вајда ж корист, в ћар. — Чувам гитике за мерак, од њи немам никакву вајду. —

Од њу нећеш вајду да видиш. — Изел ћар вајду (изр).

вајдење с гл им од вајди (се). — Јадно његово вајдење у печалбу, књд га у воз

покрали.

вајди (се) несвима користи, има добит. — Млого ће вајди од) туј стоку, што гу

купуе на овуј оскудацију. — Вајдил се убаво у работу по Немачко.

вајдица ж дем од вајда. — Да бар неку вајдицу видим од|-толко рмбање. —

О(д)-цваку работу најдеш си по вајдицу, па такој истркаш годиницу.

вајкерим мнфиг доктори. — Ће идеш на вајкери, најергулу и вершулу, куде си

пошал?

вака ж в вакица. — Како сте смејали да ми продадете моју ваку?

вакал, -кла, -кло који има црну главу (овца). — Пољак ми ватиллиарицу ваклу у

штету. — Цел-дњн поје од вакло јагње.
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вакела жгрдња,укор, опомена. — Дојади ми башта с његову вакелу. —Држти на

твоју жену вакелу, немој на мене.

вакес, -та, -то брав црне губице. — Чиа је оној вакеста овца улезла у овbс”

вакицаж бела овца а црна око очију, црне главе.— Најубава овца емоја вакица.

вакла ж овца. — Куде су ми сњк онеј моје убаве вакле?

ваклес, -та, -то в вакес, — Ваклесован потепа деца што му дирају овце.

вакултет м факултет. — Сва деца школуе на вакултет.

вакултецки, -а, -о факултетски. — Питуј њега, он је вакултецки човек.

вала“ ж похвала, хваљење. — Тој што си уработил неје за валу. — Имали нешто

за валу, да се валиш? — Стално слушам едну исту валу.

вала“ 1. изр: хвала. — Вала Богу, збрамо сено, не увати ни овај слота. — Валаму

куде чули и куде не чули за тој што ми-е помогал. 2. узв. — Вала ћу ватим туј лопужу

што ми обра јабуке у падину. — Вала се наседе овуј зиму дом.

валба ж хваљење, хвалба. — Она-е за голему валбу: сама една бре, една копа,

една коси и една си и бере.

валење с глим одвали (ce), 1. хваљење, похвала. — Што-евалење на твоега сина у

работу, само да чуеш 2. хвалисање. — Досади ни стој његово стално валење, да бар

имазашто.- Од његово валење не мож се живи 3. фиг куђење, оговарање. —Од њојно

валење сšг ники не орати с мене.

вали несв1. хвали, похваљује. — Учитељка га млого вали да добро учи. — Кој гу

вали, с памет да си вали. — Кој гу вали, тија гу завали. 2. недостаје. — Неје Џида

измерил како требе, вали му тристо грама. — Вали му даска у главу. — Ни длака

з-главу не смеје да му вали. — Шта би му валило да дојде куде нас? — У празну кућу

ништа невали. 3. фиг куди, оговара.—Све сам чула како симекуде снау валила, такој

ћу ти се и ја наплатим, да ме запантиш.

вали се несвхвали се. — Неје да се валим, око сто ћилима сам изаткала. — Кој се

вали сам се квари. — Излезни у њиву, па се вали, а не овде ус-кондир.

валивечера жм хвалисава особа. — Тој ти-е една валивечера, само знаје да се

вали.

валинка ж недостатак, мана. —Толко-е добар, не можвалинку да му најдеш. —

Тај валинка на девојку срећу квари.

валипрда жм в валивечера. — Докле ћу слушам туј валипрду?!- Поголем ва

липрда од њега нема одовде до Лесковац.

валичан, -чна, -чно који има неки недостатак. — Најгоре књдје човек валичан с

акл.

валмишки, -а, -о оно што припада Валмишту.

Валмиште с мтп шумско пространство испод Малог Чемерника.

валов м корито за храњење свиња. — Исипи овеј помие у валов, нека поеду

свиње.

валог мувала, удољица, падина. — Ене ги овце, запасле се у валог. — Још се

белеје снег у валог.

Валог м мтн пашњаци, шума.

валога жв валог. — Спуштимо се низ валогу, па у Село. — Искарај говеда из

валогу, да не пасу мокру траву.

валта ж набор на одећи, фалта. — Саши ми гу клот, без валте.

валџија м хвалисавац. — На башту си се метнул такав валџија.
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валџика ж хвалисавка. — Мати вој валџика, па и она од њу узела адет.

ваља (се) несв1. котрља (се), котура (се). — Ваљали смо нис-ридбуку за корито

на долњи кладанац. — Деца се ваљају по ливаду, па ни све трава полеже. 2. ваља

сукно. — Кад)-це изаткају клашње, обовезно мора (да) се ваљау. — Цел-дан лае

ваљавица, ваља платно и клашње. 3. изр: — Не ваља! (није добро, није доброг

здравља). — Ништа не ваља све здравје.

ваљавица ж постројење на води за ваљање сукна. — Свако село је имало бар

едну ваљавицу за клашње и платно.

ваљае / ваљаје несвваља, одговара. — Неће да ваљаје јутре време. — Ако ми до

јутре не донесе паре, неће да ваљае ни за њега ни за мене.

ваљање с гл им од ваља. — Однесе две-бале клашње у ваљавицу на ваљање.

ваљач м онај што се у ваљавици бави ваљањем (бељењем) сукна. — Стојанча

Вуканов је бил sâдњи ваљач у Млачиште што ни-е ваљал клашње.

ваљашан, -шна,-шно оно што ваља, штоје добро. — Куде је па тој ваљашноза

дете? — Тој неје ваљашно за никога!

ваљка се несву дем знач: ваља се. — Не ваљкајте се по влажнутраву, грбина ће да

ви заболи.

ваљчас, -та, -то округао, лоптаст. — Требе ни голем ваљчас трупац за во

деничку буку.

вамилијаж породица, род.— А на овујувеличану слику-е моја цела вамилија. —

Илија и Гмитар су една вамилија.

вамилијаран, -рна, -рно породичан. — Сви смо ми вамилијарни људи, оћу да

кажем озбиљни.

вамилијарно прил породично, фамилијарно. — Такој вамилијарно да дојдете и

куде нас.

вамилијуз м школски послужитељ. — Књд је Лепка Добринкина била учи

тељица на Мејане, Воја Катаринин је бил вамилијуз.

ванглаж 1. зидарска алатка, фангла. — У работу понесешемо висак, ванглу,

мистрију и либелу. 2. кухињска посуда. — Напуним ванглу с љуштени компири, па ги

тљг печем у релну.

ванглица ж дем од вангла. — Куде ми је онај моја метална ванглица, што гу

отуца?

ване (се) свр 1. ухвати (се). — Ћети ване деда зајче у Мишиницу. — Вану га, па

му олупи дупе. – Тој ће бидне ка(д)-це с уставане за дупе. 2. прихвати се. — Што се и

Радосов не ване за косу него сАл ја? 2. фиг наврши. — Дете вану три-године, код му

башта погину на грађевину.

вантазија ж фантазија, измишљотина. — Прича ми неке вантазије.— Не требу

ми вантазије, оћу оној што-е стварно.

вантазира несвзаноси се, сања најави. — Цел живот си човек вантазира и век му

такој пројде у заносување.

вантазирање с гл им од вантазира. — Кој ће слуша његово вантазирање!

ванџира свр изгуби памет, полуди. — Заноси се с неке вантазије ко да је

ванџирала.

ванџиран,-а,-о онај штоје изгубио памет, луд. —Не може ванџиранога човека

да излезнеш на крај.
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ванџирување с гл им од ванџиpy(ј)е. — Стра ме, бре, од ванџирување, ће ван

џира, па кое после да работим с њега.

ванџируе 1 ванџирује несвлуди, измишља, досећа се. — Ма, пусти га нека

ванџируе колко оће, брига ме за тој.

вапир м 1. вампир. —Човек који се родилу суботу и куче можда надушу вапира.

— Бил на неку четересницу па сврну, рече: Биске, доведоти вапира. —У воденицу се

у ноћ збирају вапири да седењкују. 2. фиг тврдоглав човек, инаџија. — Изеде ме

вапир, свл ћули и работи како си он оће. — Не оратим више стога вапира.—Залуд књд

не могу да се борим са старог вапира. — Не може ни годину да стави с тога вапира,

побеже.

вапирес, -та, -то ћудљив, тврдоглав. —Досегнеchм видел по вапирестог човека

од њега.

вапири се несвриг инати се, не говори. — Не знам што ћу с њега да работим,

сваки час ми се за по нешто вапири.

вапирка ж 1. вампирка, вампирица. 2. фиг тврдоглава особа, инаџика. — Па се

повапирила стара вапирка, збира око-њу кучишта да ме лају.

вапирџијамаугм од вапир.— Књдуватим тога вапирџију, има остане без гаће.

/вара/ несвизр: немој ђаволдате вара, немој да си сеусудио, немој да си се случајно

преварио. — Немој ђавол да те вара да узимаш туђо ел да краднеш! — Немој ђавол да

те вара да си се уватил с онија мандови.

варба“ ж фарба. —Требе ми поарна варба за тишљарај.— Туј варбу ни Власина

не можда опере.

варба“ несв1. боји, фарба. — Морам да варбам прозори. — Варба ги еднуш,

поодавначке, ал се вaрба оЉуштила. — Још откад он варба бркови. 2. фиглаже. —

Нашламене да варба, ко да гу незнам. — Цел-пролет ме варбаза њојнога деверичића,

па ништа.

варба се несвсрарба косу. — Одавначке-е обелел, ал се вaрба.

варбан, -а, -о офарбан, фарбан. — Запантила сам га по варбани бркови, носи

варбани бркови.

варбање с фарбање. — Још малко па ћу завршим варбање за данic.

варен, -а, -о куван. — Данђске ће едеш варену царевицу ел варени компири, па

бирај.

варено с кувано јело, в вариво. — Еду само варено, што се куса сложицу. — Ел

остало од варено?

варење с 1. вариво, јело за кување. — Пристави варење у грнче на огњиште. 2.

кување. — Неје ми проблем за варење, куде мои свм научила.

вари (се) несвкува (се).— Не могу да постигнем да варим на онија моји аламани.

— Кво се вари у тој котле?

вариво с општи назив за кувано јело. — Научили сви на вариво, еду свл што-е

варено.

варивце с дем и хип од вариво. — Кво има од варивце да се кусне?

варка (се) несв1. чува (се), штеди, пази (се). — Варкај масалце, ће ни требе за

славу. — Варкај прсти одј-чпорет. — Варкај ми телчина докле не дојдем из градину.

— Варкај се да те говеда не улопају. — Варкај се малко, немој толко да копаш, грбина

ће ти испуца. 2. пази, труди (се). — Варка се да не каже неку глупос. — Куде башту се

варка кво орати.
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варкање с глим од варка (се). — Толко свм варкала дете од ладноћу, кад!-це оно

па разболе. — Не вредити варкање, ћеро. — Досади ми варкање те од овуј рану, те од

онуј рану.

варне (се) сврскува (се) што на брзину, кува (се) мало.—Одработу едва стигнем

да варнем нешто у грне. — Нексејош малковарне чорба на шпорет, па гу измацињај.

Василијам име.

Василко / Васиљком име.

Васиљковица ж мтн ливаде, пашњаци.

васпитување с гл им од васпиту(ј)е (се)- Омашил у васпитување деца. —

Васпитување се носи одј-дом.

васпитуe (ce) / васпитује (се) несвваспитава (се). — Едно време-е учил и

васпитувал ђаци у Рупје, а сbк у Предење.— Несу ни такој васпитували како данћс да

не поштуе старога. — Не васпитуе се дете с прут и тојагу, но з-благу реч.

Васуљица ж Васиљев дан, св.Василије Велики (14. јануар, по новом календару), у

народу позната и као Српска нова година. t

вата несв1. лови, хвата. — Отишал да вата рибе у Голему реку, у Овсиште. 2. фиг

захвата, мери.—Овћј бакрачвата шесетоке. 3. фиг избегава (рад). — Књд надуши (да)

ће га запослу, вата маглу. — Вата штуркавицу. — Вата сојке по шумак. — По цел-ден

вата зевала. 4. фиг има полни однос. — Вали се како гуеватал кадј-цу чували овце. 5.

изр: — Место га не вата (немиран, несмирен).

/вата зевала/ изр беспосличи. — По ваздњн вата зевала, неће ни ич помогне.

вата се несв1. хвата се. — Нека се паре ватају за тебе како овија трн (каже жена

која је закачила гранчицу трна мужу за рукав док га прати у работу, сујев). — Не

вата се ни за матику, ни за косу. 2. фиг избегава обавезе. — Не вата се у јерам. 3. фиr

каје се. — Залуд се сњквата за главу, књд неје на време слушал. 4. фиг ствара се. —

Вата се површка на снег. — Вата се слана по ливаде. — Роса се вата на китке

пред-sópy. 5. фиr води љубав. —Деца ги видела кад)-це ватали у сењак. 6. изр: —Толко

ти се вата и да работиш и да не работиш, па ти виђ кво ћеш.

ватање с гл им од вата (се), 1. хватање, ловљење. — Несмо забораили оној

ватање зајци зимени књд снег беше до гушу. 2. фиг кајање. — Не помага сbГ ни ватање

за главу. 3. вођење љубави. — Како је ондак било убаво тој ватање с Јагодинку у

плевњу, на ново сено.

ватаћија м фиг онај ко хвата. — Неје он Страћија, он је ватаћија.

вати (се) свр 1. ухвати (се) посла, започне. — Ватила сам да месим леб, не могу да

ти помогнем.- Њега су ватили над-цело, куде се крилу сењаци. — Вати се она до

Милоју да игра. — Вати да трчи, не мож гу стигнеш. — Уз друм вату, редомке,

редомке, па на Мејане. 2. фигзареди. — После ја вати по село, та ми дадоше два-триес

кила жито. — Ватил по малу, не мож га најдеш. 3. фигзбуни се, препадне се. — Вати се

у чудо што да праим. —Вати се у бездер од онога човека (израз). 4. фиг овлаш зашије.

— Вати ми зачас с конћц овија рукав што се рашил. 5. фиг падне. — Слана ни ватила

компири, лозе све спржољила. 6. фиг почне. — Кад вати он да бега, не мож га ники

стигне.

/вати свет изр побегне главом без обзира, нестане. — И он од њу ватил свет. —

Ћеватиш свет ако те Стојанча подбере с помагаљку!

/вати штило изр побегне главом без обзира, витило.—Ћевати штило, кадјте

таквога види.
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ватка“ ж 1. мера за дужину, ширина шаке, хват. — Штап требе да има више

одј-десет ватке. — Цела патка една ватка. — Чић стојко има повише ватке? 2.

свежањ жита које жетелац једном шаком захвати и одсече српом, хват. —

Три-четири ватке, една рукољка. — Несу све ватке исте, зависи колке су ти шаке.

ватка“ несву дем знач: вата. — З-другари ватка рипчетија у Чемерчицу.

ваткање“ с глим од ватка.—Ћему преседне еднуш ваткање, књд га вати шумар
1

у реку. - t 1 1 1 1 -

ватне (се) свр у дем знач: увати (се). — Отиде у лов, ватне по некога зајца по

неки-пут. — Ватне се по неко пиле на примку.

ватраж температура. — Преладило ми се дете, добило ватру, ће изгори. — Свг

му се снизила ватра, па е боље.

ватруштина жауги пејод ватра. — Нападе дете нека ватруштина, ноћу бланета,

све вој се нешто прецказуе: иде башта из работу, носи вој аљинке.

ваћа несвввата. — Укачил се на слубу, ваћа јабуке у крошњу. — Види ли ме,

одма ваћа маглу.

ваћка несв1. у дем знач: хвата. — Еве, ваћкамо јагње, ал је млого прудо, па ни

бега. 2. има полни однос. — Ваћкаш ли нешто (имаш ли женску)?

ваћкање с гл им од ваћка. — Мисли си само на ваћкање.

ваш, -а, -о прис зам припадност већем броју лица. — Ваши коњи ми уpнисали

рженицу у Полом. — Да си чувате вашога деду, млого је добар.

вашар м 1. сајам, велики пазарни дан. — Це најдемо у среду, на вашар, у

Предене. 2. фиг неред, збрка, лом. —Пуштил свиње, напраиле ми вашар по авлију.

вашариште с 1. место где се одржава вашар. — Вржи коња забуку, скрај, куде

вашариште. 2. фиг неред, збрка. — Што сте ми напраили вашариште от кућу?

ваши поим замукућани. — Кво работу ваши? — Кад)-дојдеш дома, поздрави си

ваши.

вbшан, -шна,-шно који има ваши.— Немој митој вbшно куче улезне у авлију.

вљшка ж 1. зоол ваш Pediculus L. — Завукувал се у кокошињац, напунил главу с

вbшке 2. пејциција, тврдица. —Тој неје човек, то евљшка, 3. пеј досадна особа. — Ете

гу сваки-час куде мене за по нешто тај вешка.

вњшла ж неуредна жена, вашљивица. — Куде се потреви да седнем до онуј

вbшлу, после пропадо чешаећи се. 1

вbшљампеј који има ваши, вашљивко. —Он ће мене да галати вршљавњшљиви.

вљшљив, -а, -о вашљив. — Отиде дете чисто у школу, врну се вршљиво.

вљшљивка ж 1. вашљивка. — И баба вој-е била таква вљшљивка, 2. неуредна

жена, мурдарка. — У кућу да не улезнеш, жена му голема вешљивка.

вљшљивцим ми пеј назив за породицу у којој има вашљивих. — Стигли вршљив

ци и кућу да направу у Предење.

вљшљивчам аут од вршља. — Такав вашљивча се одамно неје родил.

вљшљивче с вашљивче. — И ја се питујем куде поведоше с њи, у гости, и оној

вљшљивче.

вљшче с дем од вbшка. — Све ми усаравило дете неко вњшче. — Глава вој пуна

вљшчетија.

вљшчетина ж ауг од вbшка. — Кудели наџара онолке вешчетине?

веáње с гл им од веe. — Требе ни ветрењача за вејање ржeницу.

вебруар м фебруар. — У вебруар умеје да навеје до потстреy.
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ведер м опруга, федер. — Пропали ми ведери на гвозден кревет.

ведерчек м дем од ведер. — Кад цам навивал сат, пукал му вeдерчђк.

ведерче с дем од ведер. — Изгубило ми се ведерче од хемиску оловку.

ведринка ж дем од ведрина, 1. део ведрог неба. — Помољуе се ведринка, ће да га

изведри за јутре. 2. фиг нешто добро, позитивно. — И мое срце да осети неку

ведринку, а не стално невољу. — Куде ти е ведринка, што си се такој смркал?

ведување с гл им одведу(ј)е (се). — Каква ти-е корис одведување, не предеш, не

плетеш, боље ти ележ да спиш. — Очи вој покрвавеле од ведување.

ведуе/ведује несвне спава, дрежди, окапава од неспавања. — По цел ноћ ведуe

нат књигу, аспи до пладне.—Не можсе ноћом ведује, и да се рано устањује и работи.

веђа ж (обично мн) обрва. — Закачил га слап, па га расекал над веђу. — Има

млого убаве веђе.

веђица ж дем и хип од веђа. — Девојче си има убaвaчке веђице, па црне очи на

матер.

веђичка ж дем и хип од веђица. — Кво ти етој на веђичку, да види баба?

веe / веје несвчисти зрневље од плеве. — Површилбу жито веемо с ветрењачу,

ели па с решето, ако-е ветар јак.

везе несвриг 1. фиг игра (коло). — Утрапи ми зембиљ, а он се вати да везе коло. —

Кљт поче да везе „стару правку“, сви се ватише да играју до њега. 2. фиг свира. —

Увати армунику, па стане да везе, да се утепаш играећи.

везенка ж везена вутарка. — Носиле смо и везенке, и тој најубаве.

везење с гл им од везе. — Тој везење коло, тоlj-играње га нигде нема како куде

нас на Горешњак.

везиљка ж она која везе. — Бабина везиљка, како ми она убaво везе.

Везиљка м надимак.

вејалица жв ветрењача. —Несмо имали вејалицу, па смо срешета вејали жито.

вејање с гл им од веје. — Све му осиљке напуниле главу од вејање жито.

веје несвчисти жито од плеве помоћу ветра или ветрењаче (после вршидбе).—

Раније смо с протоку вејали жито докле не купимо ветрењачу.

вејка ж грана, углавном се употребљава фигуративно.—Лелејем се ко вејка на

ветар. — Напраила се ко вејка. — Усукала се ко вејка.

вејник м продужени део зграде без зидова са или без настрешнице, вењак. —

Седни си под вејник да не сланчошеш. — Иди на вејник да нараниш овце.

векм 1. фиг живот.— Имал си евек, па-е и прекарал стотку. — Неје ималвек, па

млад умрел. 2. изр: (за)ебало век, а) изврсно, одлично. — Напраил буре, заебало век. б)

изр: (за)ебало век, слабо, ништа не ваља. — Ебало век што га е напраил, има одма да се

строши.

вековно прил вечито, трајно. — Књд га напраимо од гозје, ће буде вековно. —

Ништа нее вековно, све има век.

векување с гл им од веку(је) (се). — Отиде ли на векување, цел дšн се не врћа,

ништа не знам.

векуе (се) / векује (се) несвеекује (се), живи бесмртно. — За два-три-дана ћу се

врнем, нећу векујем. — Там се векуе, на друм, у гробjе.

Вела ж надимак од Велинка.

вели несвевр 1. говори, каже. — Кво ти вели башта књд му рече ће коначиш куде

нас? 2. фиг мисли. — Ко велим, да јутре појдем и ја с тебе у Власотинци.
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Велигден м Ускрс, Васкрс. — За Велигден месимо креваи сјајца, на стари с по

два ел три, а на деца с по едно јајце, и кољемо шиљеже.

велигденски, -а, -о, ускршњи, васкршњи. — Постарији си издржу велигденски

пос, а они кои пуно работу тешко.

Велика ж име.

Велика Госпоина ж Успеније пресвете Богородице, Велика Госпојина, 28. ав

густ, в Голема Богородица.

Велин м име.

Велинка ж име.

вељаје несвваља (из израза: не вељаје!). — Ако му снг не вељаје, јутре ће му

ваљаје.

Вељковци м заселак.

венец м 1. венац. — Турили смо три-венца поприку потстреју да се сушу. 2.

повесма кучине сплетена у виду плетеница. — Кад ги увлачимо, повесма сплетемо у

венци, 3. фиг прстен од мехурића у боци с ракијом. — Поглеј каквв само венћцима

моја ракија.

венчаница ж кровна греда, в подрожњача. — Купил свм растове греде за

венчанице, требе већем да сpижам кров.

венчњк м дем и хип од венец. — Исплети ми едњн убав венчђк да га турим ћаји на

рог, затој што-е најак вол на Чемерник.

венче (мн венчетија) с дем од венец. — А дете набрало китке, седло на чукар, па

си плете венчетија и поје.

венчување с глим од венчy(ј)е (се), венчавање. — Кои тие билкум на венчување?

— Видел гу еднуш и одма ће гу води на венчување.

венчye (ce) / венчује (се) несввенчава (се) — Венчували су се на Мејане, куде

Педу, матичара, у месну заедницу. — После рат ники се у Црну Траву не венчуе у

цркву. t

вењер м фењер. — Угаси ми се вењер у кошару, па едва напипа по мркли мрак

вракњицу да излезнем.

вењерче с дем и хип од вењер, фењерчић. — Требе да си купим вењерче за у

воденицу.

вепip м вепар. — Штровен вепšр не букари свиње, тој бар знаш.

вепрisк м в ветре. — Оће л ни подмири славу овија веприк?

вепрес дем и хип од ветер. —Кад)-ће више дојдетија штровач да штрови вепре?

вепренце с дем и хип од вепре. — Без вепренце не дочекуемо Свети-Ранђел.

вераж 1. фиг поверење. — Немам веру у њега, цепишмани. —Да имам веру у род,

па ајде де, но немам 2. фигрод, сој. — Његова вера неје питома, како наша. — Његова

вера-е опасна!

вергла несвбрзо говори. — Кој добро знае тија може да вергла, док га учитељ не

заустави. — Вергла како навиен.

вериге ж мн 1. ланац за који се качи котао над огњиштем. — Укачи котле на

вериге, па си по целден ври вода. — На вериге се ватила чађа има цел прс. 2. цркв

празник Часне вериге св. Апостола Петра (29. јануара). 3. фиг окови за затворенике.

— Видим ја тија апашће заврши с вериге на ноге ко прамдеда му Спиридон у оној

време. 4. фиг мит муња. — Ударише вериге од гром у црешњу, па гу располутише. —

Отишал да тражи вериге куде е ударил гром там, на рид.
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веригњача жгреда у димњаку на којој висе вериге. — Турилскм нову веригњачу

од горун.

1 верижњак м простор у огњишту у коме се налазе вериге. — носи туј ракљу у

верижњак, над огењ да малко нагори, ће ми требе да гу навием за вилу.

верма несвуважава, цени. — Ма, којга верма! — Не вермају те они ни за црвиву

сливу.

вермање с гл им од верма. — Какво вермање, туј ники никога не верма.

вермен м старински прслук извезен ибришимом и срмом. — Саранили су га с

онај његов нов вермен, како е сам тел: ново гуњче и вермен!

вермене с в вермен. —Мој башта е носил везено вермене и чешире набрич,

верменче с дем и хип од вермене. — Ће ми сашије куде кројача верменче.

вероисповес ж вероисповедање. —Докле е служил поп у Црну Траву, ишли смо

на вероисповес.

верување с веровање. — Сверување у Бога у Црну Траву раскрстилијош у време

рат, кад)-цу поп-Симу ис)-Село искарали, а попа Методију партизани убили.

веруватно прил извесно, вероватно. — Ће дојде веруватно за Свети-Ранђел. —

Веруватно сте се негде проминули, књд га неси сретла.

вершулам фиг доктор, в вајкери. — Одиде на вершулу.

весел, -a, -o 1. радостан, весео. — Много је весел књд нешто сработи како требе.

2. припит, омајан.—Чим тргне чашку ракију, одма е весел. 3. фигбудаласт, затуцан.

— Он си је такој одувек весел. — Кво-гођ да-е, не смита му да-е весел.

веселба ж весеље, свечаност. — Жени ћерку, па ни вика на веселбу.

веселење с 1. весеље. — Ако такој продужи по собори, да се спремамо за

веселење. 2. фиг батинање. — Књд га виду дома сас) сцепене чешире, ће буде

веселење.

Веселиновица ж. мти ливаде, пашњаци, шума.

веселник м несрећник, јадник. — Умрел Спира, веселник. — Које ће работи

веселник без)-жену с три деца едно на друго до мишку.

веселџија м весељак. — Такав веселџија се одавно нее родил у Прочовалци.

веселџика ж жена ведра духа, она која се весели. — А и жена му голема

веселџика.

весла несвриглаже, вара, измишља, избегава да каже истину. — Доклеће мети

мене веслаш? — Неће ми каже истину, него ме весла. —Ти ће ме веслаш, ко да ја не

знам који је човек Миленко. — Доста ме је веслал, више не дам!

вет, -a, -o 1.разводњен, изветрео. —Од овуј Булу у sâдњо време млекцеми дојде

некако вето. — Сиренце ни дошло вето. 2. танак, овештан. — Аљинка вој вета,

проšира се. 3. фиг болестан. — Дете ми нешто вето, жуто, болужњаво.

ветар м ветар, в црвени ветар.

ветачњк, -чка, -чко у дем знач: вет. — Млеко на Лису постало ветачко, ћу

престанем да гу музем.

ветраив, -а, -о ветровит. — Овој ветраиво време већем месец издржа.

ветреање / ветрејање с гл им од ветреј)е (се). — Сви на ветреáње! — Беоше ми

постељке на ветрејање, на премет, па ги завати киша.

ветреe/ветреје несв1. испарава, ветри. —Запиши влашу, да не ветреје ракија. 2.

губи арому. — Почело вино да ветреe. 3. фиг постаје сенилан. — Што човек стареје,

памет му ветреје.
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ветрее се / ветреје се несв1. суши се, проветрава се. — Изнеси цргена било да се

ветреју. — Отвори луфтер, нека се кућа ветрее од|-чур. 2. фиг освежава се.— Излезе

да се ветреје.

ветрењача ж направа за одвајање жита од плеве. — Без ветрењачу жито се

тешко веје с решето.

ветри несвв ветреје. — Ветри му памет, па си бланета спрома главе.

ветрило с ветровитоместо. — На ветрило такој дува да се кучетуј не сврта.

ветрина мјак ветар. — Дуну неки ветрина, црепови откућу пообаља, ћеремиде

попадаше.

ветропир м несигурна, нестална, детињаста особа. — Едва чекам кад!-he

порасне онија мој ветропир.

ветропирес, -та, -то ветропираст. — Тешкоће излезнеш на крај светропиресто

шиљеже.

ветрушина мјак ветар. — Ћесковрнеш на ветрушину по тија голем снег.

ветрушица ж 1. ковитлац ветра. — Пази дате не увати ветрушица, ћете однесе.

—Донесе га нека ветрушица, сам богзнаје откуде. 2. фиг брза, површна особа. — Онај

ветрушица пројде кроз кућу с метлу, кобајаги очисти.

ветрушка ж 1. ковитлац ветра. — Ветрушка ни разнесе откосје, џабе смо се

мучили. 2. фиг бубе у глави. — Ватиле га ветрушке, па побеже од-дом. 3. фиг ситно

лишће. — Ветар сврта ветрушке око амбар. 4. фиг нагла ватра у огњишту. —

Ветрушка подвати бгењ па вукну ус-комин, да запали кућу.

ветруштина мопасан ветар, в ветрушина. — Дуну ветруштина, подиже црепот

кров, однесе стреје на кошаре и сено од стогови.

веће прил већ. — Пожури, веће пада мрак. — Дркти књд орати, веће-е непостал

сирома.

већем прил в веће. — Већем је порасал да још држи матер за вуту. — Већем је

мужек.

већином прил највише, најчешће. — Већином смо радели по Белиград.

вечер м вече. — На вечер ће дојдемо да пооратимо.

вечера несв1. једе вечерњи оброк јела. 2. изр: вечера баницу добије батине. —

Видим ја, видим, дупе ће му вечера баницу.

вечерица ж дем и хип од вечера. — Ће поедемо вечерицу, па у црге.

вечерка“ ж дем и хип од вечера. — Зготвила баба на унуче вечерку.

вечерка“ песву дем знач: вечера. — Бебе ће ми вечерка, па ће да спавка.

вечерување с гл им од вечеру (ј)е. — Викај ги сви на вечерување.

вечеруе I вечерује несввечера. — Ники не смеје да га дира књд вечерује. —

Кад)-це вечеруе, не можемо да чекамо, поцрцали смо гладни?

веuба ж вежба.— Гледал свм толке војне веџбе по Чемерник, крај)-и-број им

(CG не Знае

веџба“ (се) несвеежба (се). — Ники не можда научи ако не веџба. — Веџбај

рукопис. — Веџба се да пише како требе.

веџбанка ж вежбанка. — У веџбанку из рачун има све петице. — Забораил да

понесе веџбанку у чколу.

веџбање с глим од верба“ (се). — Свеџбање домаће постигнеш што си у школу

пропуштил.
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веш, -та, то 1. спретан, вешт. — Он ти-е веш мајстор за сваку работу. 2.

сналажљив, препреден. — Млого-е веш, снајде се књд је најтешко.

вешало с вешала. — Не гине му вешало, кад!-дојде башта и види коé-е напраил

— Ако крадне, има да иде на вешало.

вешплав м в модрило“. — Све сам беле кошуље испирала у вешплав.

вештица ж фиг зла жена. —Не знам куде да бегам од онуј моју вештицу, тера ме

по душу.

вештичав, -а, -о урокљив, в злогледан. — Тај жена има вештичаве очи, мож ти

зло донесе.

вештичина жаут и пеј од вештица. — Књд уватим туј стару вештичину, ћу гу

распучим.

Ви енклитички облик датива заменице ви. — Дошал сам куде вас с кондир да ви викам

на свадбу. — Требе да ви дадем едно писмо. — Што-ви-је, бре, па сте ме толко

ужџањкали?

вигањ м ковачница, ковачко огњиште, в дугања. — Цел век је провел узвигању

Милчину дугању.

вигњиште сместо где је била турска ковачница која је ковала гвожђе у велике

полуге. — Ту-е некад било вигњиште, затој има толко угаљ и шљака.

Вигњиште смтн више места у крају са овим називом, углавном поред река.

видевља несвеuђа. — Видевља ги по град понекад, књд излезну у шпацир.

виделица ж дан, светлост. — Дојди за виделицу, немој се доцниш, неће те

чекамо, ће полегамо! — Изнеси га на виделицу, у подрум се ич не види. — Дојди по

виделицу, немој се млого доцниш.

видело с 1. дан, светлост. — Цел живот сам работил по грађевину, несšм видел

бело видело. —Паре на видело, за колко си продал Булчу?!—Дојди докле-е видело. 2.

светло, лампа. — Упали видело, ништа се овде не види! — Дуну промаја па ми угаси

видело 3. вид. — Ко малечњк је остал без видело в бело видело.

виделце с дем и хип од видело. — Јоште малко да погледам овој бело виделце па

после нека буде што је Бог рекал.

виделче с гасарче. — Дуну ветар и угаси ни виделче.

Виден м име.

виден,-а,-о 1. који је виђен. — Продал Станча волови у Власотинци на вашар и

више нее виден, нитијцу га нашли. 2. фигугледан, цењен. — Бил је еден од видени

мајстори још пре рат.

видење с гл им од види, 1. виђење. — Смину куде дедини тике на видење. 2.

гледање, упознавање. — Били на видење з-девојку. — Есте били на видење, па које си

ти, ћорчо, гледал?

види несвевр 1. опази, опажа чулом вида, погледа. — Виш колки пакос си

напраил”— Вишли књдти опалим едну шамарчину. —Давиш колки-елом по кућу од

овај деца, имп: виђ. — Виђ да видиш кво се работи доле у Село. —Виђел спу деца! –

Виђ квоте толко вика башта. 2. фиг осети. — Стрљај међу шаке овуј траву да видиш

како мирише.

Видњиште с в Вигњиште.

видовача ж врста крушке. — Беше донел неке видоваче Симча из Дикаву.
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Видовдњн м Видовдан, православни црквени и народни празник, који се слави 28.

јуна. — На Видовдњн се износи премена што се туј годину уработила, да види Вида

која-е жена колко вредна била, затој се на тија дан работи.

Видосова ж име Видосава.

видришњак (витришњак м простор испод воденице где вода кроз цивун удара

у витло. — Улезни у витришњак ако смејеш књд воденица меље.

виђава (се) несвповремено (се) виђа. — Виђавам гу катпројде с овце ни(3)-сокак.

— Виђава се да човек поблесави, ал оволко, ко наш Тиса, ретко!

виђавање с глим одвиђава (се). — Од нашо виђавање више нема ништа. — Беомо

на виђавање з-девојку, па ништа, не допада се на батку.

виђавља (се) несвеuђа (се) повремено. — Вађављал сам га у работу понекад, у

кафану „Кикевац“ највише. — Виђавља се с некога из Миљковци, ал не мога да

одирим с кога, са Станојлу ли, ел с онога Милтоинога апаша. — Виђављају се у

Валмиште срне и јелени. — Туј се виђављале раније бале.

виђављање с гл им од виђавља (се), упознавање. — Јутре иду на виђављање. —

Какво ни је па тој виђављање, кад гу тетка из очи не испушта.

виђева (се) несвповремено (се) виђа, в виђава се. — Волел би да гучешће виђева,

сестра му е едина. — Виђевали су се неко време, ка(д)-цу работили у исто предузеће.

виђевање с гл им од виђева (се), в виђавање. — Неје тела да иде на виђевање с

њега.

виђевља (се) несвв виђева (се). — Ако га не виђевља, знае ли му атрес, куде

стануе? — Виђевљаш ли Стамену, књд слезнеш у Село? — Виђевља се с апаши по

крчме и кафане.

виђевљање с гл им од виђева (се), в виђевање. — Ишли на виђевљање, па се

нешто пишманили.

виђување с глим од виђу (ј)е (се), виђење. — Ишли су на виђување, ал још ништа

нема од|-туј работу. — Уговорил им виђување куде њега.

виђуе (се) / виђује (се) несвповремено (се) виђа. —Виђуегу књд дојде от-посо. —

Виђујемо се оlдl-цобор на собор. — Виђуе се с наши мајстори по радилишта.

вие / вије" лична зам ви, в ви. — Куде сте вие, целден витражим?- Куде сте вије

били такој шумиле?

вижљажм витак човек. — Док беше малечњк, беше вижља, а сbк се утовил како

бик.

вижљеc,-та, -то витак, вижљаст.—Девојчевој млого вижљесто, иста матер.

визитарка ж пеј скитара, в помаларка. — Тај визитарка се не сврта дом, само

от-кућу на кућу.

вијакермфијакер. — Башта ни-е причал како се возил свијакердо Калимегдан.

вијарник м кукање, запомагање. — Какав је тој вијарник у Тичину кућу?

вије“ несв1. нариче, реди, жали за покојником. — Не могу гу слушам колко вије

за Милоју. —Дојдужене на задушницу, па стану да вију свака за својега покојника. 2.

плаче, завија. — Што ти дете онолко вије? — Дај му сису, да ти више не вије. — Не

кука, но вије на сiв глас. — Овде је, болан, вил по двор. — Целу ноћ вију вуци у

Лисичарку. 3. фиг снажно дува (ветар). — Вије ветар око кућу, па устура, само

сувитли снег.

вије се несвигра се, врти се (коло). — Некад)-це на собориште на Мејане вила

три-четири ора. — Коло се вило око споменик у Село на Петровдњн.
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вијење с глим одвије. — Што је, бре, толко вијење таму Станишљовци, ел неки

некога утепа?

вијока ж фијока, ладица. — Потегљивијоку од орман и дај мишићеpче.
вијолина ж виолина. — Онје училвијолину да свиридибидуз сам. — Љуба Кења

га учеше да свири вијолину.

вијорење с гл им од вијори се. — Нема вијорење докле се не раздува ветар.

вијори се несвлепрша.— Нека га барјак, нек се вијори. — Дуне ветар, а тергалка

вој се вијори.

вијугас, -та, -то кривудав. — Пут до Власотинци је млого вијугас, мука да ти

припадне.

вијулица ж снежна олуја. — Кад-дуне вијулица преко Џеврљанку, свpти снег

и не видиш куде одиш, зачас се загубиш.

вик мв вика/. — Нећу више да чуем никакав вик из овуј кућу, есте чули? —

Какав је тој стално вик куде вас?

вика / вика ж плач, кукњава, дерњава. — Каква-е тој вика по туј реку? — Неe

дете навикло на вику, па се не мож успи.

вика“ несв1. зове, дозива. — Викам гу да се врне, да зберемо рукољке, ће врне

киша. — Не чујем кво викаш. — Је л беш мене викаш? 2. запомаже. — Неки вика у

долину, па устура. — Кво толко вика, ништа гу не разумим. 3. фиг ословљава. — Не

знае како свекрву да вика. 4. говори, саветује. — Па, не л ти викам данћс да не

работиш, празник је, ти ме не слушаш. —Вика му, вика колко умеја, неје емпут, ал не

помага, не слуша. 5. виче. — Млого вика по говеда кад-тера дрва. — Не вика, него се

дере ко Вукан Тренчин.

вика се несв1. зове се, назива се. — Како се викаонија малијат твој девер?—Овој

се вика јерам, а овој привој. 2. говори се. — То-е срамотно, тој се не вика, 3. виче се. —

Вика се по говеда, а не по људи.

викање с гл им од вика (се), дозивање, запомагање, галама. — Што-е, бре, там

толко викање? — Од њино викање не заспа. — Толко викање по говеда, ко да су

уштркљала. — Несмо чули за тој његово викање. — Претуцал прс ш-чук, па надал

викање. — Да не беше викање, не би га спасили.

Викентија м име.

викне свр 1. зовне. — Ја ћу те викнем књд појдемо у зајци. 2. ослови. — Како да га

викнем, побратиме, кад цам му име забораил. 3. почне, започне што. — Кад викну

да се дере, испамет ме искара. — Књдвикне да коси, ники не мож с њега.— Викне ли

да бега ус-рид, не мож га ватимо. — Изненада викну киша, све ни ушљепа. 4. фиг

набије (псовка). — Викнем му га у дупе гуљаво, он ће мене да форта.

викњаж галама, вика, дрека. — Од њину викњу не мож се дете успи.

викњава ж кукњава, дрека, вика. — Надал викњаву, ко да га кољу ступ нож. —

Уплаши се од онуј викњаву, па се затвори у кућу.

викотм вика, галма.— Иде неки викоттамдоле, у долину, препадо се кво лиe.

викса“ ж паста за обућу. — Узни виксу, извиксај ми ципеле такој да се на њи

огледам.

викса“ несвчисти обућу.—Енега викса на башту ципелке. — Имаш руке, па сам

виксај теј чижметине.

виксање с гл им од викса. — Тешко му виксање, неће си обућу извикса, ко да-e
мене лако.
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/вила/ у прил знач среће се самоу форми: рипа у вила, штозначи: скаче до неба (од

радости или од бола).

Вилданка ж име.

вилењав, -а, -о обесан, разуздан. — На башту си-е по малко вилењав. — Књд му

дојду његове мушице, постане вилењав, не мож га уразумиш.

вилењуе / вилењује несвдрежди, не спава. — Немој по цел ноћ да вилењуеш,

него иди спи!

Вилип м име.

Вилипово смтн ливаде.

/вилице ж мн клетвени изр: вилице те (га, гу) пресекле II да те пресечу вилице не

говори више, шта причаш, не трабуњај!— Вилице те пресекле кво тој оратиш. —Да

те пресечу вилице што ми толко зловариш.

вилнеје несвлудује, вилени.— Увати гутакој, на маови, неки ђавол, па вилнеје по

кућу, све ни панице покрши.

вилче с дем одвила (= пољопривредна алатка за скупљање сена). —Еве и на дете

вилче да бере сено.

вилчење с гл им од вилчи. — Требе ми добра вила за вилчење сено.

вилчи несвв виљчи. — Нека она вилчи сено, ја ћу згрибам з-гребуљу.

вилџан м шољица за кафу. — Остала свм с три-вилџана, други ми деца стро

шише.

вилџанче с дем и хип од вилџан. — Донеси ми едно вилџанче каву.

виљо коло с мит вилинско коло. — Там, на Игриште, збирају се виле и по ноћ

играју виљо коло. — Мора да-е наступил на виљо коло, рекла му врачарица. —Уплел

се у виљо коло.

Виљо-коло с топоним.

виљче с дем и хип од вила. — Деда му-е напраил од врбово дрво виљче, да ми дете

бере сено.

виљчење с глим од виљчи.—Завршили еднуш стој виљчење, ел требе дати и ми

помагамо?

виљчи несв купи сено гурајући откос вилама, купи сеноу навиљке.—Отишла-e у

Папрaтда виљчи сено.—Тивиљчи откоси, а ја ћу згрибам, да се не стрви сено.

вименце с дем и хип од виме. — Вименце се на краву нешто опрудило, па гу не

могу измузем.

виместа прид крупног вимена.— Што имашеја краву Лису, што беше виместа, па

мирна, зачђс намузем котличе млеко.

Винка ж име.

винклаж 1. зидарска алатка правоугаоног облика. — Донеси винклу да про

веримо ел ће га добро заковемо да пасује. 2. изр: под винклу како треба, нормалан. —

Овија човек, види се, неје баш под винклу. — Поглеј га под винклу, да лие добро.

вир м (мн вироји / вирови) 1. удубљење у кориту реке у коме клобуча вода. —

Лети се деца купају у вироји у Овсиште. 2. свако улегнуће на земљи у коме се скупља

вода. — Свуд) це по друм уз Дел напраили вирови от кишу.

вираје несвуспева, напредује, расте.— Све војвираје што-е с њојну златну руку

посадила. — Добро им стока вираје.

вири се несвскупља се течност, вјезери се. — Голема вода се вири, неће можда

прескочимо ваду, боље да се врнемо на ћуприју.
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вириште с барчуга, место где се зајезерила вода. —Не гази по виришта кад)-це

врћаш изј-школу, кој зна колко су дибока.

вирка“ ж барица. — Напраиле се вирке свуде по пут.

вирка“ несвевирка. — Вирка ли оној дете још иза стог?

виркање с гл им од вирка“. — Научил на виркање кроз дувку од врата кад!-ће

дојде учитељица.
* |-

• 1 1 1 1. . 1 1 н

вирма ж предузеће, фирма. — У коју вирму работи твој муж? — Мења вирме,

нигде неје за стално.

вирне свргвирне, навири, в šвирне. — Вирни успут, да не иде Драгољуб с коња,

нешто се млого забави.

вирнез мланено уље за заштиту дрвета, фирнајс. — Не купи си ономад виpнез

за тишљарај, но па мора да идем у Предене.

виронга ж завеса. — Саши виронге за сви пенџери на собе.

вирчњкм дем и хипод вир. — Не бој се, слободно улезни у вирчђк да се избањаш,

вирче с дем од вир. — Не пази куде оди, ко да бира вирчетија. — Угази у вирче,

уплиска се дибидус. — Не бој се, не-це удави у вирче, нека се бањка дете.

вирченце с дем од вирче. — Завири ли се вода у вирченце, да напојмо теле?

вирчина жм аугм и пеј од вир. — Едва с кола пројдомо онеј вирчине уз Голему

реку. — Загмацамо се у вирчине, никако да излезнемо.

Вирчине ж мн мти превој у Качарској шуми.

висм издигнути део земље, брдашце, брдо, планински гребен. — Укачи се на вис,

па га викај да дојде, ако те чује. — Забелејал се јутроске снег по висови.

Вис м мтн сам врх Големог Чемерника, 1638 метара.

висак м фиг мушки полни орган. — Виснул му висак, нема од њега ништа.

виси несвриг борави, седи. — По целден виси куде Пронини. — Други пут ће

висиш пред врата, ал нећу ти отворим.

/виси над главу/изр 1. досађује, надгледа. — Немојтуј да ми висиш над главу,

седни ко човек. 2. фиг чека. —Тај работа ми стално виси над главу, ал не постизавам.

висикур м бот висибаба Саlаnthus nivalis L.

висипатка ж бот в висикур Galanthus nivalis L.

виска (се) несвииба (се) (прутом). — Одавно га несhм вискал, па се ушијавил. —

Откину шибљинку па стаде да виска вола, да потегљи кола уш-чукар. — Луд-човек,

узне прут, па се виска по грбину! — Засече се на овцу уво, па се с прут виска по њега

докле не излезне крв.

вискање с гл им од виска (се). — Заслужил је вискање до могање! — Не гине му

дома вискање.

висне свр 1. отромбољи се, опусти се, остари. — Виснула му мешина преко

каиш. — Млого-е љут, виснули му мустаћи, 2. фиг ослони се, окоми се. — Виснулми

на шију, па не слази, 3. фиг обеси се. — Има да висне на грањку, ако крадне. —

Виснули му краци.

висне“ свршибне прутом.— Висни га појако, да га заболи, да недира више деца!

висољак м 1. висуљак, део одеће који виси, конац. — Кав ти је тој висољак низ

грбину? — Откини ми овија висољак на џемпир. 2. фиг пиша код дечака. — Врљитија

висољак, кво ће ти!

височњк, -чка, -чко прилично висок. — Стариат брат ти беше некако височђк, па

убавчђк. — Немој у височко дрво да се качиш, кад те молим.
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височко прил повисоко. — Там је малко височко да се оди на штикле. — До

Прочовалци ви је височко да идете пешки.

вистан м посебна врста сукње, шарена сукња, фистан. — У Дeрвeн жене носу

вистани и канавци. — Имала жена убав вистан, па вој га украли и она стала да руца:

„Мој вистане, мој вистане!“ (шаљ прича).

вистанче с дем хип од вистан. — Ој, Стано Станче, подигни вистанче / Давиди

ча-Биба колка ти-е риба (шаљ песма).

висуљка ж1. бoт висибаба. — Поцавтелевисуљке по шумћк. 2. фиг минђуша. —

Какве убавe висуљке турила на уши. 3. леденице на стрехама зими. — Глеј куде

проодиш пота стреу, да не падне нека висуљка, да те снема. 4. фиг пенис (дечји). —

Извади висуљку, па мочкај. —Ће останеш без висуљку, ако се дираш з-девојчетија.

висуљче с дем од висуљка, пенис (дечји). —Ћети отпадне висуљче, ако га сваки

час дираш.

вителм 1. витао, крстаста направа за намотавање пређе, усп мотовилче. —

Туримо рамце пређицу на вител да намотуемо цевке. 2. вртешка за игру деце и

младих о верским празницима. — На Вител је бил поставен голем вител, направен од

греде, на кое смо седели и вртели се докле не попадамо у несвес.

Вителм мтн ливаде.

витиљ м 1. фитиљ. — Догорел ми витиљ на гасарче. 2. фиг отправи се на пут,

умре. —Угасил му се витиљ и готово, више га нема. 3. фиг отупи. — Не пали му више

витиљ. — Он ти-е сšг ко гасарче без витиљ. 4. изр: — Догорело довитиљ.— Дошло до

витиљ (неподношљиво, несносно тежак положај) — Остал без витиљ (изгубио моћ,

снагу).

витиљче с дем од витиљ. — Догорело витиљче на гасарче.

витлБц м вир у коме клобуча вода у реци. — У витлаци се збирају рибе, туј ги

највише лову с мреже.

витле с дем од вител, направа за мотање пређе. — Играла се деца, па ми

строшила витле, мора га попраиш.

витло с воденични витао с колом који покреће вода, в вретено. — Стојанчина

воденица з-два-витла, па лаје у Голему реку.

витришњак м в видpишњак. — Пршти вода у витришњак, а пред витришњак

шаренеје се дуга. — Одврни воду на одврт и у витришњак наватај рибе.

виулица ж в вијулица. — Не излази гољиждрав на виулицу, ће поболиш, па те

требе сецам на кркаче чак у Предење.

виче свр фиг поче, стаде. — КЊд ме виде, снаа виче да се радује. — Викомо да

чукамо снопје с онија млатачи, те гитроица зачас очукамо. — Виче да галати жена

сви по ред. — Књд виче да пада снег, зачас се забелејаше ридови.

виш прил више. — Леже у кревет и виш се неени дизал.

вишек м фишек. — На собор ми је купил два-вишека бонбоне.

вишепутке прил више пута, много пута. — Вишепутке сам доодила куде док

тура, ал те ниједнуш не срето.

вишњов, -а, -о вишњев — Дваес године како пушим на овуј вишњoву му

штриклу.

вишњовача ж. ракија од вишања. — Само у Предене купуeм вишњовачу.

Владички Ан м Владичин Хан. — Слезо с воз у Владички Ан, па књд запе

одоздол, уз дереџак, за три-сата дојдо дом.
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влакненце с дем од влакно, влаканце. — Више војне би дала ни едно влакненце,

него ли целу штринглу.

вланелм врста платна, фланел. — Куде Џиду има још да се купи вланел, па си

купи и саши гаћке на деца.

вланелаж поткошуља дугих рукава од фланела, в вунела. — Купи вланелу на

дете за зиму, да не seđне преко Џеврљанку.

вланелан, -лна, -лно од фланела. — Доста ми-е два-метра вланелно платно за

кошуљу.

влас м власт. — Да свм ја неки влас, увел би ред и пред воденицу.

Власина ж предео око Власинског језера.

Власинац м човек са Власине. — Оцелише се и Власинци ко тој, побогу, Црно

травци.

Власинка ж жена са Власине.

власинка ж народно коло. — И данic у Црну Траву играју „власинку“.

/власинка на пручку изр коло „власинка“ одсвирано на инструменту бубањ

само уз помоћ прутића, без „маљице“, код трубачких оркестара. — Најбоља-e

„власинка“ на пручку.

власински, -а, -о који припада Власини или Власинцима. — Некад власинске

тараије беоше пуне з-говеда, а сhг и оне запустеле.

Власинћаж жена са Власине (са подругљивим значењем). —Жена му Власинћа.

— Млого му омилеле нешто Власинће. — Ћу ти доведем Власинћу за маћију, па ће

видиш како тепа.

власна вуна ж фина, мекана вуна. — Све сам работила од власну вуну, и ћилими

и тканице, и џемпири за деца.

Власотинац / Власотинчaнин м човек из Власотинца.

власотиначки, -а, -о власотински.

Власотинка / Власотинчaнка ж жена из Власотинца.

Власотинци м Власотинце.

Власотинче с дете из Власотинца.

власотинче с бот врста баштенског цвећа.

властер м фластер. — Тури си властер на руку, да ми се не подљути, куде сам се

закачила са срп. — Залепил се за њу ко властер, па гу нигде не пушта саму.

влачар м радник у влачари. — Докле беше Града влачар у Село, убаво ни

влачеше вуну.

влачара жа) машина за влачење вуне, б) радионица за влачење вуне, в вуно

влачара. — Збра три-џака вуну, да гу дадем у влачару, у Село, да гу увлачу.

влачег /влачек!м направа за превлачење терета у изразито брдовитом крају

/предњи крај терета (греде, трупци итд) стави се на двоколицу, а задњи се вуче по

земљи). Постоји и влачег за превоз снопља и сена. — Свлачег смо докарували трупци

и греде за кућу и кошару.

влачек“ м предњи део саоница за довлачење дрва. — На влачек смо зимени

довлачили букови трупци из1-шумћк.

влачи несв1. чешља, гребена вуну, кучине, лан. — Стамена отишла у влачару, у

Село, да влачи вуну. — Мож и з-гребенци сама да влачиш вуну, 2. дрља орање

дрљачом. — Сејали смо овће, па да влачимо њиву з-брану. 3. дотерује, довлачи. —

Упрегал волови, влачи дрва ођутроске.
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влаша ж флаша. — Не би му ја дала да толко лоче, онуј би му влашу од главу

разбила.

влaшира несврлaшира. — У Врлу реку влаширају воду ш-Чемерник.

влaширан, -а, -о флаширан. — Све што купиш сbк је влаширано.

влaширана вода ж флаширана вода. — Куде гођ иде, носи си све њу влаширану

воду.

влашица ж дем и хип од влаша. — Донеси влашицу да ти насипем сируп,

влашиче с дем од влаша, флашица. — Напунили ми оној влашиче с ракију за у

воденицу?

влашка ж дем од влаша. — Што ми жал за онуј влашку, испаде ми из руку и

располути се.

вода ж прозирна, безбојна течност, без мириса и укуса, хемијско једињење

водоника и кисеоника Н20, врло распрострањено у природи. Изр: на-воду по воду. —

Нека дете иде наводу. — Отиде наводу на кладанац.

воденицаж 1. млин на реци, води. 2. ручни метални млин којим семеље кафа. —

Иступила се воденица за каву, требе гу носим куде мајстора, 3. фиг причалица,

алапача. — Сел си тороче, празна воденица. — Њојна воденица никад не стањује, и

без воду ваздњн меље.

воденичиште с место где је некад била воденица. — Укачили се у црешњу на

воденичиште, па еду црешње, а говеда сама ватила уз реку. — Туј куде је сbг

воденичиште била-е и Стојанчина ваљавица.

воденичка ж дем и хип од воденица (1, 2). — Тренчина воденичка ни спаси од

гладување.

воденички камен м 1. воденични камен. — Целден клепа воденички камен. 2.

фигнапорна особа. —Не можсеспоразумиш с њега, тежак човек ко воденички камен.

воденички кантар м кантар којим се мери у воденици. — У воденицу има

два-кантара: с једин се мери ка-це донесе жито, з-други ујам. — Немој ми мериш с

воденички кантар (изр).

воденичко коло с главни део воденице за погон на воду, састављен од вретена и

дрвених пераја у која удара млаз воде из цивуна, окрећући (преко вретена и паприце)

горњи камен. — Воденичко коло се заутаља з-дрвену уставу. — Вода исцивун удара у

перја на воденичко коло.

воденка жјесења сочна крушка водењача, в водунка. — Још парадеда-е поткућу

посадил туј крушку воденку.

водењакм водени дух из причеза децу.—У реку живи водењак, кои воли деца, ел

нема башту и матер.

водењац м (мн водењци) в воденка.

водење“ с гл им од води се“. — Лисије сšг прво водење. — Мора на водење куде

бика.

водење“ с фигзабављање, водање. —Квотије патој три-године водење за руку с

оној девојче, па се не узосте.

водењкав,-а,-о са доста воде, водњикав. — Ова(ј)е крушка млого водењкава.—

Ливада ти је водењкава, требе се собујемо кат косимо.

водешљакм аугм од вода, много воде. — Удари киша, надојде водешљак. — Кои

расипа на сред кућу оволко водешљак?

води“ несвеоди за поводац. — Води волови на кладанац да ги напоиш!
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води“ несвбикоплођује краву. — Немој деца да гледају како јунћц води краву.

води“ несвиде, пружа се— Куде води овија друм, ел низ тија друм мош се слезне

у Џепу?

води се несвкрава се спарује с биком. — Нек пазу деца кад терају говеда на

Дел, Шаруља се води, мож свашта да напраи.

води се“ несв1. фиг забавља се, вода се.— Води се с неку црнку од Власину. 2. изр:

— Ни це води, ни це тера (не зна шта хоће).

/води рачун изр пази шта и како радиш, немој да обрукаш дом и образ. — Води

рачун одј-дом, одј-деца, од|-ц“току и имање, ја отидо да печалим. — А ти води

рачун кво работиш у печалбу. — Нее водила рачун, пазакачила (остала трудна).

водица ж 1. рел освећена вода. — Одавно ни епоп светил водицу. 2. дем и хип од

вода. — Даду вој стомну с водицу у свако јело да присипе малко. — Завати с уста

малко водицу, колко да гаснем жеђ.

Водице ж вер пр Богојављање. — За Водице се у кућу праву питије.

водичка ж дем и хип од вода. — Слезо у падину да заватим у стовну водичку од

извор.

водник мостава за тестије с водом. — Врни стовну у водник, да гу неки не

ћушне да се располути.

водњикав, -а, -о који у себи има доста воде, воден. — Овој млеко ми дојде

некако водњикаво.

водунка ж в воденка. — Набрали смо пун кош водунке.

водунци / водуњцим мн бот крушке воденке — Имамо летњи и есењи водунци. —

Нека ти набере од онија наши водуњци.

водунче с дем и хип од водунка. — Благо беше оној водунче што изедо.

водуњак м (углавном у мн. водуњци) врста крушке, в водунци / водуњци.

водуpљак м аугм од вода. — Расипа се киша, дојде водуpљак и понесе калиште

нис пут.

водурљив,-а,-ов водњикав. — Све куде њу што зготвије такој водурљиво.

вођице жмнулари. — Вати говеда за вођице, па ги поведи, а ја ћу држим кола на

преглaбину.

воз“ м поред основног значења има и значење количине. Један воз је количина од

једних пуних воловских кола. — Докара ми ча-Трајко два-воза дрва. — Турил сам у

плевњу пет-воза сено. — Требе ће ми јоште едњн воз сено да говеда истркају до

пролет.

воз“ м дрвена направа за довожење сена која се користи уместо лотри, в

кавалет (Мачкатица).— Распусти кола, патури возда докаруемо сено од)-Друм.

возаљка ж клизаљка, клизавица на снегу. — Деца нис пут напраила возаљку, да

паднеш да се утепаш.

возаљке ж мн клизаљке, в шљичке. — Башта му напраил возаљке да се вузга по

лед.

возење с гл им од вози (се), вожња. — Ће ни помогнеш с волови ка(д)-дојде

возење дрва за зиму. — Деца волу млого возење на сено.

вози несвдотерује. — Отишал да вози дрва из Мрковицу.

возник м 1.увала која се користи за спуштање посеченог дрвећа, клизалиште.

— Обаљамо буке на Пиови, па ги спуштимо низ возник у Село. 2. клизавица. —

Расипал воду, напраил возник по кућу, да се скрши човек.
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, војдативна енклитика личне заменице она. — Недам војда иде у школу натијаден. —

Одма вој пратил паре из работу.

војниче с дем и хип од војник. — Дојде војниче на осуство седњм дана.

волм 1. во. — Куде ти-е онија вол што беше ћаја на Чемерник? 2. фигленштина,

нерадник, замлата. — Таквог вола мати неје скоро родила.

волекм дем и хипод вол, вочић. — Само га ти чувај, ће порасне добар волек.

воле с дем и хип од вол, мали во, вочић. — Имамо у кошарујош едно воле. — Добро

вуче овој твое воле.

воленце с дем и хипод воле.— Недам да ми продаду оној воленце од Првку.

волење с глим одволи (се), вољење, љубав. — Кво мије патој волење, каце сваки

час дереш на мене?

волетина жм 1. ауг и пеј од вол. — Још чува онуј волетину што брзи људи. 2. фиг

трврдоглав, неразуман човек. — Не можда излезнеш на крај стог волетину, па тој ти

é.

волина ж 1. ауг и пеј од во. — Онај Чедомиров волина избол ми јунче. 2. фиг

тврдоглав, неразуман човек.— Што ли рани волину, књдништа неће да вој помогне?

волиште с ауг и пеј од волина. — Куде се толко уљопа тој волиште.

волче с (мн: волчетија) дем и хип од вол, вочић. — Купи волче, па га упари с моје

јунче, догодине, боже здравје, ће вучу ралицу.

воловодњица / воловођњица ж 1. скуп бикова који јуре за кравом која се пари.

— Пази се да не погинеш од воловодњицу. 2. фиг неморална жена. — Напраила

воловодњицу око кућу.

воловска жила с пенис од вола који се користио као пендрек. — Промочалје крв

од воловску жилу. — Осушили га жандари с воловску жилу.

воловска кола с мн возило на четири точка које вуку волови. — Не презамја моe

јунче у воловска кола, још ће причека за тој.

вољ везнили. —Вољти говеда, вољовце да гитераш да пасу. — Вољти овој, вољ

ти оној, сам си бираш.

воља жжеља. —Испунил си-е на матер вољу, уписал текничку у Црну Траву.

вољан, -љна, -љно заинтересован, жељан. — Нее вољан да иде јутре с мене у

дрва.—Да-евољна, досšг бидошла.—Беше вољан да гу узне, ал се нешто пишмани.

вољување с гл им од вољуб)е (се). — Навикли на вољување, па си вољују, да

немају не би ми млого вољували.

вољуе (се) / вољује (се) несвизвољева (се). — Научилда вољуе, па си работи како

öће. — Овде не можда се вољује кои како оће.

вoрта несвлаже, вода, в форта.— Некте ворта како си она умеје, кад цитакbв

билмез.

воћка ж преполовљен и осушен плод неког воћа.—Осушили смо за зиму воћке од

крушке и јабуке.

вр м (мн. врови) 1. врх. — Укачил се огурcуз увр црешњу, а н-умеје да се сивне.

2. шиљак врха. — Убол га свр од вилу, 3. вис, узвишење. — Свгсу они на врЧeмeрник,

а ти топpв поодиш. 4. пун до врха, препун. — Напуни до вр котличе с компири, па га

тури на вериге да се вару. 5. до одређеног времена.— Прикосили смо навр Горешњак.

— Ћу га чекам до на вр Светилију, ако не дојде, сам ћу си идем, 6. фиг дојади,

дозлогрди. —Укачил ми се на врперчик, 7. највише штоможе. —У врглаву свињче
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ако има осомдесе кила, ни драм више. 8. фиг мушки полни орган. — Млого ми она

знаје, турим гу на вр.

врам 1. вршај. — Насади снопје око остожу, направи вра и уведо коњи на гувно,

дете да гитера да вршемо јечњм. — За дан се три-вра куде њи саду, цел ноћ мора да

тераш коњи. — Одвадимо од вра оној што-е овршено. 2. фиглом, џумбус, неред. —

Што сте напраили оволки вра по кућу.— Неchм туј два-дана и одмазатекнем вра.

вражалешм врачар.— Како му угаси уроци вражалbЦ, дете престаде да пишти.

вражалица ж врачара, в врачарица. — Ишли смо по неке вражалице да тражимо

спас од туј силу.

вражбина ж 1. враџбина, мађија. — Ишла на раскрсје с врачарку, правила

вражбину да се некако ожени. — Кати кажем: узел гу с вражбине, друкше неје,

сигурно, 2. фиг празноверица. — Све су тој вражбине, у тој не веруем. — Прича ми

неке вражбине, ко да сам дете.

вражука несвоaje, прориче судбину, врача. — Дошле Циганке да ни вражукају,

алги Стојанча с лемезницу искара из авлију.

вражукање с гл им од вражука. — Не требе ми вражукање, ја знам кво ћу да

работим.

врај прил бесплатно фрај. — Иди куде Шиду у задругу ће ти даде врај, слiheте

упише у тевтер. -

врајерм фрајер.—Ја сам закасала, реко,тражим спас за живота не врајера.

врајерка ж фрајерка. — Он мисли да сам врајерка, па иде иза мене, ал се брзо

снајдо. (

врајлаж блудница, лоша жена. — Иска да узне едну врајлу из Лесковац, ал му

башта не дава.

вракне свр викне, крикне, дрекне. —Кад) тој дете вракне, испаметдате искара.

вракњица ж капија од тараба и баскија, вратница. — Затвори вракњицу да не

излезну свиње из авлију.

вракњиче с дем од вракњица, мала капија, капијица. — ће излезнеш на оној

вракњиче. — Иди доле, на вракњиче, вракњица-е закована.

вракњичка ж дем и хип од вракњица. — Притргни вракњичку на градинче да ми

кокошке не улазу.

врана ж зоол врана, в бела врана. — Врана на врану очи не вади (изр).

вранче с вранин птић. — Ватил вранче, па му оцекал крила да не лети.

врањ м 1. отвор на горњаку у који пада жито приликом млевења, грлић. — Ис

кутлачу жито, кроз врањ, пада на долњи камен, да се меље. 2. горњи отвор на бурету.

правоугаоног облика. — Све џезвиче на врањ завати ракиицу, те попије, да га сакрије

по(д)-тканицу.

врањак м в врањ. — Кроз врањак жито искош пада и меље се.

врањча ма) коњ врањасте длаке б) име коња врањасте длаке. — Што има

еднога убaвoга пастува врањчу, да му се не нагледаш.

врапче с дем одврабац. — Поглеј онај врапчетија како по гувно кљују ржeницу.

вранчи, -а, -о врапчији. — За Божић смо сушили врапча крилца. — Млого поган

овија врапчи род, свуде се посере.

враска несвкрцка, пуцкета. — Еде како веверица, само враска. — Враскају суве

грањке под ноге.
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враскање с гл им од враска. — Чуе се кроза шуму неко враскање, кад оној

однекуд излезе говече.

/врат/изр: — Све работи на свој врат (својеглав). — Пусти га нека си крши врат,

кад је запел (нека страда, кад је тврдоглав). — Укачил ми се на врат (дојадио). —

Неће да ми се стуpи од врат (и даље га искоришћава).— Не мож га уватиш ни за шију

ни за врат (преливода). — Неје шија, него врат!

вратара несвлупа вратима при уласку и изласку. — Само се врчкарите и

вратарате, од вас ће искочу врата из багламе.

вратарање с гл им од вратара. — Докле више с тој вратарање, напраи се

студеница от кућу.

вратњк м дем и хип од врат. — Вратњк му дошал нешто танак, ушиљил се ко у
петле.

вратило с део разбоја који се још зове и кросно. Има два вратила: на предњем се

намотава изаткан ћилим, на задњем основа за ткање (Мачкатица, Лебет, Мрковица),

в кросно. — На вратило насновемо основу за ткање, а на друго изаткан ћилим.

вратина жм 1. ауг и пеј од врат. — С туј вратину све си огулил ошвице на

кошуљу. 2. фиг тврдоглав човек. —Дигни руке од|-туј вратину, нек враг носи и међу

и ливаду.

вратишта с мн ауг и пеј од врата. — Претуца си прс на онај тешка вратишта

от-подрум.

вратник м горњи део јарма који се наслања на врат говечета, вјерам. —

Вратник требе да-е мазан, да не жуљи вола кад вуче. — Негде се вика горња поличка,

негде јерам, а негде гредељ, а куде нас вратник.

вратница ж в вракњица.

вратњи, -а, -о вратни. — Боли ме вратњи пршћен од стално сагибање.

врачар м онај који врача, гата, бави се магијом. — Море, ћу отидем и ја куде

врачара, имада ви напраим мађије белден да не видите, да више никад не прогледате!

Врачар м надимак.

Врачарим мн назив фамилије.

врачарица ж врачара, гатара. — Ни врачарица војне поможе, ни јергула, ни

вершула. — У Златанци беше чувена врачарица Димана.

врачарка ж 1. в врачарица. — Мора га водим куде врачарку да му пребаје од

уплав. 2. фиг скитница, луталица. —То-е врачарка, никад неје дом, скита по село, па

ка(д)-це сети врне се. 3. фиг велика причалица. — Ћете омађија тај врачарка с њојне

приче да забораиш и леб да едеш. !

врачка несвврача, в вражука. — Оће да ми врачка у длан.

врбак м бот врбово грање. — Да не беше онија врбак, теше река да однесе

воденицу.

Врбе ж мтн утрина око изворишта Големе реке.

врбица“ ж бот дем од врба. — Насечиластари од врбицу да испреплетемо лесу, да

се не провукују кучишта у трлу.

Врбица“ ж рел Лазарева субота. Изр: — Удесили га ко за Врбицу.

врбичка ж дем од врбица. — Донеси ми слапче од врбичку, ако-е олистала.
1 И . 1 1 * • 1

врбовина ж врбово дрво. — Не докаруј ми више врбовину, врбовина неје ни за
н

огcњ.
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врбопуц м 1. време пупљења врба. — Стигал врбопуц, сbг ће се брзо зазеленеју

ливаде. 2. фиг посебно расположење. — Ватил га врбопуц, па пошантавел.

врвм врх. —Да излезнеш на врв чуку и погледаш косили неки доле ливаде.

врвежм 1. гужва.— Какав тој врвежбеше наћаске крос кућу? 2. фигјака киша.—

Едва чекам да стане овија врвеж, па да излазимо да косимо.

врвење с гл им од врви, 1. ходање. — Од врвење, преко ливаду ми напраили

путињче, 2. падање, ромoрeње кише. — Ел стаде врвење, да излазимо ис-кућу.

врви несв1. иде, хода, комеша се мноштво. — Врви народус Павлову гремаду на

собор. — Врву бробињци под наћви. — Дете, врви си дом, ће врне киша. 2. пада

(киша). — Ел још врви киша?—Докле овакој врви ситна и добро е, да не удари појака.

3. фиг кипти. — Врви од бес. — Врви од радос. — Врви од знање.

врвина ж путања, стаза на стрмини, пастирска, козја стаза. — Куде иде овај

врвина, да не залутам у шумак?,

врвинка ж дем од врвина. — Ондак неје имало пут, него врвинка. — Да не идеше

врвинка кроз)-шуму, теомо да сланчошемо.

врвињче с дем од врвина. — Туј све по врвињче да идеш, неће залуташ.

врвиште с угажено, утабано место од ходања. — Од ливаду ми напраили

врвиште, ко бро да су водили.

врвњи, -а, -о горњи, онај на врху. — Отвори врвњо прозорче, тија луфтер, да

улезне чис ваздук. — Узни вpвњи тањир за супу.

вргажм фиг јака, развијена особа. — Поглеј га какав је врга. — Не мож ти такој

пикљав с вргу.

вргав, -a, -o 1. пун, препун. — Докараше вргава кола с компири. 2. фиг јак,

развијен. — Куде ћеш с њега да се носиш, вргав муж. 3. нераван, џомбав. – Млого

ни-е вргав пут до село, мож само с коња.

врда несвизбегава. — Ћеврда, врда, па ће пристане књд га прикарамо уза sид.

врдаламаж непоуздан човек, преварант.— Куде се паја ослони на врдаламу.

врдало с превртљивац. — Стој врдало никад човек не можда излезне на крај. —

С тој врдало никад не знаш на које си.

врева ж галама, гужва. — Ква-е тој врева у сокак?

вредник м вредан, радан човек. —Још отка(д)-це дигал мој вредник да коси.

вреднило с вредноћа. — Ватило гу неко вреднило, па одј-цабајле само нешто

cрти.

вредница ж вредна, радна особа. — Мати вој била само таква вредница, ал она се

турила на башту.

вреднос жм вредност. — Ми му не знамо вреднос. — Колка му-е вреднос ће

покаже кантар.

вредноћа ж1. особина онога који је вредан, марљив, марљивост. —За вредноћу

у село му нема пар. 2. вредност. — Вредноћа на имање сhг спала на нулу.

вреи (вреји несвери, кипти. — Котал на огњиште почел да вреи. — Нек вреји

докле се мазне истопи.

врека песви, оглашава се вреком. — Цел ноћ нешто доле, у долину врека, сам бог

знаје кво-е тој. — Вапири и бале врекају књд ги куче дави. 2. фиг плаче, дере се. —

Лако-е од њу књд немадом ништа — ни да врека, ни да крека. — По целден сивој дете

врека, а она две-паре не дава за тој. — Не врекај више, врекало ни-једно!

врекавац м плачљиво дете — Све ни јутрос разбуди онија твој врекавац.
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врекало с плачљиво дете. —Ућути више тој твоеврекало, да муја недоодим!

врекање с глим од врека. — Доста стој врекање по кућу, врекајте там, по орман.

врекне свр огласи се, крикне. — Кад) те ударим сњл има да врекнеш. — Неће

врекнеш више мајки кад те ја замлатим с мотку!

врелisu м 1. јако врућ, врео. — Пази, немој ме соплетеш, да ти расипем овија

врелец на ноге. 2. јако топло време. — Не коси се по оваквв врелšц. — Кој ће издржи

на овија врелњц, ћу се бућнем у реку.

време с непогода, лоше доба. — Дојде неко килаво време ће се искољемо, не

мож" с очи да се гледамо. — Књкво-е овој време да не можда сработимо за видело.—

Дошло тешко време за печаловину.

/големчко време изр пуно, доста времена. — Големчко време пројде од Ве

лигден, књд га испрати у работу, а још ми не-прати писмо.

временце с 1. мет дем и хип од време. — Убаво временце за косење: ладовинка, а

ветар пирка. — Временце ко створено за вршу, 2. астр дем од време. — Требе ми још

малко временце да се посредим, докле не станем на ноге.

времиште с 1. мет аутм и пеј од време. — Стунти га времиште, рукољке ни

остадоше у њиву да се скапују. — По овој времиште ни куче не излази искућу. 2. пеј

прилике, стање, доба. — Оној беше опасно неко времиште: неси смејал љуцки

ш-човека да прооратиш. — А сšг је па настало времиште да можда лапрда кои како

öће и ники да те не дира.

вренка ж жива рана (само у клетви). — Вренка га изела, дабогда. — Вренке ги,

тамо њи, изеле. — Вренке ги ватиле, па ги никад не пуштиле.

вренкаив, -а, -о рањав. — Вренкаћвога те мати гледала, дабогда (клетва).

вретенар м онај ко прави и продаје вретена. — Пројдоше низ друм вретенари,

продавају и сита и гребенци.

вретенарка ж жена која продаје вретена. — Една вретенарка теше у дланда ми

гледа, да ми вражука.

вретено с осовина воденичног кола, витло. — Требе већем да променим врстено

на воденицу, изабило се.

вретенце с дем од вретено. — На вретенце стои воденично коло кое обрћа горњи

камен с паприцу.

врећа ж 1. врећа. 2. мера за тежину: 100 кг.

врећетина ж аугм од врећа. — Кој ће да уноситеј врећетине с-рженицу.

врећка ж дем и хип од врећа. — Извади лучћк, нема ни пуна врећка. — Укачи на

самар две-врећке з-брашно и едњнџак превнину, па коња за оглави ус-Купински рид.

вречање с глим од вречи (1,2). — Тој вречање-е от-козе, несу тој ђаволине (1). —

Наслушала свм се његово вречање док беше у постилци (2).

вречи несввврека (1,2). — Нечија коза вречи доле куде Папрат (1). — Немој да

ми туј вречиш, но узни гребуљу па згрибај сено (2).

вречљак м ауг и пеј од врећа. — Исцепи ми се онија вречљак, компири се

расипаше по пут, па стадо да ги збирам и да те пцујем што га неси закрпила.

врждало с моторно возило, мотоцикл. — Пројде Милча с његово врждало

ни(з)-сокак.

врждаљка ж1. направа за плашење птица и животиња на њиви или башти. —

Не поможе ни врждаљка, све ми пилишта искљуваше гpснице. 2. играчка чегртаљка.

— И мене ће башта напраји врждаљку.
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врждање с гл им од вржди. — Отку(д)-це чуетој врждање? — Главу ми проби

врждање на мотор.

вржди несвзуји, бруји, производи велику буку. — Цело јутро нешто вржди на

Чeмeрник, тракторили су елеликоптер, којзнае. — Немој да ми врждиш око уши стој

врждало.

врже свр 1. веже. — Вржи коња за црешњу, а ти дојди да пооратимо лечка. —

Има вржемјуже око гушу, да се обесим од њи. 2. заметне плод. — Врзале већем тикве

поткошару. — Есули врзали компири, како ти се чини?3. превије (рану). — Ако си се

млого посекал, иди куде доктура да ти врже руку. 4. Удари (шамар). — Врза му едну

шамарчину, онакој цигански, да се пуши. 5. забради се, повеже (мараму). — Врзала

нову шамију.

/врже език/изруздржава се, ћути. — Боље вој-е нека си врже език за зуби, да

млого не ломоти.

/врже руке изронемогући, не дозвољава што.— Не могу ја ништа да продавам,

башта ми врзал руке, свл како он каже.

врже се свр фиг 1. зближи се с ким, веже се за кога. — Врзала се за суpтука, па

никакав прогледлЊк нема. 2. фиг ћути. — Врзал му се език, па не орати, ко да се

посрамил.

врз предлна, преко, поврх, одозго. —Тури покровац врз коња да не оšебне, знојан

је от-пут.

врзаж 1. веза, свежањ. — Да ми донесеш две-врзе празилук. 2. чвор. — Како га

заврзал, не могу сšг да одвржем врзу, морам да га оцечем.

врза“ предл в врз. —Турил га врза-sид да га ники не најде. — Врза сву моју муку и

његову бригу да бринем.

врзан, -a, -o 1. везан. — Ако је коњ врзан, како-е могал да побегне? — Краве,

врзане, у нашо пасу. — Како це браним с врзане руке? 2. фиг ожењен. — Врзан поп

мирно село (изр). 3. фиг спутан, затворен, несналажљив. — Све-e-такbв, врзан,

н-умеје се снабди ко други. 4. фиг неспособан. — Кво ти па он мож помогне с врзане

руке. — НесЊм ли ти зборила: то-е човек врзан у мозак. 5 изр: врзана врећа; врзан език

несналажљив, затворен. — Он ти је врзана врећа. — Врзан му език, па ћули.

врзанка ж пеј неумешна, невешта. — Куде гу најде, да ти врзанка срабоћује по

кућу.

врзанко мпеј сметењак, невешт. — Да се не-вати у работу врзанко, теше гу

поранке завршимо.

врзло с 1. место на коме се везује животиња. — А што Ђума неје на врзло? 2.

конопац,уже којим се нешто везује. — Куде еврзло на кравче, нема га на јасле?3. изр.

пуштен с (од) врзло ослобођен, одвезан. — Отрча на собор ко од врзло.

врзољак м чвор, завезана нит, прекинут конац. — Џемпир ми исплетен све од

врзољци.

врзољка ж канап, врпца. — Поглеј ел свака врећка има врзољку, ако нема,

завржи вој.

врзување с гл им од врзу (ј)е (се), 1. везивање. — Викни и Јанику да појде у

врзување снопје. 2. фиг заметање плода. — Сег већем требе да буде и врзување

компири. — У, кад је још било врзување тикве!

врзувач монај који везује. — Какав тије патој врзувачне можда постигне ни два

жетвара.
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врзуe (ce) / врзује (се) несв 1. веже (се), везује (се). — Отишал да прави јужице,

да врзуемо снопје на Романски рид. — Такој се говече не врзује, це обеси. 2. фиr

замеће плод. — Еси погледала: несу ли компири почели да врзују. — Млoго убаво

почел да врзуе гра, 3. фиг носи. — Још врзује црну шамију за свекра.

ври несвкључа, комеша се. — Ври народ на собор. — Куде њи ври одј-цвађу,

кавга голема!

вридижер м фридижер. — Неје имало вридижер, него се чувало у подрум ел

зевник.

врије несвкипи, кључа у изразу код вашарских продаваца мекика: — Навали

народе, само врије за муштерије! Још мало па нестало! Чика Мекајле, чика Пекајле из

Врњачку Бању!

вришти несвриг изазива јаку киселост, в киси. — Како си га тој потквасила,

вришти от киселоћу!

вркне свр покуља, јурне, вивркне. — Одемпут му вркну крв на нос, па не мож се

заустаи.

врл, -а, -о стрм, врлетан терен. — Немојтуј са запрегу, млого е врло. — Немој

на врлу страну с пуна кола, неће ги удржиш, це преврну.

Врла ж назив речице и хидроцентрале.

Врла река ж мтн хидроним.

Врли камен м мти пашњак, шума.

Врло присоје смтн превој, пашњаци.

врља (се) несв1. баца (се), убацује (се) штогод. — Немој да врља сено у кошару

док ја не дојдем. — Кој се па тој врља с камење на пут увек књд пробдим? 2. фиг —

Врља се тој коњче з-sâдње ноге, ако те закачи, ћете осакати. 2. разбацује се. — Врља

се с паре ко да-е буер.

/врља чивте изр 1. рита се, чивта се. — Пази си, мори, дете, овој ждребе млого

врља чивте. — Беж овам, коњ врља чивте, да те не ритне. 2. фиг бреца се, гица се,

негодује. — Што-ě на овога човека, те оволко врља чивте? — Ел касветан овија што

врља чивте?

врљав, -а, -о разрок, зрикав. — Дете си врљаво на башту. —У врљавога врљчуму

га спотурим (псовка). — Она-е по врљава од њега.

врљавеје несв1. гледа разроко. — Ја му показуем едно, он врљавеје у друго. —

Куде врљавејеш, глеју мене 2. фигне слуша, ради на своју руку. — Бадава му оратим,

он си врљавеје како он оће.

врљак м стрмо, врлетно место, крш, в чепељак. — Што имам шуму, бучетине

дористрашне, ал у врљак. — Куде ме доведе да косим у врљак.

Врљак м мти ливаде, пашњак, шума.

врљање с гл им од врља (се). — Какво етој врљање паре по собори, по кафане,

што си ги, ондак, печалил”

врљачан, -чна, -чно стрм, брдовит, кршевит. — Три-дана не би издржал у

врљачно село.—До Село етакој врљачно за одење да с коња не можда слезнеш.

врљи свр 1. баци. — Врљилтрупци на пут, не мож се од њи пројде. — Врљи туј

костуру, кое ће ти, 2. фиг одустане. — Отиде у работу, књдвидел како е, врљилфанглу

и мистрију, па се врнулдом. 3. фигнахрани. — Врљи на говеда у јасле још по две виле

сено. 4. фиг забатали. — По рат врљили крсну славу, ал гусšг па славу, 5. фиг покрије.
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— Врљи ми још едну цршку да се не смрзнем. 6. фиг обуче. — Врљи си гуњче на

грбину, надвoр је студено. 7. фиг остави (пушење). — Башта врљил дуван.

/врљи око изр загледа се у некога или у нешто. — Врљил око на Руселену из

Рајчетине. — Врљил око на Драгомировога дорчу, оће га купуe.

врљи се свр 1. баци се чиме. — Само нека се још еднушврљи, па ће види квоћу

му напраим, 2. фиг легне, спусти се. — Дојде балдисал из косилбу и сЊл се врљи у

кревет. 3. фиг уметне се на кога. — Млого е приветљив, врљил се на ујчевину.

/врљи у кљуницу изр поједе штогод. — Ти врљи нешто у кљуницу докле ја

зготвим ручак.

/врљи у очи изрослепи кога, бацившиму штоу очи. — ћу му врљим живу соду у

очи!

врљка ж пеј разрока женска особа. — Никад не знаш куде гледа тај врљка.

врљчампејразрокмушкарац.— Куде најде врљавога врљчуда се с њега ожени.

врне свр 1. врати. — Кљд ми она врне зајам тšг ћу и ја на тебе врнем паре. —

Плаши се да врне Булчу, млого опасан, ће гу убоде. 2. узврати, освети се. — А, ћу му

врнем ја танте за кукурику. — Врнула вој мило за драго. 3. изр: врне памет поправи се.

— Нека му Бог врне памет, да се не дружи з-гилиптери. 4. изр: врне с памет скрене,

врдне. — Види се врнул лечка с памет.

врне“ фиг пада (киша, снег...). — Вњздњн врне киша, умокри ни рукољке.— Врне

киша, а пролита и снег. — Тамћнда појдемо, књдврну киша, па надојде вода. — Врну

суградица, утепа жита.

врне се свр 1. врати се. — Врни се пораншке, немој се млого бавиш по варош. 2.

поврати се. — Немој ти се врнем, да ти зачас скроим чеширке. — Це врнемо и на туј

ствар, да ми гу потанко објасниш.

врњава ж невреме. — Не извадимо си компири, увати ги врњава, има да презиму

у оџаци.

вровина ж врхови грана. — Стoка си брсти вровину. — Исекал дебелиште и

откарал, а мене остаил вровину.

вронт м фронт. — Отишал на вронт, остаил ме у недопраену кућу сас) ситна

деца.

вронцла жреса, ројта, фронцла. — Кошуљке ми све у врбнцле, требе си

сашијем неку нову, ал немам књд.

врп узв ономатопеја више радњи. — Стрлицу туцам грcнице, па врп, врп,

извучем ги да испадне пуздер исповесмо.—Врп, врп, само пасу овце уз Малу реку по

ладовину. }

врпћање с глим од врпће. — Идем и чуем неко врпћање по мрак, кад оно запасли

се коњи по ладовинку, па само вршћу траву. i

врпће несвједе гласно гризући. — Врп, врп, чуем како дете врпће купуз. — Удари

кишица, па се разјагли и говеда почеше да врпћу онуј росну траву.

врс м врсник. —Смоега Мику су едњн врс, у исту водицу ги епоп Трајко окупалу

рупску цркву. — Неchм вија врс, да се с мене спрдате! — На моју Благуну-е врстој

момче.

врска несвнеправилно изговара гласове. — Млого врска књд орати.

врсник м вршњак. — Миле-е мој врсник, заедно смо и у школу поодили.

врсница ж вршњакиња. — Зорка-е Перина врсница. — Ми смо врснице, заедно

смо у школу ишле.
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врсниче с вршњаче. — Њојно дете си еврсниче сасЈ-своега ујку.

врт-трт прил тамо-овамо. — И туј врт-трт, ајде, намиримо се у суд.

вртаљ м мера, четвртина нечега. — Још вртаљ па ће два сата. — Још вртаљ, па

ће ти се ставни (ирон одговор на питање: Колко е сати?).

вртаљче с бочица запреминеједне четвртине литра. — Попимо си по вртаљче

и сработимо посšл, па можда си идемо.

вртен, -а, -о бушен, сврдлан. — Што-е овој дрво овдека вртено?

вртенарка ж вретенарка. — Сkrhe пројду вртенарке штозбирају старо дрпаво.

вртено с вретено. —Синоћке свм испрелатике два-вртена на моју кудељичку.

вртено и дубено с део на воденичном кошу који помаже регулисању протока

жита до камена. — Крз вртено и дубено пробди кудељица.

вртенце с дем од вретено. — Кад) ци помислим сЊг куде су ми оној мое вртенце

и кудељичка, па књд наклaдемогењ, па си седнем усприкладник, још ми топло око

срце од)-тој.

вртење с гл им од врти (се), окретање. — Од вртење му се завртело у главу, ће

падне у несвес. 1

врти несв1. сврдла, буши, вади. — Очи да ми је вртела, па тој не би рекла за њу,

тој срамотно. 2. сврта, уврта, обрће. — Све врти говеда по Јереницу, ко да нема куде

друго да пасу. 3. фигмногоједе, халапљиво једе. — Гладна деца само врту баницу, не

можги нараниш.—Врти, море, по онуј паницута али, да-етакbвка(д)-цеработи.

врти се несв1. окреће се укруг. — Врти се колумаво шиљеже. 2. Љуља се. — По

цел ден се врти на онуј љуљашку на сливу. 3. фиг облеће. — Врти се око туј девојку

има две године, ал га она неће.

вртигуз / вртогузм немирно дете, несташко. — Што ми остаи овога вртигуза да

вој га чувам данаске, мирку си за њега немам.

вртигуза / вртигузла ж пеј женска особа која њише задњицом кад хода, бес

тидница. — Док неје упознал онуј вртигузу, беше серсем човек. -

вртидупка / вртодупка ж пеј жена која се врцка приходу, бестидница. — Куде

ни доведе онуј вртидупку, да ни жив срам изеде.

вртипопм бот тратинчица, красуљак Веilisperennis L., в тртка, в беларада“. —

Ка(д)-це забелеје вртипоп на рид, тšг знам да-е прошал мраз, отишла зима.

врти-сучи несвуз напор учини што. — Врти-сучи, врти-сучи, наговоримо га

некако да и он појде с нас на кулук.

вртка несвупреда или препреда две или три нити уједну, премотава предиво са

вретена на клубе. — По целден вртка, праји пређу за ћилими.

вртка“ несву дем знач:врда. — По малко вртка, ал не смеје од|-цвекра. — Вртка

ис-кућу, ал се брзо врне.

вртка се несвврти се, в врцка се.— Вртка се, вртка, по малу, ће најде ђавола.

врткало с вретено и најмање два клупка пређе чије се нити упредају. — Данњс

нећу да ватам врткало, да си одморим прсти од врткање.

врткалце с дем од врткало. — Туј сам била остаила врткалце, куде је сbг?

врткање с гл им од вртка“. — Пројде ми двну врткање и не свртка га све. —

Предење ми-е поласно од врткање.

врткање“ с глим одвртка“. — Сви у кућу знају за њојно врткање и пагу ники не

pужи.

вртљаг м вир у реци, в бобатало. — Немој се дете удави у вртљаг.
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вртљага жв вртљаг. — Целден лови рибе по вртљаге.

вртоглав, -a, -o 1. који је оболео од вртоглавице (стока). — Вати тој вртоглаво

шиљeже, па му с костуру засечи уво и би с прутњк, да излезне крв, да оздравеје. 2. фиг

луцкаст, шашав. — Убав момек, ал малко вртоглав.

вртоглавац м фиглуцкаст, ћакнут мушкарац. — Коe си ти очекувал да уработи

тија вртоглавац?

вртоглавка ж фиглуцкаста, ћакнута женска особа. — Како знаш, најди ми онуј

вртоглавку, да гу ја не тражим сас) сировак.

вртоглавче с фиг луцкасто дете. — Куде ја прати вртоглавче у sâдругу за

поситнице, кој знае ка(д)-ће се врне.

вртоглавчина жм луцкаста, ћакнута особа. — Неје се родил тија кои ће

излезне на крај с онуј вртоглавчину.

вртогуз мв вртигуз.

вртодуп м немирно, несташно дете. — Ама, што не седе еднуш за онај два сата

докле беше куде настија вртодуп.

вртодупка ж в вртидупка.

Вртоломе с вер праз Свети апостоли Вартоломеј и Варнава, 24. јун по новом

календару. — Обавезно се празњује Вртоломе, ако нећеш да те боли глава. — Врти

Вртоломе, удри Ђермане (изр).

вртоп м улегнуће, удубљење у земљи, јама, провалија. — Све уврта говеда око

вртоп да пасу.

вртоп м мтн велики број топонима са истим називом.

Вртоп м највиши врх Плане, односно Грамаде (1721 м).

врторепка ж 1. пеј бестидница, развратница. — КњT пројде врторепка, сви

уцаклу с очи. 2. превртљива, непоуздана особа. — Зачђс ће врторепка каже да она тој

неé рекла.

вртушка ж дечја играчка од папира која се на ветру окреће. — Ћу ти напраим

вртушку, само немој да sавлиш.

врћа (се) несв1. враћа (се). — Врћај говеда дома, виш да се ставнило. — Књд

узнеш нешто из амбар, врћај га на место, да га не тражим там и овам. — Како ће ме

врћају дом, књд нећу више там. — Бега од|-дом, па се врћа. — Што се узне мора се

врћа.— Кад)-це Соћа врћа изработу? —Тајредња се врћа ако се добро не излечи.

/врћа чур изр дими. — Оџак ми нешто целден врћа чур, неће да повуче.

врћање с глим одврћа (се).— Кад) цмо пошли, сbк нема врћање.- Дадо му косу,

ал он не мисли на врћање. — Начури се од врћање на оџак.

вруска (се) несвједе (се), хрска (се), крцка (се). — Врускају говеда и сламу књд

нема кво друго.— Врускал се и овсеник књд неје имало кво друго да се еде. — Вруска

се корка од леб, па милина да слушаш.

врускав, -а, -о хрскав, крцкав. — Корица му млого врускава, па волим да

штрпнем од|-тазе леб.

1 врускање с гл им од вруска (се). — Само чујем врускање у кошару како говеда

трупу сено.

врућ, -a, -ö врео. — То-е врућо млеко, немој се изгориш.

врућак,-hка,-hко топао, донекле врућ. —Челце му-е врућко, заватала га ватра.

врушти несвосваће, мљацка, вруска кад једе. — Еде гладно дете сув леб, па све

врушти. — Море, зимус књд отиде рана, ће врушти стока и сламу ако има.
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вруштукм доручак. — Увекпрескочи вруштук, вика удебелил се, падржи диету.

вруштукување с гл им од вруштукује. — Викај га на вруштукување.

вруштукује несвдоручкује. — Спремим им попареницу з-блажено млеко да

вруштукују. - 1 1 1

врц узв ономатопеја цепања тканине. — Врц, сцепише ми се панталоне на

гузицу. 2. ономатопеја врцкања. — Врцтам, врцовам, по целден се негде врцка, сл

да неје дом.

врца ж 1. врпца, канап, узица. — Тугуће за бабу (ташту), ко квачка за врцу

(ирон). — Најбоље су врце откучина, од грcнице. — Покидале војсе врце на опћнци,

ће се саплете да искара очи. 2. порекло, лоза.— Врцу му његову, неће ме више фöрта,

не знае он од кои сам ја. —Да сам знала од коју еврцу, долеко би од њега бегала, в

смрси врце.

врцан м фиг пасуљ. — Наедо се врцан, сirсе мож работи.

врцка“ жпејона која се увија у пасу кад хода. —Завртела му мозак тај врцка.

врцка“ (се) несв1. извија се у струку приходу. — Књдоди, само врцка з-дупе тај

вртирепка. — Поглеј гу колко се врцка з-дупе. 2. нема мира. — Не можда поседи ни

минут, сbл се врцка, ко да има пондраци у дупе. 3. фиг скита (се), лута. — Врцка се по

село, никад неје дом. — Ако гу затекнемо, млого врцка по малу.

врцкав, -a, -o 1. који се извија у струку. — Млого-е нешто у задњо време врцкава

онај Персина малата. 2. окретан у послу. — Не мож с њега ниедњн, зачас онакој

врцкав све сработи.

врцкавац м фиг бежанија . — Видим ја, брзо ће одиграш једин врцкавац.

врцкаљив, -а, -о склон врцкању. — Неје га срам мушко па врцкаљиво. — Млого

ми-е нешто постала врцкаљива.

врцкање с гл им од врцка (се), 1. увијање, привијање. — Онолко врцкање око

Драгивоју, па ништа. 2. скитање. — За тој врцкање по село знаје си вој и муж.

врцкољ м врцкаста особа. — Поглеј онај врцкољ, све се на матер метнул.

врцкољка ж врцкаста женска особа. — Кое ће очекуеш од едну врцкољку.

врцкољче с врцкасто дете.—Књд ватим оној врцкољче, има га све оскубем.

врцла жв врцкољка. — Која-е онај врцла, чија-е, што с тебе стоеше?

врцне свр одсече. — Само ћу да врцнем са секирче и отиде му глава ко на

петличка.

врцне се свр. 1. нестане. — Врцнуше се у шибак и више гине видомо. 2. помери

се.—Врцни се потам, да седнем. 3. промува се.— Врцну се натам, на овами најдега.

врчанка ж пртена узица којом се опшивају „свињски опанци“ или вунена врца

којом се везују вунене чарапев врца. — Кво буљиш. пукла врчанка, па ми се зарозала

черапа.

врчва ж земљани суд, ћуп. — Напунили смо голему врчву са спржу.

врчвас, -та, -то као врчва, налик на врчву. — Тако-е, дојде како врчвас, ал малко

још подебел.

1 врчеe с дем од врчва, мали врч. — Остаила сам малко спржу у едно врчве да

СаЧСКа ЛСТО.

врчвенце с дем одврчва. — Куде да најдем едно врчвeнце, одма би узела два.

врчветина жаутми пеј од врчва. — Искида ми руке врчветина, едва гу изнесо да

гу омијем.
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врчвиче с дем од врчва. — Имаше млого згодно врчвиче, ал ми се располути

о[д)-séмљу.

врчвиченце с дем и хип од врчвиче. — Напуни едно врчвиченце са сирење.

врче с дем и хип од врца. — Требеше ми врче да завржем врећку.

врченце с дем и хип од врче. — Вуче се неко врченце по тебе.

врчетина жауг и пеј од врчка. — Да ми је една добра врчетина за премет, да си

цршке качим. — Прежили ме врчетина, па ме боли.

врчи несвлије, шикља. — Врчи му вода из опћнци. — Небо се расклопило, сл

врчи киша.

врчица ж дем и хип од врца. — Тури сигу у џеп, некти се најде врчица, зачасти

мож затребе.

врчичка ждем и хиподврчица.— Књдми потребе врчичка нигде гу нема, а књдми

не требе тог ме саплита.

врчка“ ж дем од врчанка, в врца (1). — Одврзалети се врчке на опћнци. — Морам

да уврткам друге врчке за черапе. — Сврчке те врзували, дабогда, па се никад не

одврзал (клетва)

врчка“ (се) 1. инира (се). — Ене гу дома, врчка опћнци, свг ће дојде да ти

помогне. — Врчкајчерапу, немојти се смакнује. — Сукња се врчка с подебелу врчку.

2. фиг врзма (се), мота (се). — Немој ми се више врчкате по кућу, него излазите. —

Овај младина ништа не работи, само се врчка на там на овам.

врчкање с гл им од врчка (се), 1. инирање, завезивање— Потешко ми еврчкање

од дупнење опћнци. 2. фиг врзмање, врчкарење.— Какво-етој стално врчкање искућу

у собу, смирите се еднуш,

врчкарење с гл им од врчкари се. — Децо, доста врчкарење, ће ви искарам ис

кућу.

врчкари се несверзма се, мота се, мува се. — Целден се врчкари око кућу, а сšг,

по кишу, нашал да цепи дрва.

врчкарник м метеж, гужва. — Од кућу ми напраише врчкарник. Тој више неће

да буде.

врчкољ мв врчкарник. — Како да ћутим, кад видиш какав су ми врчкољ деца

напраила от кућу.

врчком прил млазом, у млазу (тече). — Преморил се, врчком му тече зној

ниш-чело.

вршаж 1. вршидба. — За вршу узнемо два коња из Јовановци, од Гигини, па књд

ги потерамо по вра, стопут се презноју. 2. време вршидбе. — Уведомо струју онеј

године пред вршу.

вршалица жмашина за вршу жита. —Докарамо вршалицу да вршемо жито.

вршан, -шна,-шно пун до врха. — Донесе ми џак вршан з-брашно.

вршњкм дем од вр, 1. врх чега. —Укачил се у вршћку буку, ће падне да се снема.

— Пошли на вршњк на Чуку. 2. оштри врх алатке, прибора. — Пази, немој га убодеш

с вршћкод вилу.

врше несвиздваја зрно из класја жита. — Кад цам врал ржeницу, беше

челопек, а сhг поглеј кво-е време.

вршилба жв врша (1,2). — Имали кои дати помогне у вршилбу (1)? — Одма по

вршилбу це врћам у работу (2).
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вршиње с збрим врхови дрвећа. — У вршиње најубаве црешње. — Прегорело

вршиње на ошав од)-цлану. — На њи си докарали трупци, а на мене вршиње.

вршка ж кошница од прућа. — Викали смо ги и вршке и трмке.

вршњи, -а,-о последњи, који је на врху. —Дадоватим онеј вршње црешње, теј су

најзреле.

вршњик м 1. гвоздени поклопац за црепуљу, вршник, сач. — Прогорел вршњик,

не мож више да му се сипуе жар. — Кво се пече под вршњик? 2. фиг велика топлота.

— Изгоре на сланце, под божји вршњик. — Не могу издржим под овија вршњик.

вршњиче с дем од вршњик. — С вршњиче покрил комин да не прокапује.

вршчњк м дем и хип од вршек, вршак, вршчић. — Укачил се у свм вршчик у

црешњу, не види ће падне да погине.

вршче с дем од вршчњк.—Турими малко на вршче однож сланинку да обиђнем.

вугне“ несвупија влагу, влажи се. — Немој шићер у подрум, там вугне.

вугне“ сврудари, ребне, в вукне“. — Кљд ме вугну стојагу, свитке ми излетеше на

очи.

вуждало с 1. оно што производи хуку. — Врљи тој вуждало, заболеше ме од њега

уши. 2. мотоцикл. — Пројде Станча с његово вуждало 3. фиг особа која се не задржава

на једном месту, скитара. — Па провужда оној Стевкино вуждало низ)-сокак.

вуждаљка жв вуждало (3). —Довел Тима едну вуждаљку, задњн обигра село.

вуждање с глим од вужди (1, 2, 3). — Кво ли је тој вуждање уз Дининицу (1)? —

Доста с тој вуждање по малу, седни да се малко одмориш (2). — Ако вој забраниш

вуждање, це уцрвиви дом сама (3).

вужди несв1. пролази брзо с брујањем. — Вужди авијон. — Нека кола вужду

ни|3|-сокак. 2. фигради у грчу, у брзини, ујурњави. — Наталија целден вужди по кућу,

спремаећи славу. 3. фиг скита, скитара.—Вужди откућу на кућу ко кучка помаларка.

Вуз м име засеока Вус, вВус.

1 вуза несвеуче, гура по земљи или снегу. — Трупћц ће вузамонис падину доле до

СаНе.

вуза се несвклиже се, санка се. —Само нека се он вуза, ја ћу за њега да учим.

вузав, -а, -о клизав, љизгав. — Држ га добро, млого е вузаво, да ти не излети из

руке.

вузаљка ж клизаљка. — Напраила деца вузаљку поткладанац, па се по целден

вузају.

вузање с гл им од вуза се. — Отоше сви на вузање у Буђину падину.

вузбал м 1. фудбалска игра. — Појду изј-школу деца, па играју вузбал на

Ивановицу.— Исцепи све чешире од вузбал. 2. лопта, фудбал. — Ако учиш, башта ће

ти из работу донесе вузбал.

вузбалерм фудбалер. — Нее се знало кои-е у Село бил побољ вузбалер от Пашу

и Кесу.

вузбалски, -а, -о фудбалски. — Едва напраимо вузбалски клуб.

вузга несвввуза. — Вузгају дрва низвозникдо кладанац, куде гитовару у кола.

вузга се несвклиже се. — Вузга се на дупе, све исцепил чешире.

вузгав, -а, -о в вузав. — Вузгаво путињче, да се искршиш.

вузгање с гл им од вузга (се). — Од вузгање све исцепил чешире на дупе.

Вузја м надимак.
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вузне свр удари. — Вузни ги с прут, да волови побрзо иду! — Добро гу вузну с

конопче!

вузне се свр оклизне се, клизне се. — Вузнул се ниш-чуку, разбил си главу. —

Пази да се не вузнеш низбkcамаци. —Дај мушљичке, нека се и он вузнемалко.

Вукан м име.

вукари несвоије, туче. — Вукари дете за залудњицу. — Дома га често башта

вукари књд не слуша.

вукне свр 1. плане, сукне, тренутно се запали, букне. — Вукне огењ, па се угаси,

никако да наклaдем кубе. — Упалила деца стог, вукну огењ до небо. 2. фигудари. —

Ка(д) те вукнем с овуј мотку, ћу те преполовим.

вукне се свр 1. фиг уђе неприметно— Кад)-це па ти вукну у подрум, несам

видела? 2. фиг уђе хитро. — Вукну се мачор у кућу, искарај га. 3. фиг брзо нестане,

ишчезне — Вукну се и побеже, не могамо га уватимо.

вукса ж вулг неморална особа, фукса. — Онај Милорадова унука тешка вукса

постала.

вуксетина жаутми пејодвукса. — На кога ће се метне вуксетина него на матер.

вул ћи врста финог памучног и свиленог конца који се увозио из Внглеске. —

Купували смо вул на штрингле за шарање тканице и ћилими кад) цмо ткали.

вуна ж1. густа мекана длака на кожи неких животиња, влакно добијено од

овчјег руна, предиво од тога влакна, в власна вуна. 2. фиг прпа, страх изр: — Вуна,

Кићо! — Вуна Кићо, кои да претрпи толки стра, 3. мекан, укусан хлеб. — Купи леб,

вуна, ујке, па га изедо.

вунела ж поткошуља. — Деца зими носу вунелу да им буде топло.

вуненија ж вунена одећа и постељина. — Коџа свм била спремила вуненију за

дарови.

вунетина жауг од вуна. — Испредо вунетину, а стоеше ми толко време ко над

главу. 1

вунија ж левак. — Узни вунију, насипи ракију у кондир.

вуниче с дем од вунија. — Изгуби ми се вуниче за ракију.

вуничка ж дем и хип од вуна. — Нема време да испредем онуј вуничку што свм

увлачила.

вунка ж дем и хип од вуна. — Остаила ми малко вунку, колко за едан џемпир, па

кад ми се нашакне ћу гу испредем.

вунљак маут и пеј од вуна.— Едва опра пусти вунљак, а кад!-це сетим датребе и

да га увлачим, испредем и исплетем, све на руке, исполелејала би га, па у долину.

вуновлачара ж строј за влачење вуне. — Док имаше овце по Чемерник, беше

пуно вуновлачаре.

вуњав, -а, -о увуњављен, пун вунених влакана. — Што ти елеб оволко вуњав, у

кво си га носила?

вуп узвономатопеја пада. — Вуп, слете дете исцрешњу.—Вуп, вуп, само падају

зреле крушке.

вупа узвономатопеја ударањамотком.—Море, ја би њему вупа, вупа подупе,

па да видиш како ће слуша.

вупа“ (се) несвудара (се), туче (се), бије (се) (мотком, тојагом, прутом). — Књд

вати да га вупа стојагу, извупа га ко стару канту. — Не вупа се дететике такој, прво

мораш з-добро, па ако тој не помага, тег га малко вупни, да осети стра.
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вуцање еглим од вупа“ (се). — Тој вупање ни вол не би издржал. — Не васпитује

се дете с Вупање.

1 вупне сврудариједном мотком, тојагом, прутом. — Вупни га малко, да види

зор, ега се смири.

вупе узв в вупа“. — Вупе, вупе стојагу по дупе.

вур му изр: у вур па на таван као одговор на питање: Кудећу овој да оставим?

вура несвставља нешто више но што треба. — Не вурај толко дрва у кубе, ће

поцрцамо од врућину!

вурање с глим одвура. — Стoлковурање, ће изгориш сва дрва, накво ће се ондак

грејеш до пролет. —Научила навурање мазу баницу, н-умеје да малко пришпара.

вурда ж посан сир, вурда. — Понеси си у заструг и вурду.

вуруна ж кубе, плехана пећ. — Тури кубарче у вуруну да се не угаси.

вурунче с дем од вуруна. — Бабњи вурунче, од мерак да га слушаш.

Вус м заселак у Добром Пољу.

Вусарац м човек из Вуса.

Вусарка ж жена из Вуса.

Вусарче с дете из Вуса.

вута ж главна женска ношња у Црној Трави, дугачка хаљина без рукава, од

тканог црног платна, богато везена гајтаном, шиком, ширитом и дизгом, украшена

ласкама и манистрима у доњем делу и пределу око врата. — Још откако дете носим

вуту, и данћске ми-емило књдгу видим на неку жену.— Вута можда буде низана и с

плетенче. Низана-е сласке и манистра, а с плетенче — има огрљак с ћeнари. —Тешко

ће данic cретнеш жену да носи вуту

вутара жв вутарка. — Имаш вутару отплатно што ми ткаемо и вутарку од

купено платно, па гу ми са свилени конци навеземо.

вутарка ж дуга сукња од тканине ручне израде, извезена у доњем делу (Мачка

тица, Лебет, Ново Село). — Вутарке и канавци носу жене у Дервени поред Мораву. —

Куде нас, у Мачкатицу, Лебет и Мрковицу, вутарке се појавиле после рат, до тек се

носиле вуте.

вутиче с дем од вута. — Матиће ти сашије ново вутиче с ласке и манистра, да ми

будеш убава ко јабука.

вутка с дем и хиподвута, в вутиче. —Кад облече дете вутку, ће буде ко лутка.

вуца несвјако гори, сукља (ватра). — Накладо огењ, па вуца ускомин. — Сува

дрва, вуцају ко барут, зачас прогору.

вуца се несвв вуцара се (1,2). — Почела се вуца и сматрапази за паре (1). —Такој

пијан се вуца по мејане (2).

вуцара се несв1. иде с разним припадницима супротног пола из сексуалних

разлога. — Курвештија, вуцара се с разни бели свет по радничке бараке. 2. скита,

тумара, луња. — Вуцара се по Село до кое време, па дојде дома све скршен.

вуцне се свр брзо уђе, утрчи, улети. — Вуцну се миш под наћве, брзо га ватај.

вуча ж терет који се налази у колима која вуку волови или коњи. — Заустаи

волови, Мурџа претегнул вучу на Жерка.

вуче несв1. помаже ватри да гори (димњак, чунак)— Овија комин се увапирил,

па неће да вуче. — Ћунак вуче, па устура. 2. дува (промаја). — Вуче промаја ко на

цивун. 3. мери. —Колко вучетија кантар?—Воденички кантар вуче стопедесе кила.
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вуче се несв1. једва иде, ради што без воље. — Вуче се низ мејане ко пребиено

куче. — Вуче се ко мрцина, не мож задњн да згребе едну ливаду, 2. фиг прегања се,

тужи се. — Остарело, одртавело, а још се вуче по судови.

вучење с гл им од вуче (се).

вучетина м ауг од вук. — Тија вучетине су ми душу изели књд нападну овце на
1
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вучи, -а, -ö 1. вучји. — Познавам: овој су вуче шапе, несу тој одила наша пцета. 2.

фиг опак, зао. — Познава се, вуча крв тој пцето.

вучљак маут и пеј од вук. — Ћу му турим кљусу, неће више да ми носи овце од

трлу тија вучљак.

Г

га узвоном грактања врана и гавранова. — Га, га, гавран гаче, носи врану на

кркаче (шаљ пес).

габар м бот граб, листопадно дрво Сarpinus betulis. — Беремо лисје од|-црн

габар за мастење клашње.

габарчњкмботдем одгабарче.— Немој да сечештија габарчђк, нека си расте.

габарче с бот дем од габар. — Расејала се габарчетија, за неко време све ће

зашуму.

габров, -а, -о грабов. — Књд доватим габрову мазуљицу, не це свртиш одонуд

реку.

габровак м грабова шума, шипражје. — Улезоше овце у габровак, па се по

губише.

габровњк м прут, мотка. — Видим ће игра овде габровњк. — Смири га зачђc

габровњк.

габровина ж грабово дрво. — Слаба-е грађа од габровину.

гавран м 1. зоол крупна птица станарица сјајног црног перја Согуих соках, 2.

врста кључа. — Овој ће притегнеш добро само з-гаврана.

Гаврил м име.

гагрица ж зоол 1. жижак у житарицама Dermertes lardarius L. — Гагрице ти

пројеле кожук. — Гагрице те изеле (клетва). 2. фиг ситничав човек. — Изеде ме тај

гагрица. — Ебем ти гагрицу од-човека.

гагричав, -а, -о који има жижак, црвљив. — Далми гагричав гра, које да му сЊк

работим?

гагричаив, -а, -о в гагричав. — Рженица ни све гагричаива.

гагричљив, -а, -ов гагричав. — Нећу (да) едем туј гагричљиву сушеницу.

гад м 1. фиг лош човек, подац. — То-е едњн гад. — Такав гад овде се неје још

видел. 2. фиг измет, нечист. — Узни лопату, па очисти тија гад од путињче, што се

кучиште унередило. 3. фиг змија. — Еси видел гада куделази по камењак? 4. фиr

одвратност, гадљивост. —Од гадда га не погледаш. — Гад ме од туј крекетачу.

гадеж“ м в гад (1, 2, 3, 4). — То-е такав гадеж од-човека да га више ич не

сматрам (1). — Куде је нашал да истоврљигадеж, насрет пут (2). — Не помињају кућу

тија гадеж (3). — Не могу од гадеж да га погледам (4).
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гадеж“ м зб им од гад. — Збрал се гадеж да усарави човека.

гадежљив, -а, -о гадљив. — Млого е гадежљива, не мож свашта да еде.

гадежљивка жгадљива жена. — Како да војзгодимо с рану, књдје гадежљивка.

гадежљивком гадљив мушкарац. — На кога се тури овакав гадежљивко.

гадежљивче с гадљиво дете. — Невељае што-е толко гадежљиво твое га

дежљивче.

гадење с гл им од гади се. — Књд гу видим, одма ме спопадне гадење. — Нема

гадење, и то-е работа, и од)-тој се живи.

гадина ж 1. ауг и пеј од гад.— Која е гадинатија мусуљан да знаш. — Неопојана

гадина 2. пеј змија. — Књд на пут неки утепал гадину, па не смејем да пројдем.

гадљивка жгадљивица. —Голема гадљивка, из руку ни ора неће дати узне.

гадљивко м гадљивац. — Такав гадљивко у нашу вамилију се неје родил.

гадосија ж1. лош, зао човек. — Не помињај митуј гадосију од|-човека. 2. нешто

ружно, зло створење.— Немој потравоље, ће излезне нека гадосија дате изеде.

гадурија” жалоша, подла особа. — Привртати она свакакву гадурију у кућу. —

С туј гадурију нећу да имам посла.

гадурија“ ж зб им од гад. — Збрала се селска гадурија на еднога човека.

гадуријес, -та, -то подао, зао, лош. —По гадуријесту жену досhг несЊм видел.

гадурина жмауг и пејодгад. — Бешетој, боже ме прости, гадурина од-човека, с

њега неси могал ни з-добро ни с-лошо.

гађала с мн ситан мајсторски алат, вурутке. — Збирај брзо гађала, да бегамо,

овој неје наш посл. — Збраше гађала и без реч отоше. — Еси понел сва гађала за у

работу?

1 гађне свр баци се неким предметом. — Гађну ме седно кубарче, па по цволику,

диже ми се оволка гука.

газ м прелаз преко реке где је најплића вода. — Ударите на газ, поред Најдину

воденицу, па ус-Тврди брег. — Немој сЊг на газ, голčма-е вода, иди на ћуприју.

газдам 1. власник. — Овоlj)-е газда од онија јунци. — Неје туј газда от кућу. —

Газда од воденицу. 2. послодавац. — Муж ми-е летоске радел куде млого доброг

газду, па спечалил.

газдалњк м 1. богатство, газдалук. — Голем газдалЊк стекал само с његове

две-руке. 2. добар живот. — Навикал на газдалњк па му овдека невељае.

газдаш м богат човек, богаташ. — Не можемо се ми поредимо з-газдаши.

газдашка ж богаташева жена, богаташка. — ОвоljЈ-е моја газдашка.

газдашки прил газдињски, богаташки. — И ја би волел да работим малко, а да

живим газдашки.

газдејање еглим од газдеје. — Загаздел, па нема куде од газдејање. — Орати од

газдејање, а носи пртене чеширке.

газдеје несвеaзди се, стиче. — Почели он да газдеје. — Кои умеје, тија и газдеје.

— Газдеје на туђу грбину. — Он газдеје, туђа грбина пуца.

газдерица ж1. газдарица, домаћица. — Газдерице, дошли гости. — Остал без

газдерицу. 2. богаташица. — Забогатели, па ти-е сbГ она голема газдерица.
1 -

t * 1 1

газдини м мн газде, богати људи. — Оженила се у газдини. — Несу там сви

газдини, како ти се учинило.
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газдињски, -а,-о 1. богаташки. —Тој су газдињски синови, не можемо ми с њи.

— По газдињске девојке су имале дубле, ајатике нанижем манистра, 2. раскошан. —

Овој ти-е газдињска кућа, кое оћеш тоlј) има.

газдување с гл им од газдуе, газдовање. — Бем ти газдување кад)-ци здравјe

изгубиш од работу.

газдуе несвј. управља имањем, води имање. — Газдуе сас дваес ектара зевњу и

онолку стоку. 2. живи као газда, господски, ужива. — Брига га да работи, кад умеје

да газдуе.

газен, -a, -o 1. гажен. — Види се по штрапке куде је газен ечњм. 2. фиг тучен,

бијен. — Зашијавил, нее одавно газен.

газено прил утабано. — Иди по газено да се не заглобиш.

газење с 1, гажење, утабавање ногама. — Умори се од газење сено на стог. —

Газење снег и блато, тој ти је јесен у Млачиште. 2. фиг батинање, бијење. —

Чинимиске да-е забораил како изгледа газење књд не слуша.

гази несв1. хода. — Малко ли сам газил и снег и блато, па ме ники неје

сажаљевал. 2. утабава. — Гази снег да нарани овце прет појату. — Гази пртину на

деца за у школу, 3. фиг туче. — Кат“ га увати, па стаде да га гази, напраји од њега

пачавру. 4. фиг спарује се. — Петал гази кокошку.

газне свр овлаш нагази, недовољно гази. — Н-умеје да гази стог газне, па стане,

газне па стане!

гајдар м гајдаш. — На славу ни-е свирил гајдар ис-Прочовалци.

Гајдарски рид м мти планинска коса. -

гајдаџија / гајдарџијам гајдаш. — Дојде Мита гајдаџија из Јовановци с онуј

његовујагњећу кожу и прдаљку, па цел ноћ не тренумо. — Стиснула гу ко гајдарџија

гајде под мишку, па никому не дава.

гајдаџика / гајдарџика ж фиг пеј плачљивица. — Неје гајдарџика што вој муж

свири гајде, но што стално за по нешто sивли.

гајдаџисување с гл им од гајдаџисује. — Забатали работу, па прејде на гај

даџисување.

гајдаџисује несвзарађује свирањем у гајде. — Лако е њему: можда гајдаџисује с

онуј овчу мешину, а које ја да работим?

гајдеж мн 1. фигирон плач, ридање. — Чу, куде вас свири гајде, па дојдо да видим

тога гајдарџију. 2. изр: — Дили, дили гајде, куде ће га најде... (детету које плаче). —

Напел гајде (наљутио се). — Надул гајде (напpндио нос). — Иде з-гајде (иде плачући).

— Носи га под мишку ко гајде (стегнуто, лако).

гајденица ж свирала на гајдама. — Ће ти напраим гајденицу од)-црешњово

дрво.

гајдетине ж мн ауг и пеј од гајде. — Врљи теј гајдетине, кој ће ти андрак!

гајдице жмндем одгајде. — Напраила од|-дупе гајдице. —Sивлико у гајдице.

гајка ж 1. покретан кожни прстен на каишу. — Остал сам без и едну гајку на

каиш. 2. петља на панталонама која држи каиш. —Како ће носиш каиш, ка(д)-цу ти

чешире без гајке?

гајле непру изразима бере - нема - вбере (4). —Немајси гајле, слободно спи, ја

ћу тој све да сработим.

Гајтана ж име.

гајтанbк м дем од гајтан. — Још да си купим гајтанbк, па да везем вуту.
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гајтанчњк м дем од гајтанbк. — Не стиже ми гајтанчек за вуту, мора си при

купим.

гајтанче с дем од гајтан. — Куде ти-е оној гајтанче што ти остало од вуту?

гајтанџија м продавац, трговац гајтаном. — Неје још умрел гајтанџија, јошке

се држи.

гајтанџика ж жена трговац гајтаном. — Пројде гајтанџика и пронесе гајтани,

ширити, ласке, манистра, ибришими.

гајче с дем од гајка (1). — Изгубило ми се гајче од каишче на опћнак.

гајченце с дем од гајче. — Скинуло се гајченце на гумењак.

гајчица ж дем од гајка (2). — Заши ми гајчицу на чешире.

гал м миловање, мажење. — Без гал неће ништа да послуша. — Научила на гал,

па сел тражи да се гали ко маче.

гала жвгал.—Навикло дете на галу, па неће да спи докле га малко негалиш.

галата ж безобразне, ружне, срамотне речи, вређање, грдња. — Туј галату не

могу ти поновим, млого је срамотна.

галатан, -тна,-тно безобразан, сраман, увредљив. — То-е галатно, немој ништа

да ми причаш.

галатење с гл им од галати (се). — Hechм могал да слушам онолко галатење

o(д)-туј жену, па гу малко вукну стојагу по дупе.

галати (се) несв1. обасипа увредама, говори ружне, безобразне, ласцивне речи,

вређа (се), грди (се). — Жене галату, а мужи пцују. — Куче с масло не би поело оној

што она галати. — Галати како погансуз. — Како су се само галатиле, од|-црам човек

узевњу да пропадне. — Свекар се не галати, лумке лумава. 2. грди. — Остаде да га

галати што вој-е без питање одвел јунче и продал. — Галатила га не галатила, он ти

напраил штету.

галатљив, -а, -ов галатан. — Млого е ружно кад је човек галатљив.

галатљивка ж пејона која говори безобразне речи, која некога вређа. — Како се

еднуш не засрами пред људи, галатљивка.

галатљивком пеј онај који говори бесрамне, бестидне речи, који вређа. — Доста

више, галатљивко, не могу те слушам.

галатљиво прил ружно, безобразно, увредљиво. — Све што-е рекал све је га

латљиво.

галатно прил в галатљиво. — Како да ти кажем, књд је галатно.

гален, -a, -o 1. мажен. — Неје лошо да је човек малко и гален. 2. размажен. —

Дете воlj)-е млого галено. — Гален, гален, па угалендибидус.

галење с гл им од гали (се). — Доста му-е било галење, видиш да-е голем.

гали (се) несв1. мази (се), петоши (ce). — Научило дете да се дома стално гали,

па напело гајде. Знае само да деца гали, место да ги научи да нешто и уработу. — Сек

се туј гали, а јучер те не слуша. 2. квари (се), размазује (се). — Колко га галила, ене

што-е од њега напраила — размазотину и неработника.

Галица ж име краве црне или мрке боје.

галник м онај који се гали, који се милује, кога неко тетоши. — Колко ми-e

порасал, мајкин галник.

галосник м пејонај штојеразмажен прекомере, размаженко. —Муке ће имаш
* 1

с њега, тежак је он галосник.
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галосница ж пејона која је размажена преко мере, размаженица. — Галосница

една, неће ни кућу да измете.

галосување с гл им од галосује (се). — Говњосала дете з-галосување.

галосује (се) несвеaли се преко сваке мере. — По целдин се галосује место да

узне неки посалу руке. — Књд би се сви такој галосували како он, кво би било од овуј

кућу? Немој да ми те онај кучка галосује.

галча м дем и хип од галник. — Куде ли ми је мој галча?

Гаљам име вола мрке или црне боје длаке. — Докарај Гаљу у кошару и привржи

га за јасле.

гаљес, -та, -то животиња црне или мрке боје длаке. — Што има едно убаво

гаљесто јунче у говеда.

Гаљкажиме кравемрке или црне боје длаке. — Врзала сам на Гаљку клопотарда

ми се не загуби у Тврди брег.

Гаљчамдемихин од Гаља.— Кажи како уш-чепељактегљи кола мој Гаљча?

гамћање с гл им од гамће (Боровик, Мачкатица). — Доста сам се наслушала

њöјно гамћање докле беше жива.

гамће несвзакера, приговара, негодује (Боровик, Мачкатица). — Изведо Врањчу,

оседлага, ћу идем у Сурдулицу, свекрва гамће, гамће, ал се напраидагу не чујем.

Гане ж хипокористик од Драгомир, Драгољуб.

Гарам пас и име пса црне длаке.— Кад)-те брзне мој Гара, ће ти сцепи чешире.

гарав,-а,-о црнпураст. — Млого-е гарав ко од Гланџини да-е. — Остаде ми жал

за тој гараво девојче ис Клисуру.

гаравење с глим од гарави (се). —Дошло војвреме за гаравење. — Башта ни неје

давал гаравење и руменењ него смо се криечком гаравиле.

гарави (се) несвиминка (се) „гаравилом“.—У saдњо време стално гарави веђе и

трепке. —У оној време смо с углен гаравиле веђе. —За кога ли се толко гарави?

гаравило с оловка, угљен за шминкање обрва. — Неchм си купила још гаравило

за веђе и трепке.

гаравуша ж црнпураста женска особа. — Довеледну гаравушу с онуј страну

Власину.

гаравушеc, -та, -то гарав, црнпураст. — Чијо-е оној гаравушесто девојче?

гаравушка ждем и хип одгаравуша.—Куделије сšгоцкитала моја гаравушка?

гаравче с дем од гаравац. — Куде најде тој гаравче гараво?

/гарант прил гарантовано, сигурно, изр. — Гарант да-е такој било. — Гарант (да)

неће дојде. — Гарант (да) ће победимо.

гарантување с гл им од гарантуе, гаранција. — Требе ми гарантување да по

дигнем кредит.

Гарац м човек из села Горњe и Доње Гаре.

гарван м зоол гавран. — Откако-е гарван поцрнел несšм бел дtн видел.

Гарваница жмти река у Мачкатици. — Гарваница извира под Врло присоје, а

улива се у Голему реку, одокле почиња Мутница, на(д)-Џепу. — Не вика се Гарва

ница по гарвани, него по гараву воду оlдЈ-топење руду по самокови у турско добо.

Гаресзаједничко име за села Горњe иДолње Гаре.—Коју си послу ималу Гаре“.

гарес, -та, -то гараст. — Имам пет-гаресте овце и три-јагањчета, остало су

беловунке.

Гарина жмтн ливаде, трњаци.
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гарине / гариње ж мн.место на коме је изгорела шума; пoсно неродно зем

љиште. — Отишли угарине, иза Романски рид, да беру купине. — Навали овце надол,
1

нека пасу по гариње.

гаринка ж дем од гарина, пропланак настао паљењем шуме. — На туј гаринку

родиле па скршиле купине.

Гариње с мти ливаде, пашњаци.

Гарка“ ж жена из села Горњe и Доње Гаре.

Гарка“ ж овца и име овце беле длаке са црнкастим шарама на глави. — Наћас се

ојагњила Гарка.

Гаров м пас и име пса црне боје. — Гаров је на ланац, па којга стиска нек дојде у

авлију.

Гарчам 1. дем хип од Гаров. — Куде си ми одвел Гарчу? 2. име белоруног овна са

црнкастим шарама на глави. — Ако ни-е Гарча мpкаловце,јагњићи ће буду гарести.

Гарче с дете из села Горњe и Доње Гаре.

Гарчeнце с дем од Гарча.

гасм петролеј. — Бео у Село по поситнице, купи влашу гас, шићеpћкизејтин.

гасарка ж посуда за гас. — Да не напунимо гасарку, кој би, по овија снег, сbк

sипал до задругу? — Донеси гасарку, да присипемо гас у лампу.

гасарчњкм дем одгасвк. — Нестаде ми гасарчек, бБш кад ми требеше лампа.

гасарче с 1. лимена петролејска светиљка купастог облика без стакла. —

Преврну се гасарче, расипа се гас. — Сипни гас у гасарче, да не чамрéје такој. 2.

гасарче му ебем изр: надрља, настрада (претња, псовка). —Ћу му ебем гасарче, ако га

ја ватим. — Ебал си-е он гасарче, ако му Ристаћија дооди. 3. жмичка ко гасарче изр.

дрхти, стрепи, трепти. — Ћежмичка ко гасарче, књд га доватим. 4. угаси гасарче изр:

умре. — Угасил је он гасарче, начисто.

гасарчeнце с дем и хип од гасарче. — Гледаећи у иглу и конац на гасарченце

скроз изгуби очи.

гасbк м дем одгас. — Нестаде ми гасiкулампу. —У гасарче ич нема гасbк.

гасење с гл им од гаси, гашење. — Запали се Чедомирова кошара, не поможе ни

гасење с воду, све изгоре.

гасетина мауги пејодгас. —Куде сетакој усмрде на гасетину, да се нетрпи.

гасљак м ауг и пеј од гас. — Расипа ми се гасљак, засмрде цела кућа.

гасљив, -а, -о натопљен петролејом. — Дај ми онуј гасљиву крпу да обришем

овија ћунак.

гасне несвеacu ce, нестаје. — После рат црнотравска села почеше да гасну. —

Полагак и дунђерлек гасне.

гата несв1. прориче гледајући у карте, боб, пасуљ, длан. — Гата у кокошју

тртицу (ирон). 2. фиг нагађа, проверава. — Дошла куде мене, па изокол гата куде сам

јучер била.

гатање с гл им од гата. — Немој митуј гаташ, но питуј квоте интересује, што

мрзим гатање.

гатар м гатер, тестера за стругање трупаца. — Морам трупци да терам на

гатар.

гаћа жгаће. — Тћк" ники неје имал гаћу да облече. — Клашњене чешире глођу

дупе без гаћу.
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гаћан м 1) петао са дугим перјем на ногама. — Имашемо петла гаћана па кад

кукурикне збере све кокошке. 2) голуб са дугим перјем на ногама. — Обећал Ива

Краљкин да ми даде едног голуба гаћана. 3) фиг дете у гаћама. — Куде истрча онија

гаћан ис-кућу?

гаће жмнфиг панталоне, в тресе гаће. —Књд га уватим ћу га истресем из гаће.

гаћес, -та, -то гаћаст (голуб или петао). — Закламо гаћестог петла да не јури

комшиске кокошке.

гаћетине ж мнayги пејодгаће. —Пропалу онеј гаћетине, салму глава sвирка.

гаћке ждем одгаће. — Гледа у Лесковац на дете да купим неке гаћке, па не најдо.

гаћуре ж мн ауг од гаће. — Какве су ти па тој гаћуре?

гаћуpине ж мн ауг и пеј од гаће. — Што си овде врљил прљаве гаћурине.

гаћурле ж мн аут од гаће. — Куде си ми турила гаћурле?

Гаџам надимак.

Гаџиним махала на Власини.

гашчЊк м дем од гас. — Намалил ми се гашчђк у гасарку.

гвинт м навој на завртњу, лоза. — Изел се гвинт и не мош се зашрави.

гвожђурија жзб гвоздени предмети. — Збрал нека гвожђурија. — Кво ће ти тај

гвожђурија, те ги толко довлачиш?

гвоздена кола с мнзапрежна кола чији су извесни делови на срчаници, јастуку,

оплену, осовинама и главчинама од гвожђа. — Гвоздена кола вучу само јаки волови,

она несу за краве.

гвозденац м гвоздени кликер. — Не може стакленац за гвозденац, него два

стакленца за едњн гвозденац.

гвозја с мн гвожће за хватање дивљачи. — Ватил се вук у гвозja.

гвозје с гвожђе. — Куде вучеш тој гвозје? — Паприца е од гвозје.

гегулам прост, примитиван човек. — Кои је па одгегулу могал нешто да научи.

гека (се) несв1. товари, набија. — Не гекај толко компири у врећу, кој ће гу

нöси? 2. удара (се), бије (се). — Немој да га чича гека, неће се проведе добро.— Гекај

се колко оћеш, нећу ти више дадем ни динар.

/гéка се у главу/изр каје се. — КЊд му дојде време, сам-це гека у главу. — Сег се

гека у главу, а онаг неје мислила књд је ноге дизала.

/гéка се у груди изр хвалише се, прси се. — Гека се у груди ко да-е керој.

гекање с глим одгека (се), набијање, ударање. —Заболеме рука од гекање сено у

плевњу. — Требе му добро гекање да се опамети.

гекне (се) сврудари (се), тресне (се), изненада удари. — Пази се да те коњче не

гекне ш-чивте. — Гекне се у груди, па подрипи ко елен трећак.

Гена ж хип од Јергена.

генга (се) несвхрамље, шепа. — Помалко генга књд оди. — Немој се генгаш,

ка(д)-ти неје ништа.

генгав, -a, -o 1. хром, шепав. —Знаш га, то-е онија генгав чича из Долину. 2. фиг

својеглав, тврдоглав човек. — Тако-е здаден генгав, не мош се попраи.

генгање с гл им од генга (се). — Ће га познаеш по генгање.

георгија ж бот георгина, в џорџин. — Тој сам волела да садим георгије.

гердан м ђердан.— Обећалмије гердан з-дукати. —Око гушу војсвегердани.

Геџам назив за све становнике Дервена и Мораве.
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ги енклитички облик датива и акузатива множине личних заменица они, оне,

она; в примере код ове заменице.

гивназија ж гимназија. — Завршил гивназију у Лесковац.

Гига м надимак од Драги, Драгивоја. — Да Господ поживи Гигу рабаџију, колко

ни-е помогал с рабаџисување.

гига (се) несв1. њише (се), гега (се). — Гига се књд иде. — Ене га куде се гига уз

друм. 2. хода уз помоћ штапа. — Исклечил ногу па гига сас)-штапче.

гигави несв1. храмље. — Уштукнул глежиње, па гигави с ногу, 2. хода на

гигаљама. — Напраила деца гигаље, па гигаву по целден.

гигави се несвалуми да храмље. — Немој се гигавиш, ало алосана, кад-ти неје

ништа!

гигаља ж (обично у мн) 1. дрвене штуле за прелазак преко реке или за игру. —

Чобани направу гигаље па оду кој ће брже. 2. фиг нога. — Едва ме држу овеј моје

гигаље. 3. изр иде на гигаље. — Ти знаш њега: иде на гигаље, па кат стигне.

гигаљка ж (обично у мн) в гигаља. —Соплел сез-гигаљке на корен, па се разбил.

гигаљче с (обично у мн) дем од гигаља. — Тражим дрво да детету напраим

гигаљчетија.

гигање с гл им од гига (се). — Боли га нога, па иде з-гигање.

гигачки прил гегајући се. — Има да дојдем, макар гигачки.

гигне свр скочи на једну ногу. — Сек ће видимо кој ће подолеко да гигне.

гиде прил куда, в киде. — Гиде си пошал? — Гиде ћеш? — Гиде су ти башта и

мати?

гижав, -а, -о зарозан, неуредан, в смакљав, — Онакој гижавали свет.

гижљам човек зарозаних панталона, в смакља. — Гижљо, ће ти спадну чешире,

устргни ги малко.

гижљав, -а,-озарозан, неуредан, в смакљав, —У туј вамилију сви иду гижљави.

гижљави несвлода зарозан. — Еве га, вуче се дом, едва гижљави.

гижљавче с зарозано дете.— Гижљавче гижљаво, ка(д)-ће еднуш да научиш да

се облечеш?

гиздав, -а, -о дотеран. — Сва онакој гиздава отиде на собор на Чобанац.

Гиздавац м ливаде.

Гила ж дем и хип од Гиздaвa.

гила несвеолица. —Дете вришти, брат га млогогила.— Немој га више гилаш.

, гила“ ж голицљивост. — Млoгога гила, не смејеш да га пипнеш, одма се ребеће.

— Има гилу (голицљив је).

гилање с гл им од гила“, голицање. — Овој малото дете млого воли гилање.

гиле-гусе ж мн дечја игра: уштину се надлaнице суиграча па се покрећу горе

доле уз речи: „Гиле-гусе, гиле-гусе!“. — Играју се деца гиле-гусе.

гили, гили узвик кад се голица дете.

гилиптерм ветропир, непоуздана особа. —Доклеће се дружиш з-гилиптери?

гилица несв1. голица, сврби. —Гилица ме нешто погpбину. 2. чеше.—Јеладаме

малко гилицаш.

гилица се несвчеше се. — Нек се сам гилица ако га сврби.

гилицање с гл им од гилица (се). — И прасе воли гилицање.

гилицка несву дем знач: гилица (1,2). — Поглејкво метој гилицка (1). — Воли да

га мати гилицка пред|-цпање (2).
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гилицкање с гл им од гилицка. — Нема више гилицкање!

гилицљив, -а, -о голицав. – Млого је гилицљива.

гилицне сврголицне. — Сег ће чича да те малко гилицне. — Гилицну ме нешто у

шију.

гилицне се свр тргне се, измигољи се. — Гилицну му се риба из руку и отиде у
1

реку. у у * • 1 1

Гиличка (се) несву дем знач: гилица (се). — Кои ме тој гиличка? — Дете се

гиличка, нешто га подлазило. — Не вељаје да се толко гиличка.

гиличкање с глим одгиличка (се).— Навикална гиличкање, па би сваки час да га

гиличкаш.

гилка несв1. голица. — Немој ме гилкаш. — Нешто ме гилка у грбину, 2. фиг

занима, интересује.—Цело време ме гилка куде Перса отиде такој рано нис пут.

гилка се несвчеше се, голица се. — Гилкај се сам, ја ли ћуте гилкам. —Дете воли

да се гилка.

гилкање с гл им од гилка (се). — Црче за гилкање. — Ребеће се од гилкање.

гилне сврголицне. — Лош еднуш ли ме гилнеш, ћу се наљутим на тебе.

гине несв1. фиг предстоји. — Не гине му тепање. — Не гине му апса три године.

— Не гине му ћотек. 2. фиг мучи се, испашта, страда. — Ја гинем за моја деца, рече

Бошко.

гинеж м опасна хладноћа, мраз, студен. — Не да-е ладно, него гинеж. — Не

излази бес-потребу, наулице-е гинеж.

гици, гици, узв за дозивање свиња.

гицне се свр ритне се. — Немој се врањча гицне да те осакати.

гичи несвтешко хода, хода под теретом. — Он)-на коња, а ја гичим ус

Купински рид, те се такој некако довукомо дома.

гиша ж бот чокот. — Донел ми грозје дирек од гиџу.

глава ж глава, в стан“, в поставник, в бела глава, в бестрага му глава, в глава у

торбу, в орати спрома главе, в говеђа глава.

/глава у торбу изр велики ризик. — Таква му работа, sада комини, ваздbн му

глава у торбу.

главан“, -вна, -вно најважнији. — Ако-е он главан, кво ти туј работиш?

главан“ м главни. — Он је главан у општину за порез.

главачки прил 1. на главу. — Падал главачки, оволка у се чамуга дигла. 2. одмах,

сместа. — Како га она викну, дотрча главачки. — Трчи главачки куде башту (да му

кажеш) да брзо дојде дом.

главачким прил в главачки 1. на главу, главом. — Главачким је слетел низ

басамаци.— Главачким удари уšид. 2. одмах, сместа, наврат-нанос.—Главачким да

си дошалдом.— Главачким отрчим у пошту да узнем депешу, да видим кво мијавља.

— Ако сhг неће (да) работиш, јутре ће трчиш главачким.

главина жаути пејодглава. —Све ми етој замесила тајнеотрепана главина.

главина“ ж в главчина. — На главину стоју спице, на спице наплата, па шина

опшива точак.

главинчина жаутми пеј од главина“. — Не мога да докарам уредтујглавинчину,

па тој ти-е.

„главиња несвлуња, скитара. — Главиња по Чемерник, ни сам не знаје зашто и

куде.



130 Радосав Стојановић

главица ж 1. дем и хип од глава. — Дете има главицу ко песничка. 2. бoт плод

неких повртарских биљака. — Поглеј колке су главице на лук.

главичка ж 1. дем и хип од глава, главица. — Куде дете боли главичка да види

баба? 2. дем од главица, главичица. — Настружи ми овуј главичку купуз за салату. —

Донеси неколко главичке лук ис подрум.

главња ж 1. угарак, комад дрвета који се у огњишту још жари. — Запрећем

главњу у огњиште, да имам жар за јутре, за потпалу. 2. фиг цигарета. — Стално држи

главњу (у) уста, ко му се не огади тија дуванчина.

/главњати уста/изр каже се ономе које изговорио нешто несувисло. — Главња

ти уста што ми зловариш у кућу.

главњица ж бог житни паразиту виду гљиве Secale cornutum. — Појавила ни се

главњица у жито.

главњичка ждем од главња. —Потури главњичку, разргајогењ да се разгори.

главоболка ж главобоља. — Пати од главоболку, ништа му не помага.

главобоља ж фиг проблем. — Од њега стално имам неке главобоље. — Увек ми

напраи неку главобољу, затој нећу да га видим.

главоња м 1. човек велике главе. —Муж воljЈ-е један главоња, књд га видиш одма

ће га познаеш, 2. пеј тврдоглав, самовољан човек. — Главоња, ништа му не мож

утувиш у главу, он си вуче на своју шију.

главуран м 1. човек велике главе, главоња. — Смиритетога главурана, да му ја не

добдим. — Само ли ми дојде онија главуран, главу ћу му расцопам. 2. својеглав,

тврдоглав човек. — Не знаш ти какав је тој главуран постал, ништа не слуша.

главурда ж ауг и пеј од глава. — Кое ће му онолка главурда књд не мисли кво

работи.

главурдан мв главуран (1, 2). — Главурдан, не мож главу да провуче да облече

џемпир (1). — Млого мизнаетија главурдан, како навиена свој врат, такој сиработи. (2).

главурес, -та, -то 1. велике главе. — Главурес како мој Гаљча. — Главурес на

башту. — Дете вој главуресто, а ништа не знаје. 2. фиг тврдоглав. – Млого е

главуреста, тешко ће с њу излезнеш на крај.

главурина ж 1. ауг и пеј од глава. — Макни туј главуpину, ништа од)-тебе не

видим. 2. фиг тврдоглава, самовољна особа. — Не можда накараштуј главуpину да

ти нешто помогне.

главчампеј тврдоглавчовек.—Узел га, море, онај Роскин главча, па га не врћа.

главче с дем и хиподглава.— Варкај главче на дете, малецкоје, да га не огребеш.

главченце с дем и хипод главче. — Књд га купаш пази како му држиш главченце.

главчина ж део точка на колима кроз који се провлачи осовина, в главина. —

Главчина на точак се праи од растово дрво, да-е појака.

главша м глупак. — Такав се главша одамно неје родил. — Каквога си главшу

родила, Боже!

глагорак м куглица у звечки или прапорцу. — Испадал глагорак из дететову

звечку.
- -

гладеж м велика глад. — У рат куде нас беше голем гладеж.

гладначњк, -чка, -чко помало гладан. — Ако си ми гладначњк, ће ти стринка

попржи јајце.

/гладна година/ изродужи се штогод, предуго траје. — Код кулучиш отегне се

ден ко гладна година, никако да пројде.
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гладнеје несваладни, постаје гладан. — Ус-тешку работу брзо се гладнеје.

гладникм гладница, незасит човек.— Не мош се засити гладник колко еде.

гладување с гл им од гладује. — Спрегоше ми се деца од гладување.

глађосување с гл им од глађосује. — Ископнеше им деца од глађосување.

глађосује несваладује у великој оскудици. — Само ви врљајте рану док друга

деца глађосују.

гламња ж угарак, в главња. — Поћушни гламњу да се огењ не загаси.

/гланц нов, -a, -o/изр потпуно нов, оно што се први пут облачи. — Обукал гланц

ново одело.

гланц папирм шмиргла. — Купи ми у продавницу и гланц папир за шпорет.

гланца (се) несвриг дотерује (се). — Гланца одело за јутре. — Цело јутро се

гланца, не казује куде ће. !

гланцање с гл им од гланца (се). — Одви ми се од његово гланцање.

гланцне (се) свр дотера (се) овлаш, колико-толико (се) уреди. — Гланцни ми

малко ципелке. — Причекај докле се гланцнем малко.

гланџам црномањаст човек.— Пројденис пут неки гланџа, непознавам га коије.

Гланџа м надимак за мушкарце са Власине.

гласњк м дем и хип од глас. — Што си такој утањил з-гласњк?

гледа (се) несв (имп: глеј) 1. чува, негује. — Не могу с вас, мора да гледам матер.—

Књд остарејем, кој ће ме гледа? — Ја, стара, ли вас, млади, да гледам? 2. воде љубав,

воле се. — Сећа и Марика се гледају већем три-године. 3. пази. — Докле се не врнем,

глеј и моја говеда. 4. труди се. — Глеј да сработиш тој докле се не ставни.

гледање с глим одгледа (се), виђење.—Били на гледање девојку куде Милчини.

гледњц м зеница ока. — Глеј ме у гледњц ка(д)-ти оратим.

глеђосан, -a, -o 1. онај који има глеђ. –Двапут су глеђocaнe овејстовне за воду и

кондири за ракију. 2. фигумазан, запрљан. — Која ће га погледа књдје онакој глеђосан.

глеђосување с гл им од глеђосује. — Беше он мајстор за глеђосување судови

o(д)-seвњу.

глеђосује несв 1. ставља глеђ земљаним посудама. — Грнчар најубаво глеђосује

кондири истовне. 2. фиг прља, масти. —Што гођоблече, глеђосује сазнoење и тешку

работу.

глеђоше (се) свр 1. фиг осуши се, пропадне од тешког посла. — Од)-толку

работу се глеђоше човек, непостане. 2. фиг затече (се). — Серсем домаћица — судови

вој се глеђошу од непрање (ирон). 3. фиг запрља (се), замасти (се). — Све кошуље

глеђоше по работу, можги после врљи, прање им не помага.

глежањ м зглоб на нози. — Лошо е ступила, па изместила глежањ.

глежиње с в глежањ — Боли ме нога у глежиње, лошо сам ступила.

глеј (мн глејте) имп од гледа. — Глејда дојдеш дом за видело. — Глеј гу Марика

кво работи.

/глеј си работу/изрбаш те брига. — Глејси работу што она дрњка. — Нек пцуе

колко оће, ти си глеј работу. — Нека си они млату грање, глеј си твоју работу.

глетав, -a, -o 1. недопечен, гњецав, в стултен. — Леб ми испаде нешто глетав 2.

фиглењ, спор човек. — По глетавога мужа од|-тебе несšм видела. — Млого глетава

жена, едва се вуче, мрзи гу што-е жива.

глетка несвудем знач: гледа, гледуцка. —Глетка на едно окце, спала му ватрица.

глето“ с длето. — Требе да купим глето да издубем корубу за свиње.
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глето“ прид непечено. — Овој лепче још глето.

глетоња м лењ, спор човек. — Куде ми беоше очи да појдем за глетоњу?

глетоше се сврулењи се. — Глетосал се од|-цедење. — Глетосала се, па се вуче

ко пометина.

глибав, -a, -o 1. мочваран, глибовит терен.— Место е млого глибаво за косење.

2. кишовито, магловито.— Млого глибаво време за работу. 3. фиглоше, зло доба. —

Дошло неко глибаво време, не знаш кое да работиш. 4. мокро, блатњаво. — Чижме

ми скроз глибаве.

глибавац м 1. мокро, мочварно место. — Пројдомо глибавац у Блато, па у

Селичевицу. 2. лењ, мекушан човек. —Ништа се ненадај од њега, он је едњнглибавац.

глибак м глибовито место. — Упадомо у неки глибак до гушу, едва се из

вукомо. — Каква ливада, сâм глибак.

глибанац м глибаво земљиште. — Там је глибанац, пази како ће пројдете. —

Паде киша, ливада постаде глибанац, не мож се коси.

глибњцм 1. глибаво место.— Закасамо, заглавише ни се кола у глибиц, 2. мокар,

блатњав. — Черапе ти гол глибњц.

глибосан, -а, -о лењ, прљав. – Млого је глибосан, од|-црам да га човек и не

погледа.

глибоше (се) несвулењи (се), испусти (се). — Глибосала се, деца запустила,

ништа не дира по кућу.

глив, -а, -о мокар, глибав. — Гливо време, не мож се работи. — Гливо дрво тике

чмаи на огњиште, неће гори.

гливак м предмет који је мокар, сав у води. — Овој неје кубарче за огењ, ово е

гливак. — Черапе му гливак.

гливац м (мн гливци) предмет који је мокар. — Утепала га киша, одело му

гливац. — Собувај тија гливци да ги осушим над огњиште.

1 гливка ж пејзапуштена, глибосана жена. — Не могу да гледам онуј гливку

колко се запуштила.

гливосан, -а, -о мокар, углибављен. — Ударила слота, дојде гливоcaн иc Пре

дење.

гливоше се свp натопи се водом, углибави се. — Три-двна пада киша, откоси се

гливосали, још ги ватила успарина, па це скапу.

глипка жлења, прљава жена. — Поглеј како изледа глипка глибосана.

глиста ж зоол глиста, в бесне глисте. — Дете добило глисте.

глоба ж казна, намет. — Голему му глобу ударили. — Пази да ти за тој не

наплату глобу. — Тој неје порез, то-е глоба!

глобевља несвкажњава, глоби. — Вати ли ги у штету, одма ги глобевља.

глобен, -а, -о кажњен. — Досјек неchм глобен, сbГ можда ме оглобу због сечу у

државну шуму.

глобило с дубока баруштина, живо блато, в потресуља. — Не терај говеда у

глобило, це заглобу.

глобљева несвв глобевља. — Боље да платиш одма, него дате држава глобљева.

глогањ м 1. фиг већа животињска кост. — Несмо пцетишта да едемо само

глогањи. 2. фиг неудобна обућа.—Што си обултија глогањи, ће ти утепају ноге?3. фиr

зглобови руку и ногу. — Болу ме глогањи од работу.
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глогињак м глогова шума, врзине. — Беше убава ливада, а сbк порасал голем

глогињак, не мож се пројде.

глогиње с збим1. глогов жбун. — Исеко оној глогиње подј-цлог на Момчилово.

2. фиг жбуње. — Долњи Големи рид све урасал у трње и глогиње.

глогињкаж 1. Плод глога, глогиња. — Кој ће, бре, да бере глогињке? 2. изр: млати

глогињке; једе глогиљке говори глупости, трабуња.— Пустигу, нека млати глогињке.

— Једе глогињке од кад)-це родил.

глођање с глим од глође (се) (1,2). — Не можги намири ни глођање коске (1). —

Сваки ден глођање за по нешто, како неће оболеје (2).

глође несв1. фиг гребе. — Чешире глођу дупе без гаћу. 2. фиг секра, изједа. — Од

малечко ме глође, у гроб ће ме откара. — Мука ме глође, немаштина ме глође, како да

се не једем ко месец?

глође се несвриг секира се, изједа се. — Немам си мирку, само се глођем те за

овој, те за оној.

глок м глох. — Сашила сукњу на глок.

глокче с дем одглог. — Убацкал се наглокче. — Сврљи џемпир наглокче, па вати

да коси.

глоцка несв 1. у дем знач: глође, једе.—Врљи Ђуми неку коску, не(к)-глоцка куче.

2. фиг секира, брине. — Тој детиште ме стално за по нешто глоцка.

глоцка се несву дем знач: глође се, секира се, брине се. — Глоцкај се за овој,

глоцкај се за оној и не видо књд ми век пројде.

глоцкање с глим од глоцка (се), 1. једење. — Кво си спремила за глоцкање? 2. фиг

брига, секирање. — Живот ми пројде у стално глоцкање. 1

глоцне свp на брзину поједе.—Да нешто глоцнемо докле стигне ручак. — Имали

нешто да се глоцне на брзину?!

глув, -а, -о који не чује, изр: — Глув, па не чује (ирон).

глувак малув човек. —Онје едентежак глувак.—Не викај глувака, нећете чује.

глуван м 1. наглув, вглувак. —Збрали се глувани, па откачили радио да слушају.

2. онај што се прави глувим. — Глуване једин, докле ћуте викам, а ти се праиш да ме

не чуеш.

глувара жм 1. глува особа. — Залуд причаш на туј глувару, не чуете. — Есhм ли

оратила на глувару, ал не слуша? 2. фиг скитница, беспосличар. — Куде се ваздњн

вучеш с туј глувару?

глувари несвбеспосличи, губи време. — Глувари з-друство, не сврта се.

глуваћ м в глувара. — Не мож се никако споразумиш с тога глуваћа.

глувеје несв1. губи слух. — Почел да глувеје. 2. фиг губи време, глувари. —

Глувеје по целден по село.

глувка ж 1. наглува жена, глувача. — Ако је она глувка, има неки у кућу да се

одlsива.—Што се праиш глувка књдмечуеш?2. она која се прави да је глува. —Праи

ми се туј глувка, а све знаје кво се работи по малу.

глувлаж в глувка. — Вика онуј глувлу да излезне, ал ме не чу, ел неје туј

глувља мв глуван“. — Не могу да довикам онога глувљу из Буђину падину.

/глуво куче изр луталица, скитница. — Слепута се ваздњн тој глуво куче. —

Викај ми оној глуво куче да се довуче дом.

глувоња м наглув човек. — Отиде ми онија глувоња, не мога га довикам.
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глувота ж тишина, глувоћа. — Без деца у кућу-е глувота. — Сам човек зарасне у

глувоту, па му после све смита.

глувчам аугм. и пеј наглув човек, глуваћ. — Честит глувча четри чује (изр). —

Глувчо глуви, куде си до сhг, онолко те викам.

глупавчак, -чка, -чко приглуп. — Глупавчак си-е од малечко, ал не мари. —

Глупавчка на матер.

глупандер м глупак. — Очувала онолкога глупандера а сbк гудуичне слуша.

глуперда жм в глупандер. — Књд ватим да бием туј глуперду, да му се наплатим

за све.

/глупи авгус/ изрв глупи торник. — Довуче ли се више тија глупи авгус”

/глупи торник/изр каже се за онога који је приглуп. — И глупи торник би тој

знал да уработи, а ти не знаш.

глупосм бесмислица, будалаштина, водбие на глупос. — Нема поголема глупос

ofд)-тој. — Како да се извадим из глупос што сам напраил”

глупоћа ж в глупос. — Напраћ глупоћу, дадо си паре за ништа и сbк могу да

свирим у песнице.

глупча м глупак. — Нашал сам да питујем глупчу за оној што не знае.

глуши несвзаглушује, не чује. — Глуши ме нешто лево уво, слабо на њега чуем.
глушчам в глувља. — Ел је стварно глушча, ел се праи да не чује.

гмаца несвеази блато, гаца.— Само сигмаца по бару, опште не иде по пут.

гмаца се несвпрља се блатом. — Гмацал се, гмацал по тој блатиште, па се

угмацал до гушу.

гмацање с гл им од глаца (се). — Циглари заврну ногавице, па гмацање до
могање.

гмацне свр 1. угази у што житко. — Оклизну се, па гмацну с опанак у воду. 2.

зарони што у течност. — Гмацни секирче у воду да задује држаље.

гмечење с глим одгмечи, гњечење. — Ел имаш онуј беду загмечење компири?

гмечи несв1. гњечи. — Не гмечи сирење, не праиш урду. 2. туче кога гњечећи га.

— Књд вати да га гмечи, замако му искара пашљак.

Гмитар м име.

Гмитраж име.
-

Гмитровдњн м Митровдан. — На Гмитровдњн дунђери се врћају од работу, тšг

почињају свадбе, собори, весеље.

гмичи несвхода у обући у којујеушла вода. — Свему гмичу ноге, ће се прелади.

гмичка несву дем знач: гмичи. — Напунила ми се чижма с воду па гмичка ли,

гмичка књд одим.

гмичкав, -а, -о гмацав – Опћнци му гмичкави, пропуштају воду.

гмичкање с глим одгмичка.—Дојади ми гмичкање, мора да купим нови опћнци.

гмождeникм конац којим се ните везују за узленик на разбоју. — З-гмождeник се

заврзују нитке за тојашке.
-

гмура несвзарања, потапа, гњури. — Не гмурај обућу у воду.

гмура се несвењура се. — Поглеј како се пиле гмура у воду. — Гмурају се

прашчина у сламу.

гмурање с гл им одгмура (се), 1. гњурање.— Први е у гмурање у бобатало. 2. фиг

избегавање проблема. — С гмурање главу у песак ништа неће напраиш.
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гмурац м зоол птица која се гњура у воду, гњурац, в плискавац. — Да видиш како

се гмурци плискају по воду.

гмури несвењури. — Гмури с отворене очи.

гмурне свр 1. загњури. — Гмурни си малко главу у воду да гу оладиш, 2. фиг

сакрије. — Гмурни овој негде да га ники не најде.

гмурне се свр 1. загњури се, окупа се. — Нека се он малко гмуpне у реку, а ти пази

говеда. 2. прогура се, пробије се кроз гужву. — Гмурну се у народ и доведе га зачас. 3.

фигнестане. —Гмурну се зајац у шибак и не видомога више. —Гмурну се риба у вир,

пот камен.

гмуцаж израслина, чворуга, оток, в чамуга. — Дигламу се оволка гмуца на руку,

требе га водим куде доктура.

гној м ђубре. — Гној ис-кошару терамо на њиву за компири.

гнои / гноји несвлучи гној — Убацкал се на трн па му нога гнои.

гнби ( гноји? несвЂубри. — У јесен ел у пролет гнојимо њиве.

гњаса несв1. задаје тупе ударце, удара, стреса. — Немој га гњасаш толко, ће га

утепаш. —Дете се не гњаса, ће га стресеш, да му се надује мешинка. 2. фиrједе пуно.

— Поглеј колко гњаса, ко да леб три-дана неје видел. 1

гњасање с гл им од гњаса. — Онолко гњасање, и пате не слуша. — Алони-една,

напраи шкембе од)-толко гњасање.

гњездење с глим одгњезди (се). — Време им је већемзагњездење кокошку.

гњезди несвсмештамладунце угнезду. — Поглејкако квачка гњезди пилићи.

гњезди се несв1. прави гнездо. — Врапци се гњезду у сливу. 2. смешта се у

гнездо. —Гњезди се Пирга у јасле, ће снесе јајце. 3.фиг намешта се дуже да седне. —

Кво се толко гњездиш, неће снесеш јајце?!

гњездиче с дем и хип од гнездо, гњездашце. — Пупуњак напраил гњездиче пот

камен на Клисурку.

гњездо с гнездо. — Вране напраиле гњездо увр буку.

гњетав, -а,-ов глетав 1. — Гњетавлеб се не можеде. 2. фиг тежак, спор човек.

— Млого гњетав неки човек, докле уработи, ти изгубиш живци.

гњете несв1. набија, ставља нешто унутра. — Гњете у рупе камење, да не

излезне пув. 2. крије. — Бог знае куде гњете онуј пенsију, после гу ни сам не мож

најде. 3. фигуједе. — Стално нешто гњете по уста, ненајешник. — Поглеј га како гњете,

едноизадруго, ко да никад леб нее видел.

гњете се несв1. гура се, намеће се.— Немој се гњетеш кудети нее место. 2. крије

се, скрива се. — Гњете се там по онеј собе, не мож гу ники види.

гњетење с глим од гњете (се), 1. скривање. — Какво ти је па тој стално гњетење

паре по сандуци? 2. једење. — Удебелил се од онолко гњетење.

гњидлаж особа која има гњиде.—Немој куде туј гњидлу, вашкеће добиеш.

гњил,-а,-огњио, омекшан, труо. — Обиђ да виш како су благе гњиле крушке.

гњилав,-а,-ов гњил. 1. омекшан, мек. — Острике се једу ка(д)-цу гњилаве. 2. фиr

лош, непријатан. — Гњилав неки човек, неће ни да проорати с тебе. 3. фиг влажан,

мокар. — Дошло гњилаво време. — Овај гњилава дрва неће ни да гору.

гњилка ж лења, нерадна жена. — Неће ти тај гњилка дојде на молбу.

гњoарка ж сандук који се стави на саонице за превоз ђубрета. — Зимени

искарамо ђубре з-гњoарку по њиве, па књд окопнеје, растрвимо га.
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гом погодак у фудбалу, гол. — Паша им први даде го, после ги напунимо

з-голови и победимо.

/говеда/изру говеда да чува говеда. — Отиде Миле у говеда. —Знаели се који ће

јутре у говеда?

Говедаровцим мн заселак Жутина, в Курте. — Смину куде Куртини у Гове

даровци.

говедарче с дем од говедар. — Мамино говедарче, убаво ми пази говеда.

/говеђа глава/ изр нешто што је за некога превелико, недостижно, превелики

залогај. — Нашла мачка говеђу главу, па мисли ће гу поеде. — То-е за тебе говеђа

глава, ич се не супетли!

говеђи опћнакмв опњнак.— Сами смо си праили говеђи и свињски опћнци.

говеђина ж говедина, говеђе месо. — Ретко смо сушили говеђину.

говече с изр орати на -. — Орати на њега, орати на говече — исто ти-е.

говеченце с дем и хип од говече. — Стоку продадо, заваркатике едно говеченце за

запат.

говненце с 1. дем од говно. — Какав је алав, изел би си и свое говненце. — Своe

говненце не смрди (изр). 2. ирон фиг дете. — Овој ли-е твое говненце те га такој

пазиш?

говно с 1. измет. 2. фиг дете. — Ово е мое говно. — Одј-цвое говно тој да

дочекам да ми каже. 3. фиг пеј покварењак. — Испаде он големо говно, 4. изр: — Еде

гöвна (прича без везе, лупета). — Изéдо говна (изланух се без потребе). — Јеђ говна!

(псовка, галата). — Не дирај говно (нечовек). — Низ брдо се и говно тркаља (лако је

нешто урадити).

говноваљ м зоол котрљан, балегар Skarabaeus sacer L.

говњар м фиг пеј покварењак, мурдар. — Какав мајстор, обичан говњар. —

Тог)-говњара да ми више у кућу неси пустила. — Голем говњар испаде побратим,

заеба ме у пизду материну.
|-

говњари несвриг ради нешто без сврхе, квари посао. — Кобајаги коси, само

говњари по ливаду.

говњарка ж фигмуpдарка, поквареница. — Па ти доодила стара говњарка да те

обрколи.

говњив, -a, -o 1. упрљан људским изметом. — Кудели је тој проодил ка(д)-цу му

чижме говњиве? 2. изр: говњива мотка добра батина.—За њега-е само говњива мотка.

говњосан, -a, -o yaљен, претерано размажен. — Сва вој деца говњосана. — Не
вељае што-е толко говњосана.

говњосување с гл им од говњосy(ј)е (се). — Открај си навикло на говњосување,

па се и сbк говњосује.

говњосуе (се) / говњосује (се) несвпретерано (се) мази, квари (се). — Немој га

више говњосуеш, ко богате молим. — Немој се више говњосуеш, тој не трпим.

говњоше свр фиг пеј размази, упропасти. — Столко алење говњосала дете, па

никога не слуша. — Говњосал се па нема више куде.

годеје несвсвиђа се, годи, одговара чему. — Не знам кво му-е, куде нас му ништа

негодеје, оће да се врне у работу. — Годеје, негодеје, дал си си паре за њега, па га сbк

носи дома. — Годејало ти, не годејало, такој ће бидне!

годећки / годећким прил намерно.— Гађал меје годећки. — Годећки ме је у онуј

гунгулу оцепил са шпицаљку. — Све што работи, работи годећким.
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година ж годишњица.- У четвртак ће ставимо годину како смо се узели. — У

суботу турамо годину на башту.

годинка ж хип од година, годиница. — Дете вој напунило три-годинке а још не

орати.

годињак м брав од годину дана. — Одј-телци ћу продадем еднога годињака, да

платим глобу на државу: порез, прирез и остало.

годињује несв1. проводи годину дана. — Брзо це врнемо из Мачкатицу, неће

годињујемо. 2. чува до годину дана (прасе). — Годињујемо едно прасе.

годишњар м 1. дете од годину дана. — Већем ти-е унук годишњар. 2. брав од

годину дана. — Ће закољемо свињче књд буде годишњар. 3. онај ко се појављује

једном у години. — Он је годишњар, дооди такој еднуш у годину.

годишњо прил за годину дана, годишње. — Дунђери дооду двапут годишњо. —

Еднуш годишњо плаћамо траварину.

гођ речца 1. год. — Куде гођда појдем, он се створи. — Како гођда га уработим—

невељаје му, 2. воља ти, или или. — Гођ ти овој, гођ ти оној, узни коé оћеш.

гоешљив, -а, -о склон гојењу. — Да су ни прасци гоешљиви ко што-е дете.

гожје сгвожђе.—На главину су две-гривне одгожје, а унутра тулацисто одгожје.

гозје с гвожђе. — Куде вучеш тој гозје по авлију да ми-е да знам?

гозјерицаж окована ципела, гојзерица. —Трг сам носилгозјерице тврде, дубоке.

гокне (се) сврудари (се). — Пази књд музеш Плавку да те не гокне с ногу, да ти

расипе млеко. — Гокну га у главу, одма му искочи оволка гмуца. — Куде се такој

гóкну, да ти излезне толка чамуга?

гол, -a, -o 1. наг. — Не вељаје да идеш по кућу такој гол. 2. непримерно одевен,

разголићен. — Такој гола ли ћеш у народ да излазиш? 3. фиг сиромашан, без ичега. —

У ратни Бугари запалише кућу, остадoмoголи и боси. 4. изр:— Голко од мајку рођен.

— Гол ко пиштољ.

, /röл-голцат, гола-голцата, голо-голцато изр без одеће, потпуно наг. — Пред
мене из вир одеднуш излезе девојка гола-голцата.

/гола-вода изр сав мокар. — Умори се ораећи, сав свм гола-вода.

/гола меса изрбутине, влеса.— Неје гусрам: облекла се, а виду војсе гола меса.

Голе гарине ж мтп ливаде, пашњак, папратиште.

голем, -а, -о велики. — Голем дедин унук порасал.

Голема Богородица жв Велика Госпоина. —Sáдњи пут сам га видела на Голему

Богородицу, онам, на Крс.

голема болес ж тифус. — Умрел је од голему болес на Солунски врбнт.

голема врата с мн главна врата на кући.— Гости се пречекују на голема врата.

/голема ората/ изр свађа, жучна расправа. — Тој њино ће излезне на голему

орату. — Чу голему орату, па дојдо да не пропуштим нешто. — Беж, да не гледаш,

имам си с њега голему орату.

Голема орница ж мтн њива.

/голема работа/ изр 1. фиг ситница, безначајна ствар. — Голема работа ако не

дојдеш на време. — Остаи га, голема работа ако ти још неје врнул паре, — Голема

работа што нее платил порез, неће држава пропадне. 2. велики посао. — Има голему

работу, не можда дојде летени, ал зимуске сигурно ће дојде. — Излезе тој голема

работа, а мислешемо брзо ће га сработимо.
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Голема река ж мтн река која извире у Валмишту, испод Малог Чемерника, а

улива се у Мораву, код Џепа, као Мутница.

голема сказаљка ж в сказаљка. — Покварила се голема сказаљка на сат.

голема соба ж в гостињска соба. — Води гости у голему собу.

големачњк, -чка, -чко повелики. — Порасал ти унук големачек. — Бео си го

лемачка књд дојде рат и страдање.

големаш м богаташ, газда. — Башта му беше големаш, а он све пропи по

кафане.

големе богиње ж мн велике богиње variola vera. — Не помињајголеме богиње,

тāм било, там остало.

големеје несв1. расте. —Овај твој пуљпаз брзо големеје. 2. узноси се. — Само га

ти вали, он одј-тој големеје ко мејур.

Големи Божић м први дан Божића, в Божић.

големи дњн м празник. — На големи дан се не работи ни у руке ни у њиву.

Големи кладанац м мти извор.

Големи извор м мти извор.

Големи папрат м мтн ливаде.

Големи посм Ускршњи пост.

Големи рид м мтн планиска коса.

Големи Чeмeрник могранак Чемерника.

/големо говно/ изр ирон важан човек. — СЕг је он у Лесковац постал големо

говно, неће с тебе ни да орати.

Големо ориштем мтп њиве

големчњк, -чка, -чко повелики. — Неје више детишњар, постал големчђк.

големчић м палац. — Огребал га мачор за големчић.

големшњк, -шка, -шко в големчек (1, 2). — Беше си он тог големшћк, нее бил

детишњар (1). — Море, големшћк дан стаде: обдан мож све (да) сработиш (2).

голенике ж мн колена. — Не обуко се како требе, све ми измрзоше голенике.

голи (се) несвогољује (се), открива (се) део тела. — Немој да голиш дупе туј

пред људи, срам је! — Не голи се на овуј ладноћу, це смрзнеш.

голиждрав,-а,-оразголићен, недовољно обучен, в голуждрав-Што ти дете иде

такој голиждраво.

голиждравка ж разголићена, недовољно обучена женска особа. — Море, тај

голиждравка, млого е опасна она.

голиждравком разголићен, недовољно обучен човек. — Ћете упрска киша,

голиждравко.

голиждравче с разголићено дете. — Књд уватим тој голиждравче, па га ишљи

скам по дупе, неће дете више да ми подира.

голиждрак м недовољно обучена, разголићена особа. — Куде-јје на овуј ла

дноћу пошал овија голиждрак? — ОвоljЈ-е мој мали голиждрак.

голишаив, -а, -о голишав. — Што си такој голишаив излезал наулице?

голишљак м огољено место. — Разгрнула голишљак да вој се све види.

голиштар“ м младунче птице које још није добило перје. — У гњездо су још

голиштари, још ги мати рани.

голиштар“ м сиромах. — СЕг имамо кућу, више несмо голиштари.

голиштарка ж сиромашна жена. — Имала срећу голиштарка, отишла у газдини.
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голиштарче с дем и хип од голиштар. — Дај му неки дроњbк, да се обуче

голиштарче.

голка ж сиромашна жена, девојка без мираза. — Узел, море, неку голку озгор

по(д)-Чемерник.

/голо прилу изр: било се голо, босо сиромашан, пуки сиромах. — Било се голо, босо

па се некако преживело.

голобрадес, -то (само за мушки и средњи род) голобрад. — Шће ти тој чeкиње,

голобрадес си поубав? — Чијо је тој голобрадесто момче?

гологлавес, -та, -то гологлав. —Ће се смрзнештакој гологлавесна овуј дрчу.

гологлавка ж жена без мараме. — Која е оној гологлавка што с тебе на собор

орати?

гологлавче с дете са ретком косом. — Ошишамо гологлавче, ега му порасте

пöгуста косица.

голoгрудес, -та, -то раздрљених груди, голoгруд. — Куде си по овуј зиму пошал

голoгрудес?

гологуза ж1. фигливада која слабо рађа, неродна, посна земља. — Утепа се цело

лето косеећи Митрове гологузе. — Сви бегају у град, ники неће на овеј гологузе. 2. бoт

биљка гологуза, водопија Сichorium intybus. 3. сиромах, гоља, в гологузан. — Тај

гологуза ка-це напиевика да не знае кво ће с паре. 4. жена која носи кратку сукњу.—

Видо га седну гологузу у варош.

гологузан м фиг сиромах, гоља. — Бегај, ћеро, на време од гологузана, долеко му

лепа кућа.

гологузес, -та, -то сиромашан, без имања. — Сек се не сећаш ка(д)-ци бил

гологузес, тЊк неје имало куче за што да те уáпе.

гологузла ж фиг сиромашка, сиротица. — Неchм спал на едну гологузлу да гу

узнем за жену.

гологузоња м фиг сиромах, гоља. — Срт је обогател, па не панти књд је бил

гологузоња. 1

голо дупе с фиг сиромашан човек, сиротиња. — Играј коло дупе голо (изр).

голодупеc, -та, -то 1. којије без гаћа, поцепаних панталона. —Што неси закрпил

чешире него идеш голодупеc? 2. фиг в гологузес. — Сег ни се не сећа, а књд беше

голодупес сврћаше за шићер, гас и ориз.

голокракес, -та, -то голокрак. — Што си истрчал такој голокракес, не видиш ли

да-е зима.

голокракла жирон жена обнажених ногу знатно изнад колена. — Нећеш и ти

да одиш ко онај Тикомирова голокракла.

голокракоња м онај који је голокрак. — Немој да ми уводиш у кућу онога

голокракоњу.

голокурес (само за мушки род) који иде без гаћа, онај који је без панталона. —

Куде су ти гаће па одиш голокyрес? — Оди си такој голокурес по кућу, без чешире.—

Куде си пошњл голокурес наулице?

/голо месо изробнажени део бутине, веоламеса. —Сцепише ми се чешире бБш

на голо месо. t

голомразица ж сувомразица. — Увати голомразица, само скрчу буке по шумак.

голомудес, -та, -то фиг разголићен, наг (човек). — Излете ис кућу онакој го

ломудес.
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голомудовић м фиг сиромашак, бедник. — Кој ће вој матрак младожења голо

мудовић. — Цела вамилија голомудовићи.

голомудоња мв голомудовић. — Коč o(д)-тебе оће тија голомудоња, па куче

нема за кво да га уапе.

голорукес, -та, -то 1. онај ко иде обнаженихруку. — Обукујсе, не иди голорукес,

ће добиеш реуму. 2. фиг онај који празних руку иде на какво место где се носе дарови

или понуде. — Бес)-срам дошал на весеље голорукес.

/голотиња и босотиња! изр велико сиромаштво. — Мópe, живело се и з-го

лотињу из-босотињу, па ни било добро, а сhг, ка(д)-цве имамо, несмозадовољни.

голотињка ж фигдем од голотиња. — Слатка ми беше онај моја голотињка.

голотрб, -а, -о голог стомака. — Дете им цело лето преиде голотрбо.

голотрбеc, -та, -то в голотрб. — Оклембесил тулбак преко каиш, оди такој

голотрбес по собор.

голотрпкаж женска особа голог трбуха. —Да ми је да видим онуј голотрпку да

ли ће таква да бди кад вој муж дојде из работу.

голотрпчам мушкарац голог трбуха. — Излезал голотрпча сред sиму, две-паре

си не дава за студ.

голотрпче с дете голог трбуха. — Трчи накуде мене едно голотрпче. Чијо ли е,

леле мајке? Књд оно мое.

голошијес, -та, -то 1. голог врата. — Куде си пошал такој голошиест на овуј

голомразицу. 2. без перја. — Неки ми утепал оној голошијесто кокошче.

Голуб м име.

голуждрав, -a, -o 1. лоше одевен. — Куде си потрчал такој голуждрав? 2. млади,

незрели. — Јоште су они голуждрави да иду на работу по грађевине.

голуждрак м још голо пиле, без довољно перја, птић. — Туј су голуждраци, не

дирајЈ-им гњездо.

1 голуждракав, -а, -ов голуждрав. — Истрчаше однекуд голуждракави да играју

лопту.

голужњав, -а, -о в голуждрав (1). — Излезе онакој голужњав, боим се ће се

прелади.

голупка ж хип од голубица. — Голубрани голупку докле лежи на јајца.

голупче с (мн голупчићи) птић голуба. — Увати ми голупче, ћу га чувам куде

мене у кошару.

голцат, -а, -о наг, неодевен. — Соблекомо се голцати за регрутацију.

голча мв гологузан, сиротан. — Неје он толки голча колко се праи.

гољам сиромашан човек, бедник.—Неће да појдеза онога гољу с пртене гаће.

гољав, -а, -о сиромашан. — Како човек да неć гољав ако не работи.

гољак м врста планинског кромпира црвенкасте коре. — Посадимо целу њиву

З-ГОЉalЦИ.

гољиждрив, -а, -о голишав, недовољно обучен. — Истрчала гољиждрива на овуј

студеницу.

гољиждривкажголишава жена.— Кудетујгољиждривкуте више не пуштам.

гољиждривко м голишав човек. — Кад)-це појави гољиждривко из грмен,

претури се од)-цтра.

гољиждривче с голишаво дете. — Довела оној гољиждривче да ми смита.
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гољчам 1. в гологузан. — Како да пристанем да ми дете појде за онога гољчу? —

Нек дојдегољча малко да поработи, да и он заради неку пару. 2. фиг пенис. —Море ће

добие она гољчу, да се смири.

Гопам надимак од Гопча.

Гопчам име.

гора ж шума. — Отишал у гору да бере дрва. — Посекал ми онолку гору.

горањ, -рња, -рњо горњи. — Дај ми онуј кутију с јексери од горањ рав.

Горешњак“ м црквверски празник који се светкује од 26. до 28. јула. — На Први

Горешњак је панађур у Предене и Власотинци, а на Трећи на Мејане.

горешњак“ м фиг велика врућина, припека. — Горешњак се вика затој што су трг

големе врућине. — Работи сbк, а нека(д)-дојде горешњак, књдупече, па се не дише.

горни несвнагорчује, има нагорак укус. — Горни ми нешто овија ошав, неје

узрел.

Горња Козарница ж име засеока, в Козарница.

горњак м 1. горњи камен у воденици, који се окреће. — Един воденичар клепа

горњак, други долњак. 2. гребено које се држи у руци при гребенању вуне. — Ручица

на гребенац горњак је подугачка, да се мож ласно влачи вуна.

горњи бад мв бад. — Горњи бад се наоди на вретено и улази у долњи бад у

кобилицу.

Горњи Славковци м заселак, в Славковци.

горолом м олуја која ломи шуму и обара дрвеће. — Дуну горолом, па покрши

буке и пообаља дрвља.

горотина ж1. оно што гори. — Базди на горотину, нетраи се. 2. изгорело место.

— Поглеј колка е овде горотина на штетину.

гороцвет м бот салеп Оrchis morio L.

горун м бот врста храста Оvercus robur. — Имашемо голем горуну долину, па га

исекомо за даске књд праимо кућу.

Горун м име.

горуника ж храстова шума. — Нека иде у горунику, нека там бере дрва.

Горуника ж мтн шума, пашњак.

горунов, -а, -о оно што потиче од горуна. — На кошару тури горунове талпе. —

Горунову грађу не еде сипац.

горуновина ж грађа од горуна. — За талпе-е турил све горуновину.

горунчеc (мн горунчетија) демодгорун. —Посадимо у падину горунчетија, алги

неки овчар искршил.

Горча м име.

горчаив, -а, -о горак, в горчив. – Млого горчаиве овеј црешње, алги пилишта

пожљуваше. — Цел живот ми-е бил горчаивко чај од равунику.

горчеје несвеорчи, постаје горко. — Што ти, мори, овој слатко горчеје.

горчив, -a, -o 1. горак. — Горчива трава је добра за жучку и жељудицу. 2. фиr

тегобан живот. — Печалбарски живот је млого горчив — цел век крши грбину по

туђ свет, а стално мисли на дом, жену и деца.

горчивеје несвеорчи, постаје горко. — Овој што си ми сварила горчивеје ко

таријаћ, не мож се пије.

горчивка ж горка воћка (трешња, шљива). — Ене гу укачила се у Настасову

горчивку.



142 Радосав Стојановић

горчивљак моно штоје горко (јело, пиће, чај). — Куде ми даде онија горчивљак,

опогани уста.

горчљив, -а, -ов горчив. — Па да ми свариш од онуј горчљиву ајдучку траву да

пием. — Овеј црешње млого горчљиве, ал ги пилишта све искљуву.

горчљивка ж в горчивка. — Нека е и горчљивка, ал је здрава.

гос м (мн госjе и гости) гост. — У своју кућу гос. — Дошли ми кочка госје на

славу. 1

господин м фигучен, школован човек. — Оћу да и мое дете иде у школу, да јутре

бидне господин, а не која цел век по грађевину, не знам књдје празник, књдје делник.

Господинка / Госпођинка ж име.

Господиновцим махала у селу Баинци.

Госпођиндњн м цркв празник Успенија Пресвете Богородице — Велика Госпо

јина, 28. августа. —ТЕгон беше кoлaчар на Госпођиндњн на запис, на Ивановицу.

Госпођинске покладе ж мн покладе пред почетак Богородичиног поста, 13.

август.

Госпођински посм пост пред Успеније Пресвете Богородице — Велику Госпо

јину, од 14. до 17. августа.

госпоцки, -а, -о господски. — Види се госпоцко дете како е облечено. — Носу се
1 1 1

сњк госпоцки и у село.

гостева (се) несв1. гости кога, гости (се), угошћује. — Воли да гостева од|-цвој

ту. — Он се гостева, а ја работим ко сивоња, 2. фиг грди, „галати“. — Чуе ли за тој,

убаво ће те Драгиња гостева.

гостевање с гл им од гостева (се), гошћење. — Какво те снашло гостевање, ја

пропадо од работу.

гостење с гошћење. — Ако-е за вајду, доста е три двна гостење.

гости“ м мн 1. гошћење, уживање, одмарање. — Целу недељу бео у гости. —

Идем из гости куде Јерину. — Звали ни у гости да поседимо недељу-две. 2. изр:

нá-гостиу госте. —Дошњл беше на-гости. — Била-е три двна на-гости у Златанци.

гости? (се) несв1. части (се). —Ћу га гостим докле издржи. — Гости се лечка. —

Нека се и он гости. 2. проводи се у гостима. — Три двна се гости куде бабини, и не

издржа, врну се.

гостинка / гостињка ж гошћа. — Кад)-цам била гостињка у Пауновци млого

убаво ме дочекаше.

гостињска соба ж просторија намењена за славе и весеља у којој се окупљају

гости, в голема соба. — Есте наместили како требе гостињску собу?

гостињски, -а, -o, гостински, за госте. — Гостињска соба ми увек убаво на

местена, туј славу прекарамо. — Ово је сšг гостињско време од Митровдњн до

Свети-Саву.

гостира (се) несв1. гости (се). — Млого воли да се гостира у род, у Куртини. 2.

угошћује кога. — Сваки час гу ете, да гуја гостирам. 3. ужива се. — Гостирамо се с

ракију и мезе под вејник, у ладовину.

гостује несвналази се у гостима. — Јутре гостујем куде мои, а у торник куде

боба-Маргу.

готвар м кувар на свадби или другој свечаности. — Беше Лека први готвар на

свадбе по малу.
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готварка ж куварица на свадби или другој свечаности. — Мене је на свадбу

Спаска била готварка.

готвен,-а, -о скувано, спремљено. — Милорад не еде ако неје готвено.

готвенија ж оно што је спремљено за ручак. — Ич не можда ручају без

готвенију.

готвење с глим од готви. — Ко да ја волим готвење, но морам, кућа пуна с мужи,

сbд тражу да еду.

готви несвспрема, кува јело.— Морам да готвимручак за онија моји аламани.

готовинка ж дем и хип од готовина. — Ушпарала свм неку готовинку да ми се

најде за не дај Боже.

гочм бубањ. —Посвадише се с Цигани, па им сцепише гоч. — По целдин ми бије

срце ко у гоч,

гочобијам бубњар у блех оркестру. — Плашу деца з-гочобију даће гитури у гоч,

гоштева (се) несвв гостева (ce) (1,2). — Њој работу, а ја ћу гигоштевам (1). —

Неси чула с кву галату ги-е Симка гоштевала (2). — Гоштева се ко бег куде бабу

(ташту).

гоштевање с глим одгоштева (се). —То-е еднуш било гоштевање да се панти!

гоштевља (се) несввгоштева (ce) (1,2). — Кои ће ги сваки час гоштевља (1)?—

Она ће ме гоштевља с лајна, има гу пречекам да војсе наплатим. — Тија умеје да се

гоштевља, не бринем ја за њега.

гоштевљање с гл им од гоштевља (се). — Дојди на гоштевљање за унука.

грама) бот пасуљ Phaseolus, б) јело кувано од пасуља. — У гpне сварила за обед

гра с овча ребра.

/грабљц изр: на грабiи журно, на брзину, у јурњави. — Не-јеђ на грабец, ће се

загрцнеш. — Све работи на грабец, ништа куде њега нема на тенелак.

грабеж м онај који граби, згрће. — То-е едњн грабеж од-човека.

н грабеж” м журба, хитња. — На грабеж колко зберемо рукољке, док-ги не

ЗаВаTIИ КИШа

грабеж“ м отимачина, пљачка. —То-е бил голем грабеж, однесе кои што довати

из Рудник.

грабење с глим од граби (се). — Кућу е подигал све уз грабење, ко да е знал да ће

мањка.

грабешљив, -а, -о грабежљив, алав. — Сви до еднога су они грабешљиви.

граби несв1. жури да заврши неки посао. —Ми грабимода докопамо компири, а

он отегал гузицу у ладовину. 2. журно хода. — Граби, граби уз онија чепељак

на(д)-Џавдари, па се премори.

граби се несвотима се. — Какавје тој човек само се граби за туђо. — Не граби се

за леб, нее добро.

грабив, -а, -о грабљив, похлепан. — Вамилија му-е сва грабива. — На кога ли-e

грабив толко?

грабне свр 1. отме (девојку). — Печинови грабнули Велику за Стамена. 2. узме

што на брзину. — Грабни гути, дати гу не грабне неки други. — Грабнуше торбичке,

отрчаше по говеда, 3. фиг уједе. — Немојте Ђума грабне за цволику.

грабњаж 1. хитња, журба. — Научил на грабњу, па и књд еде. 2. грабеж,

отимачина. — Беше тог грабња за земљу, а сbк сви дигли руке од њу.

Града м хип од Градимир.
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градење с 1. градња, грађење. — Куде ми па он знае што је тој градење куће. 2.

ограђивање. — Овеј баскије су за градење градину у Сливе.

градина ж башта, врт. — Пувови ни преорали целу градину.

градинка ждем од градина. — Расцавтели се џорџини у градинку, па милина.

градинче с дем и хип од градина. — У градинче, поткућу, има млого убаве китке.

— И ми требе да напраимо едно градинче с китке.

градобија ж град. — Још еднушли удари градобија неће ништа (да) остане од

грснице.

градушка жград, туча.— Навали градушка, утепани рукољке, утуца компири.

грађа ж дрвена грађа. — Дотера грађу да ми Тикомир среже кров.

граматан, -тна, -тно писмен. — Учитељ ни беше граматан.

Грана ж надимак.

гране свр 1. засија, обасја. — Ће гране слbнце, попраило се време. 2. фиг дође

радост, олакшање. —Ће гране и мене пролет, неће је стално зима. — Еднуш и њој да

гране. -

Граница ж име.

граничи се несвимати заједничку границу, додиривати се нечим (имањем),

граничити се. — Ми се у Мрковицу граничимо с Микини. — Моја сестра и он се

граничу, авлија до авлију. t

грањак м густиш, честар, в шибак. — Изгуби ми се пиле у грањак.

грање с збим од грана, вллати грање.—Посечитој грање, да не смита на пут.

грањка ж грана. —Несу могли друкше, него га рањетога на грањку свучу доле, у

Јовановци. —Турила грањку на срет путда се неки у мрак саплете, да разбијерње.

грањеc, -та, -то гранат, разгранат. — Овај бука млого грањеста, душу дала за

ладовину.

грањче с дем и хип од грањка. — Еве ти грањче да тераш мује.

граорас, -та, -то пепељав, сив. — И пилишта граораста на квачку граорку.

граорицаж ботарахорица. — Њиву у Момчилово предузела граорица и синап.

граорка ж кокошка пепељастог перја. — Кудели се дену граорка с пилишта,

нешто гу не чуем да крека.

Грача м надимак од Градимир.

грашачњкм дем и хип од грашњк.—Донесоти едне криваче грашачњкда свариш.

грашњк м грах. — Донеси ми притке за грашћк.

грашка ж фиг капља, капљица. — Избише ме све грашке уз овој припрто брдо.

грашчњк м дем и хип од грашћк. — Ни зрно ми не остаде од грашчек, утепа га

градушка.

грбав, -а, -о фиг насамарен, изигран. — Нећу да туј ја испаднем грбав, књд несЊм

крив. — Сви прави, едино Митар грбав.

грбавеје несв1. гури се, криви се. — Почел си и ти да грбавејеш ко тој твој башта.

2. pинта. — За чијо бабе здравjе ја грбавејем по радилишта?

грбавка ж погурена жена.—Недај боже да ија будем грбавка ко Наталија.

грбавком погурeн човек. — Свг већем постал грбавко, кво ли ће работи књд“

остареје.

грбач м 1. леђа, грбача. — Савил му се грбач од работу. 2. изр: пуца грбач много

ради. — Глеј како работи, пуца му грбач. — Узел да учи, неће да му пуца грбач

o(д)-текме с малтер. 3. изр: узне (натовари) на грбач преузме бригу о некоме или нечему.
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— Натоварил сем га од малечко на грбач, а он ме ич не поштуе. — Узел га на грбач, да

га ишколуе.
1 - - 1 * * t t t

грбачи се несвради тежак посао. — За кога се цел век грбачим? — Само се ти

грбачи, има кој ће (да) ужива.

грбачки / грбачким прил на леђа, полеђушке. — Соборил га грбачким. — Паде

грбачки, чутуру да си разбије.

грбина ж леђа. — Боли ме грбина од теглење трупци по Широку бару.

грбинка ж дем и хип од грбина. — Да видим куде те по грбинку подлазила

бубаљка?

грбинче с дем и хип од грбина. — Дојди дати измерим грбинче, дати не омалеје

брзо џемпере.

грбла ж пејод погрбљена, грбава жена.— Сркћу пада идем на ноге на туј грблу

грбљампеј погрбљен,грбав човек.— Грбља се извуче, а ја по целден работим.

грбњачм кичма. — Пази си грбњач, немој се теретиштолко стеј врећетине.

грбњача жвгрбњач.— Грбњача ми пуца одработу, а тимејоштујзатрачкујеш. —

Цел векги носим на грбњачу, кода несhм касветан, па имају правода ми се смеју људи.

грваља (се) несвеaља (се), котрља (се). — Доде-ле, Марице, терајовце, наваљуј,

/ бајке-ле, Стојане, држ девојче, грваљај (нар песма). — Немој се грваљаш, трава-e

мокра. —Дома се грваљај по кревет. — Деца се грваљаше, траву поваљаше. — Ако га

не можносиш, узни па га грваљај. — Остаде Сотир пијан да се грваља по Блато.

грваљање с гл им од грваља (се). — Од грваљање ће глава да те заболи. — Само

з-грваљање толки трупац можемо да докарамо до пут, па тБг ш-четверак.

грваљуга жметеж, гужва. — Потепаше се, напраи се грваљуга, не знае се кои

кога биe.

гргољи несва) гpгори. — На Крчи-извор вода гргољи ко да орати. — Књд Голема

река јако гргољи, јутре ће падне киша. б) испира грло. — Ће гргољиш малко овуј

водицу од|-доктура и грлце ће ти пројде.

гргуће несвизговара прве гласове (дете). —Почело детенце већем дагргуће.

грдење с гл им од грди. 2. — Не мога да слушам више грдење искочину, но им
сипа помије.

грди“ несварокће (свиња). — Грду свиње у кочак.

грди“ несвружи кога. — Грдила сем гу што ти не помогне, кад-цедизалуђна.

Грдилица ж Грделица.— Раније смо вуну продавали на вабрику у Грдилицу.

грдилички, -а,-о грделички. — На моју свадбу свирили су грдилички Цигани.

грђ, -а, -о гори. — Од грђо има и погрђо. — Од њега грђ не мож се роди.

грђишм фигзло, и горе од зла. — Одј-црњиша нагрђиша (изр: од зла нагоре).

грем (мн греови) грех. — А колки ли су само његови греови. — Сваки носи неки

гре на душу. — Ја да ти гледам гре како кољеш јагње, нећу.

гребанац м в чешало. — Узни гребанац да отимариш коња.

гребе несв1. сакупља, чисти. — Гребез-гребуљу ливаду. — Гребе котле с млеко.

2. фигмучи се, довија се. — Гребе ко мачка уз дрво, ега се извуче из сиротлђк. — Гребе

моторуш-чепељак па устура, да излезне нараван друм. — Гребе да некакозаврши туј

кућу што-е започел. 3. чешља, гребена вуну (кудељу) гребенцима, в влачи. — Еве,

гребем вуну, не могу главу да дигнем. — Гребе кучиста, па вој руке отпадају.

* гребе се несвриг извлачи корист од другога. — Гребе се стално за цигаре куде

Деду.
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Гребенарим заселак.

гребенцим мн направа у виду четке са гвозденим зупцима за гребенање вуне,

конопље и лана, в цигански гребенци, вуручки гребенци. — Ситњевину смо све на руке

влачили з-гребенци. — Дигоше ми се мазуљци од гребенци.

гребуља ж1. грабуља. — Сами смо си праили гребуље, виле и косила. 2. фигдео

на горњем камену у воденици који не дозвољава расипање жита. — Гребуља не дава

да се жито стрви по камен, но да пада у врањ, да се меље.

греда ж фиг брвно. — Да неје онај греда, како ли би зимуске преодили реку.

гредељм гредица која спаја точак с раоником на плугу илиралици. — Гредељ се

куде нас вика и потеглица, а ако-е скроз раван — опште.

гредица ж1. горњи део вунених чарапа, в нагорњиште. — Исплето гредицу, још

пету, прсти и нагалвку и ете гучерапа. 2. дем и хип од греда. — Фалу ми још три

гредице за кров.

грејан, -а, -о скуван. — За крчму ће пћемо грејану ракију?

гремада ж1. гомила, скупина камења, грана, разних предмета, грамада. —

Збери овој камење, па расипи там, на гремаду. — Све џопке наврљал на гремаду, па

легал. 2. снажан човек, грмаљ. — Куде ћеш ти да се обаљаш с онолку гремаду

o(д)-човека, 3. људи у положају један преко другог. — Ватил ги на гремаду, па ги

одрал оћотек.

Гремада ж планина која се зове и Плана, Црквена Плана, Грaмада, в Плана,

највиши врх Вpтоп (1721 м).

Гремада (Павлова) ж планински врх на Чемернику.

грeница ж бот врста храста, граница Оvercus conferta. — Од греницу се праи

чеврме, главчине и спице за кола.

грeничиште с храстова шума. — Откарај стоку нека брсти у греничиште.

греота ж1. грехота. — Како га неć гребта да се не јави мајки испечалбу бар с

едну карту. 2. фиг човек за жаљење. — Поглеј га како се збралу оној мантилче, гребта

једна.

грепка ж шпахла. — З-грепку да згрeбеш малтер от-патос.

грепка (се) несву дем знач: гребе (се), чеше (се). — Чим угасим видело, тој чудо

почне да грепка ус-ћунак. — А миш грепка ли грешка у пресак са жито. — Грепка се

дете по грбинку, нешто ли га подлазило, виђ да видиш.

грепкање с гл им од грешка (се). — О(д)-тој грепкање ноћом по комин сам била

ватила стра.

гретка ж дем од греда, гредица. — Требу ми још две гретке за рогови, ћу ги

оцечем у браниште од метловину.

грешава (се) несвареши (ce), прави грешке. —Још грешава у читање. — Нема кои

не грешава у овој ел у оној. — Кој работи, мора и да грешава. — Куде се работи, туј се

и грешава.

грешавање с гл им од грешава (се). — Добил единицу за грешавање.

грешавља (се) несвв грешава (се). — Млого грешавља књд пише,још не знае сва

слова. — Кво могу кад)-це грешавља.

грешављање с глим одгрешавља (се). — Никако да испраитој грешављање.

грешаља (се) несвв грешава (се). — Грешаљал је он млого спрома њу. —

Грешаља се и тој да човек погреши, ал се извини.
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грешаљање с гл им од грешаља (се). — У туј работу нема грешаљање, само се

еднуш згреши и готово.

гривашмголуб који има другачије перје око врата.— Целден се уврта око наши

голуби едњн гриваш.

гривес, -та, -то 1. који има гриву, гриваст.— Нешто ми овој ждребе млого гривесто.

2. који је око врата другачије боје него по телу. — Гривес голуб ти-е млого убав.

гривка ж дем и хип од грива. — Још требе да му порасте гривка па да буде убаво

коњче.

гривка ж кокошка чије је перје око врата другачије боје од осталога. — Гривку

ни однела лисица.

гривна ж женски украсни предмет који се носи на руци, в наруквица. — Донел

вој из работу менђушке и млого убаву гривну. 2. огрлица са бодежима која се

ставља псу око врата. — Тури на куче гривну, па не страуј књд га пуштиш. 3.

метални обруч којим се сечиво косе учвршћује за косило. — Неси добро углавил

гривну на косу, затој се разлабавила. 4. гвоздени обруч око главчине на точку. — Књд

гривне стегну главину, коло нема куде да мрда, само да преде низ друм. 5. гвоздени

обруч који се користи за разне намене. — Уза сењ иде гривна, да се притегне, да се не

обрћа уоколо. — Требу ми две гривне за вракњице. — На главину отколо се туру две

гривне и унутра тулац да буде цврста.

гривчам 1. гpиваст пас. — Вржи гpивчу да улезнем у авлију. — Бабо, да пуштим

гривчy? 2. фигмушки полни уд. — Неје га срам, извади гривчу, па се помоча на пут.

гриз м фиг загрижај, одгризак. — Дај ми едњн гриз, да видим ква-е јабука.

грипчам аугм од грип. — Уватил га грипча, једва пуа.

Грк м изр: Буни се ко Грк у апсу.

грка несв1. фиг кашље. — Свуноћ ми дете грка, боли га гуша. 2. пева промуклим

гласом. — И кокошче нешто почело да грка.

гркав, -а, -о промукао. — Глас му постал гркав от појање на свадбу.

гркавеје несв1. добија промукао глас. — Не дирај га, почел да гркавеје, па не

можда орати. 2. петлић који је почео да пева. — Почело петле да гркавеје. — Књд

кокошка почне да гркавеје, одма иде на труп, па у лонац.

гркави несвв гркавеје (1,2). — Што ти-е дететолко гркави, што га не водиш куде

доктура? — Стално гркави од ладну воду (1). — Почело петле да гркави (2).

гркаво прил промукло. — Орати гркаво.

гркање с гл им од грка, кашљање. — Не мога му најдем лек за тој гркање.

гркне свр проговори, гласне се. — Затаило га у груди, ни да гркне. — Гркни сbк,

књд те ватил за гушу.

грлење с гл им од грли (се), грљење. — Какво им је па тој сваки час грлење.

грлић м 1. шири отвор на тестији. —Деца пију воду на сиску, а стари на грлић.

2. отвор на горњаку кроз који пада жито за млевење, в врањ, в врањак. —Кроз грлић

жито пропада да се меље.

грличе с дем од грлица, фиг дете. — Како ми гугуће мое грличе.

грличенце с дем од грлине, фиг детенце. — Ово-е моје грличенце.

грличка ж дем и хип од грлица. — Грличка грка у поље.

гркљан м фиг грло. — Ватили се за гркљан, па ни еден не попуста. — Гркљан ме

заболе докле те одвика.
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грло с 1, шири отвор на тестији и кондиру, вгрлић. — Грло е увек глеђосано. —

Неки га викају врањ, а ми грло. На њега се пће вода ел вино, а ракија на сисак. 2.

отвор на горњем камену у воденици где упада зрневље да се меље.

грлце с дем и хип од грло. — Да види мама какво ти је грлце.

грмак м зб им жбуње, шибље. — Пази се књд идеш кроз)-шуму немојте неки

увати и увуче у грмак. — Косу сњм сакрилу грмак. — Пун грмак са змије.

грмеж м грмљавина. — Иде грмеж откуд Острозуб, ће дојде опасна киша. —

Млого има стра од грмеж.

грмен м жбун, грм.— Побеже зајац у грмен. — Исечи овија грмен, да не смита за

проодење.

грмењак м зб им в грмак. — Сакрил се у грмењак да га не најду.

грмење с зб им в грмак. — Да исечемо овој грмење, да отрсимо ливаду. —

Излезоше троица из грмење с пушке, па ме уплашише.

грмес, -та, -то разгранат. — Да не беше оној грместо дрво теше киша целога да

ме ушљепа.

/грми глава/изрима проблема, неприлика, невоља. — Нећу више да ми због њега

грми глава, водите си га!

грмљава ж1. грмљавина. —Толка грмљава, барем да малко пороси. — Наватал

стра од грмљаву. 2. фиг бука, галама, свађа. — Каква-е тој грмљава куде вас?

грмњава ж в грмљава (1,2). — Толка грмњава, а од кишу ни за лек (1). — Иде ги

вика и грмњава (2).

Грмуша ж име овце.

грнецм (мн грнци) посуда од глине. — Строши ми се онај неглеђосан грнiku.

грне с (мн грнетија) 1. земљани лонац. — Врни грне на плотну да још поври. 2.

фиг нерешено, игра без победника урвању. — Обаљаше се, обаљаше, па падоше у грне.

3. музички инструмент. — Дошли трубачи без грне.

грне“ свр нагло уђе, навали. — Грнуше сви на мене чим им тој реко. — Књд грну

волови низ)-сокак, можте згазу.

грненце с дем и хип од грне“. —Имаше свекрва земљано грненце овоцко, па тури

грашчњак по малко, па вари.

грнцим ми земљано посуђе. — Пуна кућа з-грнци.

грнче с (мн грнчетија) дем и хип од грне. — Тури нешто у тој грнче да се вари за

ручак.

грнченце с дем од грнче. — Строши ми се грнченце.

гробњк м дем од гроб. — Требе да му гробњк обиђем у недељу.

гробиште саугм од гробjе. — Не могу да идем таму тој гробиште, млогодолеко.

гробје с гробље, — Жутинско гробjе на Чуку куде запис.

гроз м грозд. — Дадо му едњн гроз, поседе, па си отиде.

грозам осећање гађења, одвратности. — Гроза ми и сbк кад!-це сетим кво ми-e

дала да едем. — Гроза да те увати од њи.

грозан, -зна, -зно 1. ружан, лош, одвратан (о времену). — Грозан ден. —

Напоље-е грозно време. 2. пеј веома лош човек. — За туј работу је млого грозна, ич гу

не питуј.

гроздњк м дем од грозд. гроздић. — На ти баба един гроздiк (Даје ти баба један

гроздић. Узми од бабе један гроздић).

грозде с дем и хип од грозд. гроздић. — Изеде едно грозде, па си отиде.
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гроздинка/гроздињка ж петељка од грозда. — Носитеј гроздинке на свиње.

гроздиче с дем и хип од грозд. гроздић. — Ела, узни гроздиче, заслади се.

грозешљив, -а, -о гадљив. — Овој дете ми грозешљиво, ич неје на мене.

грозешљивка ж гадљива женска особа. — Каква си грозешљивка, неће ништа
t

да узнеш што-е стринка омесила.

грозешљивком гадљива мушка особа. — Не вељаје да си толки грозешљивко.

грозешљивче с гадљиво дете. — Не знам кво ћу работим с мое грозешљивче,

неће ни куде еднога да еде, само дома.

грози несвнастоји да згади кога, учини што гадним. — Немој ми више грозиш

pибу, нећу више едем.

грози се несвеади се чега.— Прејел, па се грози. —Нексе он грози, мици едемо.

грозjар м човек који продаје грожђе запрегом или на коњима у сепету. —

Пројдоше грозjари ни(з)-село и све грозје продадоше.

грозје с зб им грожђе. — Требе деда-Мика да ни докара грозје из Сејаницу.

грозjенце с дем и хип од грозје. — Погледа, не беше беш зрело грозjенце, па не

купи.

грозница ж страх, дрхтавица. — Грозница метресе књT помислим куде се качи

књд sида комини. — Трним од грозницу што га још нема да се врне.

грозотија ж грозота, одвратност, pугоба. — Какbв човек од њега постал, права

грозотија. — Грозотија, да га човек ни не погледа.

громуљеc, -та, -то који је са громуљицама, грудваст. — Немој ми па сипујеш од

онија громуљес шићер, ћуте утепам.

громуљица ж грудвица. — Излезла му се неква громуљица на главу.

громуљка ж дем од громуљица. — Купила ми шићер на громуљке.

гроњес, -та, -то гроздаст (цвет, плод). — Открши еден гроњес слап с црешње за

дете. — Волим гроњесте китке како што-е карта.

гроњка ж цвет с безброј цвасти, гроздаст цвет. — Дај ми неколко гроњке од

овуј твоју карту што се овакој убаво расцавтела. 2. гроздаст плод. — Набери ми

неколко гроњке од теј твое горчиве црешње.

гроњче с дем и хип од гроњка. — Проба едно гроњче од|-туј црешњу, па ми се не

свиде.

гропче с дем од гроб. — Не мога да најдем гропче на моје најмалото дете.

гроћање с гл им од гроће. — Певашеу по седењке по две и две девојке млого

убаво, па тој гроћање га нигде немаше. — Едне имашеу у Боровик, Велика и Коста

динка, оне књд запевашеу, сви станешеу, и свирачи стану, слушау гроћање.

гроће несвриг певају на сав гласу дуету девојке. — Не поју, но гроћу да кућа ечи.

— Гроћу у Тврди брег Лебеђанке, па устурају.

грош м фиг 1. за свој рачун, за своје задовољство. — Работи си за свој грош. —

Поје си за свој грош. 2. не секира се, не боји се. —Два-гроша недава за њино претење.

грошiкм дем од грош, грошчић, фиг динар. — Отиде у работу, ни грошiк ми неје

оставил. — Поминумо некако бес“ грошћк.

грика ж погрбљена, грбава жена. — Савила се до зевњу, грпка, па едва дише од

матику.

грпчампеј погрбљен, грбав човек.— Кудеће грпчадатоваритеј врећетине.

грcница ж струк конопље Сannabis sativa.
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грснице ж мн конопља. — Киселили смо грcнице у топила, у Малу реку, па ги

притиснешемо с камење.

грcничиште с конопљиште. — Туј, потпут, беше ни грcничиште, а преко пут, у

öграђу, трлица за чукање грcнице.

грcничка ж дем од грcница. — Књд узреју грcничке, млого су ги кљувала пи

ЛИШТа.

гртав, -а, -о промукао, одебљалог гласа. — Нешто си ођутрос гртав— Не пој

ка(д)-ци гртав. — Гртав, а пће ладну воду.

гртавеје несвалас му постаје промукао. — Петле почело да гртавеје, нешто не

можда поč.

гртаво прил промукло. — Књд пропое, петле најпрво запоегртаво. — Све ми

нешто орати гртаво.

гртко прил 1. лошег укуса, горко. — Нешто ми гртко од овуј попареницу. 2. фиr

непријатно, неугодно. — Гртко ми да га питујем је л видел Станимира у работу.

груб, -a, -ö 1. ружан, суп убав. (степени компарације: груб, погруб, најгруб, груб

донде, груб па нема куде, груб па боли, груб до бога, грубу пизду материну). —Жена

му млого груба, неје спрома њега. —До бога е груб, како га узе, Бог ће ти знаје. 2. фиr

некултуран, лошег понашања.—Млого-е груб, н-умејеш-човека да поорати. — Груб,

тепа жену и деца.

грубав,-а,-о 1. ружан.—Млого-е грубав, па га неће девојке.— Што има грубаве

руке од малтерку. 2. струљ, рапав. — Овај ти постељка млого грубава, глође ка(д)-це

покриваш.

грубавеје несв1. ружни, постаје ружан. — Расте, па почел да грубавеје. —

Нешто ми дете у Sáдњо време грубавеје. 2. хаба се, упропашћава. — Дека се по

кривамо с њи, па почеле постељке да грубавеју.

грубење с гл им од груби се.

груби се несвпостајеружан, чини серужним.— Не груби се с туј брадетину, но

гу обричи!

грубо прил лоше, ружно. — Немој такој грубо да се обукујеш. — Н-умеје спрома

деца како требе, но само грубо и затој гу не слушају. — Спрома жену немој грубо, но

гу мазни, збори вој убави речови.

грува несв1. удара, ствара буку. — Штотолко груваш у врата, не брзу те вапири.

— Свуноћ ветар грува у пенџер 2. фиг пуни. — Грува жито у пресак, 3. пуца, тутњи. —

Грувају топови откуде Плану. 4. фиг јако кашље. — Свуноћ грува, не мож се од њега

спи. 5. фиг једе. — Грувају деца гра, па све пршти.

грува се несв1. удара се, хвалише се. — Знаесâмо да се грува у груди, он, па он. 2.

каје се. — Ће дојде време кад!-це грува у главу, ал ће бидне касно.

грување с гл им од грува (се). — Уплаши ни тој грување откуде Чeмeрник. — Ни

грување у главу неће му помогне.

грудачки прил 1. истурених прса. — Немој такој грудачки да-идеш, ће оšеб

неш. 2. одважно, без зазора. — Богами свашта накупувал, дојде од работу грудачки,

з-дарови. 3. одмах, сместа. — Како га викну, дотрча грудачки, 4. свом снагом. —

Грудачки има работим, само ли најдем посл.

грудљив, -а,-о грудваст. — Овој брашно нешто постало грудљиво, нее за леб.

грудник“ м прслук, в грудњак (1,2). — Како она знае да извезе грудник, да се

заsвериш.
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грудник” м каиш који иде преко коњских груди (опрема). — Вржи му добро

грудник, да неје лабав, ал га и не затезај млого.

грудњак м 1. прслук. — Облекла грудњак с најубав ћенар. 2. богато везени

оковратник који се носи преко кошуље и вуте. — На грудњак се извезе ћенар с

манистра, а мож се носи и бес кошуљу. 3. ојачани ременама који належе коњу на

груди приликом вуче. — Грудњак не смеје да жуљи коња књд вуче.

грулен, -а, -о љуштен. — Донел свм ти кило грулени лешњаци.

грулење с гл им од грули. — Омасти си све руке од грулење ораси.

грули (се) несввгруљи (се).— Коизнае боље одменеда грули ораси, нека узне па

нека грули.

груљак мв гољак (Бистрица). — От компири највише смо садили груљак.

груљач м направа која грули кукуруз. — Немамо груљач за царевицу.
груљи (се) несвљушти (се). — Има пуно да груљи ораси, требу му груљке за

мастење. — Књд узреју, ораси се сами груљу.

груљка ж љуска, кора од плода ораха. — Нагњетемо пређу у онуј воду с варене

груљке, па се тој још вари и тури карабоја, и такој се масти. — Што си овде врљила

груљке?

грумен м (зб грумење) грудва, — Овојтије најбољи грумен за кpмење овце.

грумењче с дем од грумен. —Узни едно грумењче да пробаш од нашо сирењце.

грумењчЊк м дем и хип од грумен, груменчић. — Дај ми еден грумењчђк од

качемћк, тике да обиђем.

груне свр 1. снажноудари.—Груну га у пашиште, искара му ваздук. 2. потмуло

пукне. — Негде груну топ, па запраскаше пушке куде Радивљовци, тšг порипамо на

ноге. 3. нагрне. — Грунуше прво у нашу кућу с онеј пушчетине. 4. бане. — Умеју

порежџије да груну бkш кад!-це не надаш. 5. почне јако да пада (киша). — Грме,

грме, па књд груну киша, све ни ушљепа. 6. фиг удари (у плакање). — Дете груну у

плакање књд чу да му башта неје дошал. 7. лине (сузе). — Како ме виде, такој му

грунуше слезе на очи.

грунтм грубо набацан малтер на зид. — Наврљај грунт, па ћу га ја пердашим. —

Удари му грунт, па ћу га пердашим књд повуче.

грунтав, -а, -о рапав. – Млого ми га грунтаво омалтерисал.

грунтира несварубо набацује малтер на зид. — Заузет је, грунтира собу.

грунтирање с гл им од грунтира. — Кад)-sавршим з-грунтирање, ти ондак

пердаши колко оћеш, сbг ми не смитај.

групка ж ружна жена. — Довел групку грубаву како мечку скубаву.

групча м ружан човек. — При оволки лепотани, куде најде да узне онога

групчу?

Групчам надимак.

грутка ж грудва, комад. — Донесе едну убаву грутку од њојно овчо сирење. —

Колко е тој дете, нема га ни грутка.

груче с дем одгручка, грудвица. —Колко воlj)-е детенце, има главче ко груче.

гручица ж дем од гручка. — Изедо едну гручицу сирење, загорча ми уста.

гручка ж дем и хип од групка. — Не свиде вој се да ми тури гручку сирењце у

торбиче.

грушен, -a, -o 1. уситњен, ситан. — Попржи ми јајце з-грушено сирење. 2.

обрушен. — По пут свуде грушено камење, пази куде идеш.
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грушење с гл им од груши (ce).

груши (ce) несварви (се), руши (ce), одлама (се), обрушава (се). — От-плафон се

груши малтер. — Груши варени компири на свиње да еду. — Стално се груши камен

на(д)-Цастав Реку.

грушка ж мрва, ситнеж. — Очисти теј грушке испод астал.

грцка несварицка. — Дај на дете нешто да грцка, да се залаже до ручак. —

Грцкају поганци у плевњу сено.

грцкање с гл им од грцка, грицкање. — Цел ноћ слушам грцкање потаван, па ме

стра од поганци.

грцман м пеј 1, грло, ждрело. — Јеђ и ћути, ће ти западне залок у грцман. 2. фиг

похлепа, незаситост. —Зинул му грцман за моју њиву на Злату, па не знаје кво све не

работи, 3. фиг глас. — Књд пушти грцман не могу гу слушам колко рове.

грчав, -а,-омршав. — За онолке паре даде ми едно грчаво, метиљиво кравче. —

Дете ти, бре, млого грчаво, даваш ли му да еде.

грчавеје несвсуши се, постаје мршав. — Изеде се зимени рана и стока почне да

грчавеје.

грчави се несвмучи се. — Ти се овде шириш, а ја се грчавим у едно сопче.

грчење с глим одгрчи се.— Вика: има неко грчење умешину, мора куде доктура.

грчи се несв1. скупља се, стеже се од бола. — Грчи се од болеж. — Што се такој

грчиш, кво ти-e? 2. фиг мучи се. — Немају куде, грчу се у стан сас)-старци.

грчлажмршава, слаба женска особа. — Не види грчла, душа војдошла у нос, и

па ринта.

грчља м мршава, слаба мушка особа. — Куде ће с тебе целден да копа њиву

онија грчља.

Грчке / Грчки жмти пашњак, шума, утрина испод Чемерника, где су некад

чували овце Ашани (Црновунци), пореклом из Грчке.

гу енклитички облик акузатива једнине личне заменице трећег лица „она“. —

Што-гу викаш, кад)-ти се не оšива?!

губа ж печурка. — Отишла деца сабајле да беру губе.

губерм покривач од грубог вуненог или пртеног сукна. — Постељи им, нек спу на

губер.

гувник м гумно, место где је накад било гумно. — Испрегни стоку на гувник, ја

ћу стоварим снопје.

гувниште с место на коме се налази(ло) гумно. — Докарали смо снопје од

гувниште.

Гувниште смти ливада.

гувно с 1, гумно. — На гувно, око остожу, насадимо вра од двесто-тристо снопа.

— Ти насади снопје на гувно докле ја доведем Врањчу и Дорчу, да вршемо. 2. фиг

угажен, утабан простор.— Од убаву ливаду, играећи се, деца ми напраише гувно.

гугла се несвтмури се, гомила се. — Гугла се небо с облаци. — Гуглају се облаци

откуде Плану.

гуглавење с глим од гуглави се.— Навикли смо на гуглавење поlдЈ-Чемерник.

гуглави (се) несв1. гомила се (облаци). — Гуглави га откуд Власину, збирај

рукољке докле не врне. — Гуглави се небо, неће буде на добро. — Гуглаву се облаци

над Бесну Кобилу. 2. фиг мршти се. — Што се такој гуглавиш, кој ти-е матрак?
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гугуманац м кликер од гуме. — Имам два гугуманца, три стакленца и едiн

гвозденац. — Играмо се з-гугуманци.

гугуманче с дем и хип од гугуманац. — Изгубил гугуманче, па му жал.

гугутан м мужјак гугутке. — Гугутан и гугутанка праву гњездо.

гугутанка ж гугутанова женка. — Досади ни више тај гугутанка, по цел дtн

гугуче.

гугуче несвриг изговара грлене гласове (дете). — Почело дете већем да гугуче.

гуда ж деч свиња. — Грди гуда у кочину.

гуде су дем знач: гуда, прасенце. — Овој најмалечко-е Мирино гуде.

гуденце с дем и хип од гуде. — Свл малко дете да помилки гуденце.

гуди несвриг хуји, хучи, стеже (зима). —Трећи месец гуди зима, не престањује.

— Гуди ветрина уш-Чемерник, не стањује.

гудо, гудо узв за вабљење свиња.

гудр, гудрузв за вабљење свиња.

гуж м зоол слепић Angius fragilis L. — Утепа с косу гужа у долину.

гужваж 1. обруч од прућа. —Праим гужве за ограду, ћупомерам лесе на трлу, да

овце нађубру целу ливаду. 2. прегршт сламе за тимарење коња и стоке. — Напрај

гужву и отимари волови, млого се озноише уш-Чуку.

гужвав, -а, -о изгужван.—Поглеј га каковје гужвав.— Све-е на њега гужваво.

гужњакмзавршни део дебелог црева. — Расцепил се од болеж, падална гужњак.

гузан“, -зна, -зно фиг који је за нешто крив. — Он је побегал, ел знаје да-е гузан.

—Тргне тешеда дојду куде судију, беоше уплашени, ел су гузни, ће им се суди.

гузан“ м човек велике задњице. — Колки је онија Роскин гузан порасал.

гузачки прил 1. уназад, натрашке. — Ел ти реко, не иђ гузачки, ће паднеш на

тилиње. 2. фигнеморална особа. — Знае само гузачки, тај з-дупе отвара врата!

Гузевјес старо име села Мрковица.

гузевски, -а, -о који припада Гузевју и Гузевчанима.

Гузевчанин м (мн Гузевци / Гузевчани) човек из Гузевја.

Гузевчанка ж жена из Гузевја.

Гузевче с дете из Гузевја.

гузес, -та, -то гузаст, гузат, велике задњице. —Млогому-е гузеста онај жена.

гузечки прил в гузачки. — Паде гузечки, па се скроз растрти.

гузица жанат стражњица, задњица, вусталена гузица. Изр:— Образму ко гузица

(бесраман човек, дебелокожац). — Усукал гузицу, па едва оди (пропао, смршао). —

Лако-е њему: една гузица — една паница, а које ја да работим с онолко деца?

гузичи несвтуче по задњици. — Гузичил га, не гузичил, он си исти такbв,

недотупав.

гузичина ж 1. ауг и пеј од гузица. — Онолку гузичину напраил, а ништа не

привата да работи. 2. фиг приглупа особа.— Кво пазнаје тај гузичина па ће гу слушаш.

гузичњак м задњица. — Натела онолки гузичњак, па едва оди.

гуја ж1. змија. — Накотиле се гује, не смејеш да ступиш по ливаду, 2. фиг опасна,

зла жена. — Што има онуј гују у кућу. — За срце ме угризе тај гуја с онуј реч.

гука ж оток, израслина, чворуга, одебљање, в чамуга (1). — Ударил се у кошару

по мрак, оволка гука му искочила на чело. — Дигла му се неква гука на руку.

гукав, -а, -о у отеклинама, чворугав. — Да га водиш куде доктура, нешто-е

млого гукав. — О(д)-тој гукаво дрво мож напраиш маљицу.
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гуламфер мголаћ, вуцибатина.— Уортачил сез-гуламфери па седом несврта.

гулен, -а, -о гуљен. — Донел сам ти гулeни компири.

гулење с гл им од гули. — Све ми прсти пропадоше од гулење шаргарепу.

гули несв1. Љушти, скида (кору). — У пролет чобани гулу кору, мазгују буке. 2.

фиг једе. — Он се туј гости аја гулим кводаје. 3. фигучи. —Четири године-егулил дупе

у Текничку и кво-е научил, да ме галати, ете тој в гули опšнци.

/гули опћнци/изр иде пешице, хода. —Ће гули опћнци још две године утекничу

у Село. — Ја ћу гулим опћнци по говеда, а он ће седи дом!

гулија ж бот прокељ Brassica oleracea gongylodes L. — Свк смо баталили да

садимо гулије, а нека(д)-цмо ги имали цел постог.

гулисов м пеј тупаџија, сметењак. — Стога гулисова нећу више (да) работим,

само ме замављује. — Неје он Милисов, он је гулисов

гуљам бедник, јадник. — Неси се надал да ће једин гуља тој да ти уработи.

гуљав, -a, -o 1. бедан,јадан, покуњен.— На гуљавога човека и куче диза ногу, 2.

лоше ошишан. — Оцекли му косу, па-е свг гуљав ко овца на Ђурђовдњн. 3. ћосав. —

Видиш да-е гуљав, нема ни браду.

гуљава овца ж лоше острижена овца. — Како ги почишал, све му овце дошле

гуљаве.

гуљавеје несвеуби време, тумара, џаболебари. — Куде целден гуљавејеш, не

мож те најдемо?

гуљавка ж жена слабе косе, или без косе. — Што даде да те тај гуљавка форта

како си она оће.

гуљавком слабић, јадник, бедник. — Куде најде тога гуљавкада заедно гуљавејете?

гуљчам 1. ћосав човек. 2. бедник, јадник.— Докле-це спотураш светога гуљчу?

гума ж презерватив. — Далми паре да му купим гуму.

гумараблика лепак за гуму, гумарабика. — Требе ми гумараблика да залепим

лопту.

гумењак м гумени опанак. — Брзо ми се сцепу гумењаци од одење.

гундељ м зоол гудељ, бумбар. — Немој неки гундељ да улети у кућу.

гунгулаж гужва, галама, врева, свађа. — Не мож ниедњн собор да пројде без

гунгулу. — Праји само гунгулу, за друго неје.

гунтурâћ м болест грла, тежак кашаљ. — Има гунтураћ, не мож се игра

наулице.

гуњ м кратки мушки капут од клашње. — Однесо клашње на Васка, да ми

сашије гуњ.

гуња ж кабаница за кишу. — Неchм понел гуњу, па ме утепа киша.

гуњbк м дем од гуњ. — Беше ми убaвaчњк гуњbк, убавшке га износи.

гуњга несвзамера, приговара. — Стално ми дете нешто гуњга, а која-е работа

неће каже.

гуњгав, -а, -о који стално нешто замера, приговара. — Млого-е постала гуњ

гава, не мож се издржи.

гуњгање с гл им од гуњга. — Од њега чуеш само гуњгање, никакав помоћ.

гуњче с дем од гуњ. — Оћу да сашијем гуњче за мерак, па да га оплетем с модар

гајтан на рукави, таслице и ошвице.

гус м легура од које се прави плотна за шпорет. — Плотна-е од гус напраена,

затој прсне.
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гус, -та, -то густ. — Кува ретак гра, а ја волим да је погус.

гусенка ж гусеница. — Гусенке напале шуму у Качар, па се дигло цело село да ги

уништи.

гусла несв1. свира у гусле — По цел ноћ гусла от-Краљевића Марка. 2. фиг

стружсе дрва. — Не работи се у поље, па гусла дрва. — Идем да гуслам малко онеј

цепанке з-бичкију. 3. фиг сексуално општи. — Још ли гусла онуј Добринку? 4. фиг

хрче. — По свуноћ гусла, не могу се успим. 5. фиглупета, прича без везе. — Нек он

гусла, ти си глеј твоју работу.

гуслање с глим од гусла. 1. свирање у гусле. — Од деду-е научил гуслање. 2. фиг

лупетање. — С његово гуслање на сви ни дојади. 3. фиг стругање, тестерисање. —

Требе добро гуслање да пресечеш тиа трупац, 4. фиг сексуално општење.— Мекси ти

за њу, она тражи добро гуслање. 5. фигхркање. —Дуичнезаспа од његово гуслање.

густакм густиш, честар. — Отидоше криећком у густак. —Не смеје изгустакда

искара говеда, бои се од змиe.

густaчњк, -чка, -чко прилично густ. — Свари ни чорбицу сас)-зеље, ал да је по

густачка.

густињак м 1. в густак. — Утија густињак ја не улазим. — Требе да се исече

густињак поред пут. 2. оно штоје густо, густина.— Исипи густињак ис)-шерпу на

прашчина.

густо прил фиг опасно. — Беше густо, море, књд ни у ноћ пцета нападоше, да ни

исцепу.

гутм гутљај, срк. —Дај и на мене едњн гут. —Столки гути крокодил-це задави.

гута несвригједехалапљиво. — Не жваће, само гута едноизадруго комећава, имп.

гутеј. — Они еду, а ти гутеј кнедле. — Гутеј побрзо да ти не отиду, не можги после

стигнеш!

Гута м надимак.

Гутем надимак.

гутка“ ж дем и хип од гутљај. — Не пием пуно ракију, по едну гутку најутро. —

Попимо по едну гутку, па ватимо работу.

гутка“ несву дем знач: гута, једе. — Гледам како пиле гутка црвика.

гуткање с гл им од гутка. 1

гутурâћ м тврдоглав, лош човек. — Иди па ти сbк орати с тога гутураћа.

гуца ж дем и хип од гуда, свиња. — Колко-е порасла наша гуца.

гуц, гуц узв за вабљење свиња.

гуц, гуцо узв за вабљење свиња.

гуцка несвпијуцка. — Море, не гуцка више ракију, почел да лоче.

гуцкање с пијуцкање. — Сваки дан помалко гуцкање и, ете, дојде дом пијандура.

гуцне свр фиг сркне, пивне. — Понекад такој з-друство гуцне малко, ал већем

баталил да пије.

гуџа“ ж 1. оток. — Дигла му се оволка гуџа на руку, туј, куде се утепал. 2. кврга

на стаблу, израслина. — Онолка гуџа порасла на дрво.

гуџа“ ж (углавном у мн: гуџе) пастирска игра, свињка, у којој се комад облог

дрвета, заправо кврга, гони палицама (машкама).- Зберу се овчари, запланду стада,

па играју Гуџу.

гуша ж1. грло. — О(д)-туј воду боли гуша, млого-е ладна. 2. изрази: — Отворил

гуше па само рове (пустио глас, дерња се). — Една душа, една гуша (сам самцијат).
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— Ватили се за гуше (туку се). — Ћу те уватим за гушу (допашћеш ми шака) —

Дошло му до гушу (прекипело му).

гушавеје несвриг пеј виче, дере се. — Пушти га нека гушавеје, књд му пројде бес,

це смири.

гушан м голуб богатог перја око грла. — Најубави голуби су гушани.

гушеc, -та, -то 1. гушав. — Гушесна вамилију. 2. фиг виче кад говори. — Има

млого гушес глас.

гушка ж дем и хип од гуша. — Да видим куде ми дете боли гушка?
-

гушла ж пеј 1, гушава жена. — Немој да дираш гушлу, ни њој неје лако. 2. фиг

жена која има повишен глас. — Отиде си гушла, све ми од њу Saвну уши.

гушља“ м пеј 1, гушав човек. — Куде срето гушљу на пут. 2. фиг човек који има

повишен глас. — Емпутда се ућути и онија гушља. — Књд проорати гушља испаметда

те искара. 3. петао који по цео дан кукуриче. —Досади ми тија гушља, ћу га ватам да

га закољем.

Гушља“ м пеј назив за становнике дервенских села, геџа. — Овакој орату Гушље:

„Ишаја, ишаја, па ми се пот-крушку посраја, да сам га видеја ја би га изеја!“

гушља-гушавим онај који често виче, који говори повишеним тоном. — Што ли

се толко дере тија гушља-гушави?

гушљак м ауrм и пеј од гуша. — Што му требе онолки гушљак.

гушљec, -та, -то гушав. – Млого-е гушљес, па вој се не свиђа.

гушњак м подгушњак, подвољак. — Колко му е лошо у живот види се по онолки

гушњак.

гушчење с гл им од гушчи се. — Одј-цтуд ги вати гушчење.

гушче перо с гушчије перо. —Ел овој нее гушче перо?— Ија се чудим како су тој

писували з-гушче перо, а не с плавез. 1

гушчи, -а, -о гушчији. — Однеку(д)-це чуе гушчи глас. — Узни гушче перо па

пиши, ако ти кемиска не вељае.

гушчи се несв1. костреши се. — Поче се гушчим од ладноћу. 2. Љути се, сpди се.

— Гушчи се ти на онога кои те праил, немој на мене!

Д

дабогда речца нека да Бог (у заклетвама и клетвама). — Дабогда не видела бело

видело, ако неје такој.—Дабогда га вренке изеле. — Рука му се осушила, дабогда, што

те такој осакатил.

дабогме / дабоме речца јесте, тако је. — Дабогме, требе да слушаш матер. —

Дабоме, била-е пролетоске куде нас.

дава несв.даје. — Ако ти он давалебац, тешко це прераниш. — Еден човек ми не

дава мир, по цел ноћ си на њега премислим. — Ако-е давал, неје давал из његов џеп,

но из државно. — На сви требе да давају, а на неки повише. — На едни дава, на други

продава, куде етуј правдина? — Недава му ђавол мирку, но се самозадираз-деца.

дава се несвдопушта, дозвољава се. — Не дава се Дорча да га такој лако ујанеш.

— Давали се да га ја пречекам сас)-сливовек?— Давали се да едњн работи, а други

све четири увис? —Тој што он може, мене се недава.— Недава ми се да работим.
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/дава зор/ изрв дава стра. — Дава му стра, дава му зор, ал не помага.

lдава стра/ изр прети, плаши, страши кога. — Давај му стра докле-е време.

/дава џеву/изр виче, галами из страха. — Виђ да видиш што дете онолко дава

џеву.

даванција ж давање. — Каква гу тој даванција сопела сваки час.

давање с гл им од дава (се). — Давати за овој, дава за оној, кво давање више

öћеш? — Рука му се осуши од|-давање. — Загаздел одј-давање (ирон). — Доста-e

било давање, више не давам никому.

дават, -а, -о даван, поклањан. — Малко ли му-e дaвaто док неје имал стан. — С

криваче му-e дaвaто, а он ни сЊг такој врћа. — Дават му-е коњ за вршу, давата му-е и

пастрма, кво више оће од нас?!

давење с глим од дави (ce), 1. дављење у води. — Спасил га Митар оlдЈ-давење у

језеро. 2. фиг свађа. — Немој па да чуем неко давење књд излезнем ис-кућу. 3. уједање

паса. — Тај пцета досадише, иде ги ваздњн давење по сокаци.

дави несв1. утапа у воду. — Поче да га дави у реку, уплаши се ће га удави, ал га

öн па пушти. 2. коље зубима (звер). — Утепали га с пушку док је давиловцу, 3. уједа.

— Нећу више да те браним, ако те Ђума падави. 4. фиг досађује. — Немој више да ме

давиш стеј твое зачкољице, и трп прид давен, -a, -o 1. дављен. — Еднуш си давен, па те

едва поврнумо, не мож више у бобатало. — Откако е давен, бега од воду, 2. гушен. —

Една овца давена, две надавене, а една скроз удавена.

дави се несв1. утапа сеу воду. — Ту-е млогодибоко, туј се деца даву, 2.уједају се

(пси). — Пцета се свуноћ даву по сокак око неку кучку. 3. фиг свађа се. — Млого су се

давили докле беоше у заједницу. 4. фиг игра се. — Ене га дом, з-дете се дави.

Давид м име.

давија ж свађа, расправа, в кланица. — Не мога више да трпим туј давију, па

излезо ис-кућу.

давначке прил поодавно. — Бешетујдавначке, па си отоше спрома Богородицу.

дада ж старија сестра, в дода. — Идем з-даду у шумак да беремо јагоде.

даде сврда, в даде узбуну.—Ако ти даде, ти узни, не срамуј се, - трп приддаден, -a,

-о дат, посуђен. — Кад)-ти-е нешто дадено, има га чуваш ко две-очи у главу. —

Дадено и крадено не траи ако немаш свое (изр).

/даде узбуну/изр упозори, побуни се, негодује. — Књд видо ће ни прескочу све

воду, дадо узбуну. — Да не дадо узбуну, теше ни река однесе мосте.

даден, -а, -о фиг створен, рођен. — Ко да сем даден само за посо и муку, а не за

уживанцију.

дадин, -а, -о сестрин. — Не дирај, тоljЈ-е дадино грудњаче.

дадица ж дем и хип од дада. — Књд несЊм туј, ће те чува дадица.

дадичка ж дем и хип од дадица. — Што ме је почувала дадичка, и данћс тој

пантим.

дадом изр у разбрајалици. — Едноле, дволе, троле, чивиле, пале, шале, садом,

дадом, оврт, доврт, кикац, какац, аскрц, даскрц.

дажбина ж порез, намет, глоба. — Ударили ни толке дажбине, само за њи да си

работимо.

дајана ж засебна дрвена кућа у дворишту, в кућерче. — Туј ноћ су младенци

отишли да прележу у дајану.

даклем речца дакле. — И, даклем, куде сибил целу целцату ноћ, тој оћу да чујем?
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далавераж 1. превртљивац, варалица. — Можда ломотикво оће, кој ће веруена

туј далаверу. 2. лаж, неистина, подвала. — Немој ми причаш теј далавере. — Не

интересују ме туђе далавере. — Пази да ти не напраји неке далавере.

далаверка ж лажљивица, смутљивица. — Не оратим више с туј далаверку, у

стање-е да завади две-очи у главу.

далаверча млажљивац, смутљивац. — Тежак далаверча, не мож ништа да му

веруеш.

далак м слезина, тумор, болест на слезини.

далап мв долап“. — У далап смо пржили ржeницу за каву.

далапа ж хармоника, марка хармонике. — Узни „далапу“, па да идемо на

игранку.

далечак, -чка, -чко далек. — Појдомо на далечак пут, куде никога не знамо.

далечан, -чна, -чно далек. — Неје одовде, то-е млого далечан крв, неје била

Црнотравка. — Они су ни далечан род, готово смо се одродили.

далечко прил далеко, подалеко. — Отомодалечко, уплаши се да се не изгубимо.

далечно прил далеко, прилично далеко. — Далечно си-е дотам, требе се оди и оди.

даљан, -љна, -љно в даљни. — Неси погодил, тој ти-е даљан пут куде си ти

пошњл.

даљни, -а, -о даљи, удаљенији. — Милтоини су ни даљни род, ал се поштуемо ко

рођени.

дамар м било, жила куцавица. — Сви ми дамарибриду откако ми за тој рече.

дамбе узвономатопеја ударца. — Поче да удара дамбе, дамбе у врата, ко да га

брзу нечастиви.

дамбе-думбе 1 дамбе-лумбе узвономатопеја ударања у бубањ, наковањ или уда

рања маљева ваљавице. — Целдендамбе-лумбе, дамбе-лумбе, проби ми главу тија гоч,

— Дамбе-думбе, дамбе-думбе, само-е радčла Стојанчина ваљавица там-доле у реку.

даме ж мнмица (игра зрнима пасуља или кукуруза). — Вика га да дојде да игамо

даме, па чекам да стигне.

данаске прил данас. — Данаске бремо у Гарине.

данашањ,-шња,-шњо данашњи.— Еде самоданашањлеб, зајучерашањ ни да чује.

данће прил данас. — Данђс требе мужи да стигну из работу.

данњске прил в данас. — Данњске књд је голем светБц узел да работи.

дангуба ж1. накнада за изгубљено време. — Кој ће ми плати овуј дангубу? 2.

ленштина, нерадник. — Немојте видим више с туј дангубу. — Одрани дангубу, само

да си се слепута.

дангубење с глим од дангуби (се). — Убав дан ми пројде у дангубење, ни овоцко

не уработи.

дангуби несвленствује, губи време. — По целден работи, не знае онда дангуби

ко мој Радојло. — Куде њега нема (да) се дангуби, одма вила у шаке па у њиву, стрви

ђубре.

дангубица ж дем од дангуба (1,2). — Кој ће мене да надокнади овуј дангубицу

данаске (1)?—Онати-е голема дангубица: ако се уватиш с њу, којзнае ка-цеврнеш (2).

дан-дањи прил данас. — Ни дан-дањи туј доброту не могу му забораим, — Ни

дан-дањи не могу се сетим кои ми даде тија пусти телеграм из Немачко.

дане свр 1. удахне. — Не могу да данем од њега, свл нешто сколева. 2. предахне,

одахне, одмори се. — Седомо куде извор, у ладовинку, те дану з-душу. — Ника(д)-да
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станем, никад свз душу да данем, куде се обрнем и које да започнем, свуд ме чека

работа.

Данилм име.

даниловка ж бот врста јабуке.

данце с дно код судова. — Расушило се данце на буре, мора га закиснем на

кладанац.

Дања м хип од Драгутин.

дањи, -а, -о дневни. — Овој ти-е помада дања.

Дањин рид ммтн превој, коса, брдо. — Завати ни киша на Дањин рид над-Да

њино Село.

Дањино Село с село.

дањом прил дању. — Дањом спи, а ноћом лудује.

дарм 1. девојачка спрема за даривање сватова, поклон. — Наткала пун ковчак

дарови за женилбу, не можги ш-четверак откара. 2. поклон који се добије на свадби.

— Врнуше се с убави дарови.

дар-мар м неред. — Чим несвм дом, они ми направу дар-мар.

дарњкм дем и хип од дар.–Тој ми-е дарћкод етрву. — Спремила сем и за кумово

дете дарћк.

дарић м дем и хип од дар. — По три дарића су се давали на кумицу: черапе,

рукавичка и тканичка, ел пешкирче.

Дарковка ж жена из Дарковца.

дарковски, -а, -о / дарковачки, -а, -о који припада Дарковцу. — Најбољи-e

воденички камен бил дарковски.

Дарковци м село.

Дарковчанин м човек из Дарковца.

Дарковче с дете из Дарковца.

дарован, -вна, -вно даровни. — Овој ми-е дарован ћилим за младожењу, а овој

даровна кошуља за младу невесту.

даруван, -а, -о трп прид дариван. — Сви смо били дарувани од младини на

баткину свадбу.

дарување с гл им од даруе, даривање. — Не рече како-е било з-дарување на туј

свадбу?

даруе несв1. дарује. — Сег ће млада да дарује старејка. — Тој ћилимче су ми

дарували на Јоскину свадбу. 2. фиг пребије. — Сек ће ви чича даруе седно тепање, да

га запантите довек.

дарчђкмдем ихипод дар. — Прими и јадарчек, колко да не пројдем без ништа.

даскрц изр у разбрајалици. — Едноле, дволе, троле, чивиле, пале, шале, садом,

дадом, оврт, доврт, кикац, какац, аскрц, даскрц.

датом м датум. — Скроз ми памет изветрел, никако да упантим датом, кои данic

беше?

даће несвдише. — Умори се од копање по овија челопек, па едва даћем.

дација ж порез, дажбина. — Куде гођда појдем, свуде ме пречекују само с неке

дације.

дачица ж дем од даска. — Бес туј дачицу не можда заковеш капак.

дашче с дем од даска. —Требу ми два-три дашчетијаза заклопац на сандук.

дашченце с дем од дашче. —Дај ми неко дашченце, да подместим пот-кацу.
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дашчетина жауг и пеј од даска. — Прекрши се дашчетина на цкелу, замалко да

пострадамо.

дашчурина жаугм од даска. — Куде најде овуј дашчуpину, не могу гунатоварим

на кола.

дашчуpљакм зб им даске. —Кво ћети овија дашчурљак, што га не изгориш?

дњвначке прил поодавно. — Дрвначке сам била у свои, у Вељковци.

дњвначко прил поодавно. — Беше тој дрвначко, кој ће га панти.

дњкће несвдахће. — Дакhе ко куче на врућину.

дњн м (мн двни и дни) дан. — Брбим дан по дан, ка(д)-це вpне испечалбу. —

Добар ден и тњм и овим!

дњнђс прил данас. — ДЕнђс ел никад. — Дњнђс ће појдемо на Китку у дрва.

дњнђске прил в двнђе. — Есмо рекли за двнђске да копамо компири?

дљнћишањ, -шња, -шњо данашњи. — На двнђшањдњнлани сам бил у Прочовалци

на славу.

дљнћишњица ж садашње доба, данашњица. — Код је оваква двнђшњица, кво ли

ни чека јутре?

дњнге-дњнге узвик ономатопеја пуцња. — Узе пиштољ и денге-дњнге, да ги

потепа ко мишови.

дњн-дњнђе прил дан-данас. — Идњн-дњнђс се сећавам како-е тој било.

дњн-дњњи прил дан-данас. — И дан-дњњи ми не верује, а толко смо леб и сол

поéли заедно.

дњне свр предахне, одмори се, в дане.—Свуноћ од врућину не мога дадњнем.

дњнце с дно на бурету или каци, в данце. — Отишло скроз двнце на буре, требе се

попраља, а нема кои. — Попустило и тој двнце одј-дудулицу.

дњњом прил дању. — Ноћом се не заврта дома, а дbњом спи ко утепан.

дњска ж даска. — Пази да не попусту диске! — Вали му една деска у главу, свл

толко!

дњће несвдахће. — Балдисал, едва деће.

дваес / двајес број двадесет. — У школу остала само дваес деца. — Двајес една

кућа у нашу малу.

дваестина /двајестина ждвадесетак.—Збрамо се дваестина и отркаљамо буку

до извор, тijћегу издубемо за поило. — Дојде едно двајестина на славу из малу.

дванаес број дванаест. — Дванаес овце ми се ојагњише. — Дванаес ги-е у кућу

било, све муж до мужа.

двапутке прил два пута, у два маха. —Двапутке докарамо дрва ис-Китку, има за

још емпут.

два-тринаес број дванаест-тринаест.— Чувам едно два-тринаесовце, и то-е све.

дватрипут прил два-три пута. — Дватрипуттакој ми срцезалупа од|-цтра, како

сЊг што ми лупка.

/две очи изр две (ми, ти) очи. — Ко ми две очи било-е овакој. — Такој ми две очи

неchм доодил куде њу. —Ћути се закунем у две очи. — Овејми две очи, ако неје такој

било.

/две паре изр 1. фиг не брине се, не секира се. — Две паре си не дава кво му

зборим. 2. тврдица. — Стисал се ко две паре у кесу. 3. безначајан. — Не вреди тој ни

две паре. 4. сиромах.—Да му ишчукашкесу, две-паре неће најдеш, а овђм се бедни.
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двизец м двогодишњи ован. — На Ђурђовдњн обавезно закољемо двиску, ел

заблаи двизњц.

двиска ж двогодишња овца. — За тој ћу ти дадем едну двиску.

двишче с дем од двиска. — Морам да продадем двишче, да намирим државу с

порез.

двобанка ж новчаница од двадесет динара. — Беше нашал двобанку, па се

зарадувал.

двогодац м (мн двогоци) онај ко има две године, двогодишњак. — Мурџа (и.

вола) е двогодац, требе ми још едњн двогодац, да ги спарим за у јерам.

двоготка ж она која има две године. — Лиса (име краве) е двоготка, још се неје

водила.

дводинарка ж метални новац од два динара. — Нека(д)-ци з-дводинарку куде

Жиду купувал кило гас, а сbк нема ни за цигару.

двоење / двојење с гл им од дво(ј)и“ (се), раздвајање, в двојење. — Тешко вој

падло двоење одј-деца. — На Китку-е двоење говеда надвечер. — Дојде време за

двојење, он у работу, ми — дома.

двожутка ж (мн двожутке и двожуци)јаје са два жуманцета. — Деца се радују

на двожутке.

двожучан, -чна, -чно са два жуманцета. — Пирга носи двожучна јајца.

двожуче с дем од двожутка. — Дете воли да поеде двожуче.

двои || двоји“ бр пар. — Има двои волови, па ги преза сваки други пут. —

Упрегомо двоји волови, те едва извукомо туј буку уш-чепељак.

двои (ce) / двоји” (се) несводваја (се), раздваја (се), раставља (се). — Двои ти

говеда, да ги ја не двоим. — Требе Мурџу и Булчу да двоиш, да се не боду. — Двои

кучину од пуздернатрлицу.— Немој да двоиш деца, требе да су ти сва еднака. — Брзо

двоји говеда да се не боду. — Двоји жито у пресаци. — Туј се друм двои, едњн иде

наку(д)-Чемерник, едњн накуде Црну Траву. — Дојде време да се двоимо: он отиде у

работу, а ја остадо дом. — Овде ни се пут двоји, па да се поздравимо. — Туј се двоји

река, една вада за у воденицу, друга за ваљавицу.

двоица ж два мушкарца; мушкарац и жена. — Њи двоица уработише за петину.

— Туј су и муж и жена, двоица.

двоичка жудем знач: двоица, в двоица. — Какво ће уработу њи двоичка, требе се

туј добро запне.

1 двојани несвовца која истовремено ојагњи двојке, близни. — Калуша па дво

Јанила.

двојанка“ ж запрежна кола са два точка, в кривуљке, в кошерка. — Куде нас, у

Златанци, затој што-е бреговито, само се користу двојанке за докарување.

двојанка? ж шљива чији су плодови срасли, удвојени. — Двојанка па добро

pОДИЛa.

Двојанка“ ж мтп њива, узбрдица.

двојанке ж ми народни инструмент, двојнице, в дипле. — Мој башта е диплил у

двојанке.

двојичка ж дем од двоје, два, в двоичка. — Које ће они двојичка сами да работу

књд уклека снег?

двокат м адвокат. — Неће му помогне ни двокат, це терамо до Бога!
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двокатан, -тна, -тно из две струке, двострук. — Ћу ти исплетем за зиму

двокатан џемпир.

дволе број два у разбрајалици. — Едноле, дволе, троле, чивиле, пале, шале,

садом, дадом, оврт, доврт, кикац, какац, аскрц, даскрц.

двоокат мв двокат. — Куде двооката ћу на унука да препишем све: и кућу, и

имање! — Ћу га терам з-двооката све до Маршалат.

двор м 1. кућа са авлијом. — Овоlj)-е мој двор, моја ширина. 2. двориште. —

Излезни на двор да видиш кво су свиње уработиле од)-твои џорџини. 3. ограђени

простор за овце испред појате. — Да се бдма овце помузу на двор.

дворуe / дворује несваости, двори. — Дворује га по целдњн, и па му (она)

невељаје.

двоцевка ж пушка са две цеви. — Напуни двоцевку, па излезе на орман, у зајци,

нема га цел ден.

де прил где. — Деје овде била Драгињина кошара? —Деси се скитал целојутро?

— Де ми се дену оној секирче?

де“ узв хајде. — Де, донеси деди воду откладанац. — Де га удари још емпут, ако

смејеш. — Де се помери малко да седнем.

деaнење с гл им од деани се, в дејанење.

деáни се несвв дејани се. — Непостал, едва се деани.

дебел, -a, -o 1. дебео. — Има он за тој, вика, дебел разлог. — Море, књд узнем

дебелу сировицу, ћу му покажем. 2. фиг велики. — Ми смо дебели род по бабину

линију. — Дебела секирација ме чека дом, па ми се ич не иде.

/дебела мотка/ изрбатине. — Ма, он је за дебелу мотку.

дебелацм (мн дебелци) дебло. — Насекодебелци за огњиште, па да ги докарам.

дебелгузм човек велике стражњице.—Како неће да буде дебелгуз, књдсњледе.

дебелгуза ж жена дебеле стражњице. — Неће ништа да вати у руке тај де

белгуза, мора човек стално да гу опомиња.

дебелгузан мв дебелгуз. —Да ми-е даватим онога дебелгузана, да му се натепам,

гузица да му помодреје.

дебелеје несваоји се. — Невељае књд човек толко дебелеје.

дебелење с глим од дебели (се). — Ватила стра одј-дебелење, па ништа не еде.

дебели (се) несвеоји (се), пови (се). — Не еде ништа што дебели. — Ја ли ћу га

оваква спекава дебелим, а он ће све четири увис. — Дебели га, дебели, да ме побоље

eде. — Дебелимо свињу и едно крме за зиму. — Само се дебели ко вепар, ништа не

привата с руке.

Дебели дел м мтн планинска коса.

дебелина ж 1. дебљина. — Sверим се како му не смита дебелина да работи. 2.

обим — Три човека не мож обвату дебелину на буку крстатицу.

дебелица ж подебело стабло, дрво. —Требеше да оцечем две дебелице одјесику

за лојтре.

дебелиште с 1. дебело стабло дрвета. — Од)-тој дебелиште могал сам сане да

напрајим. 2. приземни, дебљи део стабла. — Књд товариш у кола, дебелиште иде

напред, а вршиње наsад.

дебело прил крупно, много, в дебело месо, в дебело црево. — Умеје дебело да

излаже. — Овој твое ће излезне на дебело. — Дебело се насекира од дебелу лажу.
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1дебело месо изрбутина, стражњица. — Убол се на вилу у дебело месо. —

Уштипал гу за дебело месо.

дебело црево с ректум. — Аперисал дебело црево.

дебелокожеc, -та, -то фиг бестидан. — Не бој се за њега, он је дебелокожес,

ништа га не тангира.

дебелокорес, -та, -то који је дебеле коре. — Краставице млого дебелокоресте.

дебелокорка ж воће и поврће дебеле коре. — Рекоти: не купујги, тејлубенице су

дебелокбрке.

дебелоњампеј дебео човек. —Јошли се држи онија твој дебелоња. —Куде ћете с

овога дебелоњу, књд не мож ни да оди?

дебелчњк, -чка, -чко дебељушкаст. — Море, овој прасе ти дебелчко, па сла

нинесто.

дебељак м дебело дрво.—Мора склиње да исцепим овија горуновдебељак.

дебељан м пеј дебела мушка особа. — Колки-е, боже, тија твој дебељан.

дева (се) несвеуби (се), крије (се), нестаје.—Ништа богзна не купује, а куде дева

онолку Милојину пензију, не знам. — Кудели се тој женче дева, књд у сред ноћ неје

дома?

девање с гл им од дева (се). — Ники не знаје за његово девање по тај дервенска

села.

деведесе број деведесет. — У трлу сљм укарал деведесе пет овце, свл гу нема

калуша с јагње.

девер м фиг полицајац. — Откараше га девери у Власотинци.

девера / девери несвдвори, чува, бди. — Ја му деверам књд је болан, а он сšг с

профукњаче проводи ноћ.

деверичина ж деверова кћи. — Нека појде с нас и деверичина.

деверичић м деверов син. — Овој ми-е деверичић, ако неси верувал.

деверување с гл им од деверује (се), дворење. — Неје деда заслужил толко

деверување, неје им ништа остаил.

деверује несвдвори, настоји коме в девера. — Кој ће више да му деверује сваки

ден до пол-ноћ?! — И мртвому требе да му се деверује.

деверче с дем од деверичић, деверов син.— Ел ми неје убаво овој деверче, само да

још попорасте.

девета несвоије, туче. — Неје га срам, послаб од њега да га девета.

деветање с гл им од девета, туча, млаћење. — Ушијавил се, требе му едно

деветање да се еднуш упитоми.

деветина ж1. деветорица, деветоро. — Појдомо у рат деветина из нашу малу,

врнумо се сЊлтроица. 2. девети део. — Западе ни по деветина одј-дедовину ка(д)-це

изделимо.

деветине жв бабине деветине. — У теј деветине се ја не разбирам. — Нећу

слушам више теј деветине, ако ћеш озбиљно да оратимо, одак да оратимо.

деветинка жудем знач: деветина (1,2). —Тике деветинка беше дошло на славу,

никад такој малко (1). —Што-етој една деветинка од|-три ектара, тој ми не требе (2).

девовање с девојаштво. —Море, убаво беше мое девовање, после га заличи.

девојана ж девојка. — Што не дојде онај твоја девојана, књд обећа да ми помогне,

у копање компири?
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девојкин, -а, -о девојчин. — Овој су делени девојкини дарови и девојкина

спрема. — Дошла-е девојкина роднина.

девојha ж ирон девојка. — Овде неје могал да се ожени, довел девојhу из

Власину. — Овој ти-е девојha oдонуд Власину.

девојче с 1. дем и хип од девојка. — Нашо девојче неје још за давање. 2. женско

дете. — Има два мушкарчетија и едно девојче.

девојче” с бот пољска биљка длакави крештушац Polydala Comosa.

девојчeнце с дем и хип од девојче. — Ма, што видо девојчeнце у туј малу, памет

ми се заврте.

девојчетина жауг и пеј од девојка.— Порасладори страшна девојчетина. — Да се

заsвериш колка.-е тој сbк девојчетина.

девојчиште с ауг и пеј од девојка. — Оној моје девојчиште ич ме не слуша.

девојчљак мауг и пеј од девојче“. — Такав девојчљак немој да си се усудил да ми

свртиш у кућу.

девојчурак м (мн девојчураци и девојчурци) дем од девојка. — Које могу да

работу девојчурци, салте да се ребећу.

девојчурљак м дем од девојка. — Још је девојчурљак, неје за давање.

Деда мвДеда Бог, в Деда Господ. — Ората, копата, дај ми, Дедо, комата! (речи

које се изговарају на Олалијама, на њиви, уз витлање запаљеним „оратаљкама“).

деда м а) очев или мајчин отац; б) сваки стари човек, б) таст. — Дедо, ћути

врнем ћерку, ако не дадеш кво си обећал за њу.

Деда Богм Господ Бог.— Све ни одозгор гледа деда Бог кво, доле, работимо.

деда Гопам изр: — Опа деда Гопа, све два-зуба гувно копа.

Деда Господ м Бог.—Ћети плати Деда Господ, ако ја не стигнем. —Убилга деда

Господ кво ми-е напраил (клетва)

де-де узв претња. — Де-де, само нека га неки пипне, уши ћу му извучем.

I дедер узвхајде. — Дедер, поглеј кроз прозор, врне ли слота. —Дедер ми прочитај

овој писмо.

t дединим поим прид сви они који живе са дедом у дединој кући, дедина породица.

— Иди у дедини и узни голему вилу што се дене стог.

дедиште с ауг и пеј од деда. — Само знаје да запрдује тој дрто дедиште.

дедовина ж имање наслеђено од дедова, предака; баштина. — Продал би и

дедовину да има кои да купи.

Деићевим заселак у Броду.

дејанење с гл им од дејани се. — Од мое дејанење нема више ништа, скроз)-сам

папсал.

дејани се несвбори се, истрајава, једва се одржава у животу. — Ислабел, па се

едва з-душу дејани. — Работи целден послbнце и сњк се едва дејаним. — Не могу се

вишедејаним с онај моја дечишта. —Дотрајало се, прике, не мож се више дејаним.

дека везн да, јер. — Дека-е големо брдо, па ми Милорад од|-трипут докарува

дрва. — Не причај на никога дека смо ватали рибе у видpишњак, у Стојчину во

деницу.

дека“ несварди, виче. — Слушајга, да те више не дека. — Ако те па дека, ће буде

повуци-потегљи.

декламацијаж фиг придика. —Не могу више да слушам теј његове декламације.
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декне свр подвикне, нареди. — Књдондекне, сви се ућуту. —Ћу мудекнем еднуш

да знае с кога има посла.

делм 1. део (нечега). — Одрекал се на његов делодимање због дечји додаци, а сbк,

кад му деца голема, иска да му врну. 2. планинска коса, вис, гребен. — Искарај говеда

горе, на Дел, нека пасу по утрину. 3. раздељак косе. — Направи дел, рашчешљај косу,

па убаво сплети сколубе.

дел м планинска коса, висораван. — Горе, куде-е дел, да запладниш говеда кад

уцврли sвезда.

Дел м мтн планински вис, коса.

делњк м дем од дел, 1. делић нечега. — Делек од имање што ме западе дадо на

браћа. 2. планинска коса. — Пречека говеда горе, на делњк, те ги докара.

делба ж деоба. — Наша делба-е била за уз гусле.

делбина ж1. деобнина, в поделбина. — Овај ливада ми је остала одј-делбину, од

башту, а овуј сам докупил. 2. рођаци, род. — С Радунку смо делбина. — Една смо

делбина и па се не трпимо.

делење с глим од дели (ce): 1. деоба иметка, в делидба. — Књд беше делење, све

apно поделимо, ал се око стоку закpвимо. 2. мат дељење. — Све му иде добро из

рачун, ал је слабз делење. 3. дељење у картама. — Сек је на тебе делење, подели ни

карте.
г -- 1 { i - 1 1

, дели (се) несв1. дели (се), раздваја (се). — Још живу у заједницу, несу се делили.

— Оће да ни дели на своју руку. —А што делиш деца, елти несу сва еднака? 2. рачва

се. — Туј, на раскрсје се дели пут за Рупје и Чобанац. — На одврту се дели вода за у

воденицу и ваљавицу. 2. фиг комада. — Дели леб, па да едемо!

делидба ж деоба. — Сви смо еднако добили одј-делидбу, а после се снаодил

како-екој умејал и

знал.

делник мрадни дан. — Јутре-е делник, па се работи, затој да се порано легне.

делница ж део, деоница, земљишни потез, в. постог. — Свака кућа-е на кулук

добила делницу да направи пут до Џеврљанку. — Овуј делницу копајти, а ја ћу овуј

до њу. — Нее ни започел његову делницу.

Делча м надимак.

деља несв1. теше, деље.—Дељамбаскије за ограђу. — Дељатојагуза уговеда. 2.

фиг туче, бије. — Ако га ја дељам, довек ће панти. — Изгледа несšм га дељал колко

требе. 3. фиг обавља полни однос. — Ако оћеш беш да знаш, њу-е едно време дељал

Мика Дрња.

деља се несв фиг пеј полно општи преко мере (женска особа). — Деља се куде (с

кога) стигне. — Деља се ко штука.

дељан,-а,-о тесан. —Теј греде ми још несудељане како требе, ал ћу ги одељам

за неки дин.

дељање с гл им од деља (се); 1. тесање. — Трупци још чекају дељање. — Прво

дељање, па ћу ги после стружем. 2. фиг тепање. — Тој дељање и свк му не мож

заборави. 3. фиг полно општење. — То-е еднуш било дељање с Радунку, у појату, на

сено, тој пантим ко данic.

дељка живер, иверка, в преска. — Збери дељке одј-дрвник за потпалу.
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дељка“ несву дем знач: деља (1, 2, 3). — Дај му костуру нека дељка прут док чува

говеда, да се с нешто залима (1). — Има те дељкам по мој мерак: све дупе да ти

испличим (2). — Дељка гу баја Соћа на танане (3).

дељкање с глим од дељка“. — Замајал се з-дељкање, па му побегла говеда (1). —

Ћети дупе испличи одј-дељкање (2). — Научила на редовно дељкање, не смеје гу

остаи дом саму (3).

демар мв дамар. — Дркте ми сви демари од|-цтра.

дембелмготован, ленштина.—Изранила дембела, бkш ништа неће вој помогне.

дембелисување с гл им од дембелисује. — Нема дембелисување, ватај косу, па у

откос пред мене! — Што-е овде за дембелисување, ники те не тера да работиш.

дембелисује несвленствује, беспосличи. — Ми работимо, а он дембелисује. —

Иди там куде се дембелисује, овде немамо кад.

дембелише несвленствује, беспосличи. — По целдендембелише, ништа не вата

у руке.

демек мизр: легалу демек 1. умре, упокоји се. — Синоћке Стратија легалу демек, и

тој му би. 2. усмрти, убије. —Ћететурим у демек, само ли ми дојдеш подруку.

дене несвсадева, скупља на гомилу, пласти. — Денем снопје у кладње да гине

завати киша. — Денесено у овирке, јоште се неје осушило за у пласје.

дене“ свр затури. — Кудели сам денула кључ откућу, не могу га најдем? —Куде

денусте оној вашо куче?

дене се сврнестане, изгуби, побегне. — Куде цеденем, кад-дојде башта и види

кво сам напраила? — Загледа се у плетење, не видо куде се денуло дете. — Куде да

идем, куде да се денем, кад|-це из овуј кожу не може?

денење с глим од дене“. — За денење стог требе ни и онај голема вила што довата

до вр острожу.

денка / дењка ж 1. снопић, рукохват, в ватка. — Донесе две-дењке лук. —

Набери ми едну дењку љиљак из градинче. 2. куп, скуп нечега. — Последње оберемо

црнојке, па Ги вржемо, н њи такој зденемоу дењке На купчек, Па Ги покриемо с нешто

да ги не беру пилетија. 1

денци изру разбрајалици: — Енци, менци, на каменци, туда седу дванаес денци,

ан, чан, чарапан, чараупе, гризеш дупе.

Денча м име.

Депа м хип од Деспот.

дер узв за подстицање. — Дај ми, дер, теј кламфе и чук. — Потај, дер, да

стигнемо на воз.

Дервен м планински део Грделичке клисуре. — Отишал у Дервен да уцени момка

за стоку.

Дервенка ж становницаДервена.—Довеледну Дервенку, па само врти канавац

око дупе.

дервенка жагрјесења крушка ситних плодова. — Ће оберемо ваше дервенке да

ги свиње не еду.

дервенски, -а, -o/дервенџиски, -а, -о који припада Дервену и Дервенцијама. —

От Пронини вати низ дервенџиски пут, па слезо у Џепу,

Дервенцим становнициДервена.—Све су тој Дервенци од Мораву до Мањак.

Дервенџија м становник Дервена. — Пројдоше Дервенџије с онија големи

волови монтофонци, прокараше ошав.
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Дервенџијем в Дервенци. — Дервенџије, кад завршу косилбу, дојду куде нас да

косу.

Дервенџика ж в Дервенка. — Утегле се Дервенџике у канавци, па на собор.

дере несв1. гули (кожу и сл). —Тија, бре, дере свињу ко кесапин —Дере с онија

нож, па устура, 2. фиг туче, бије. — Ћу га дерем, море, докле се свиња у крушку не

укачи, и трп прид дран, -a, -o 1. онај коме је огуљена кожа. — КЊд је драно овој

шиљеже?—Дран, дран, па одран. 2. фиг тучен, бијен. — Неси одавно дран, затој си се

ушијавил, синко.

дере се несвриг виче, дерња се. — Што се толко дере ко да гатурају на рожањ. —

Дере се ко Здравко за спржу (изр). — Дере се ко да му деру кожу (изр). — Дере се ко

јарац (изр).

дереџакм врлет, велика стрмина, стрмен.—Едва искочимо уз онија преденски

дереџак.—Напраил кућу на врдереџак, па не мож (да) се пријде с никоју страну.

дериште с пеј дете. — Оној сопуљаво дериште па проси нис пут.

дерле с пеј од дете. — Ако неће дерле да учи, ће носи текме с малтер.

дерња се несвешче, урла. — Дерња се ко да му кожу стурају.

дерњање с глим од дерња се, викање, дерњава.— Кво-етојтолкодерњањетам?

десан, -сна, -сно десни. — Десан вол се спотури, да падне, а леви претеже цела

кола на њега, да га утепа.

деси свр задеси, погоди. — Куде ме деси да с њега идем у работу?

деси се свр 1. задеси се, затекне се. —Деси се и ја туј књд му продаде коња. —Да

се не деси туј чича, теше ме утепа. 2. догоди се. — Такој се десило како ники неје

очекувал.

деснак м 1. који се служи десницом, дешњак. — Ја сам деснак, а брат ми-елевак.

2. стока која се преже са десне стране. —Жеркоје деснак, немој да си га упрегална

леву страну, тšг н-умеје да вуче.

детињ, -a, -o 1. дететов. — Узела да пере само детињ веш. — Настануло неко

време ко детињо дупе. — То-е детиња премена. — У старога човека детиња памет. 2.

фиг неозбиљна ствар. — Све су тој детиња посла. — Детиња памет га још држи, в

детиња работа.

Iдетиња работа/изрнаивно, детињасто понашање.—Детињаработа: играју се,

играју, па се потепају, и па се па играју ко да ништа неје било.

детињак | детињар м дечак, младић дечје памети. — Порасал онолки билмез, а

детињар. — Још је детињак.

детињар м в детињак.

детишљар м дечак, деран, балавац, в детишњак, в детишњар.

детишњак м дечак, деран, балавац. — Што не поведе онога твоега детишњака,

да ти праји друство.

детишњар м дечак, деран, балавац.—Још су они детишњари, несу задунђерлiк,

нек седу дом још овој лето. — Били су детишњари, а морали су да иду у рат.

детиште с ауг и пеј од дете. — Кво сам детиште родила: никога не слуша, за

ништа не аје.

Дећеве м заселак села Брод.

децомер м пинтерска алатка за набијање обруча на каци и бурадима.

дечишта с збим ауг и пеј од деца. — Чудо напрајише овај дечишта по ливаду, све

утапкаше травуљину, не-це мож коси.
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дечурлија жзб им ауг од деца. — Збрала се дечурлија, да му помогну у збирање

сено.

дечурлиски, -а,-о дечји, детињи. — Дечурлиска посла, да сргају кола у тарабе.

дибидус /дибидуз прил сасвим, потпуно. — Дибидус ме киша ушљепа. — С туј

мрешку ме осакати дибидуз, ко да му-е било причукало да сЊг мре.

дибина ж дубина. — Колка-е дибина у Власинско језеро, ники још неје измерил

сигурно.

дибок, -а, -о дубок. — Дибоко-е језеро, дибоко-е небо, ал је око најдибоко

Загазимо у дибоку јесен, а снег још не врну.

дибоко прил дубоко, много. — Убацка се на јексер, заболе ме дибоко.

диваљ, -вља, -вљó дивљи. — Млого воlj}-е диваљ коњ, ћете урита да те осакати.

— Малијат син ти-е диваљ.

дивани несвприча.—Кво литолко по целден дивануш-чичу да ги пита човек?

дивји, -а, -о дивљи. — СВлме загледују, ко да сам дошал откуде дивји људи.

дивка ж сурогат кафе одражи и јечма. — Седни да попиемо по едну дивку и

попушимо по цигару.

дивљак м диваљ, недружељубив човек. — Какbв је тој дивљак, ники не знаје тој

боље до мене.

дивљака ж дивља јабука или крушка. — Јабука дивљака е добра за сирке. —

Крушке дивљаке требе (да) упрну у сламу, па тЊг да се еду.

дивљи ким м бот ливадска биљка пољски ким Саrum sarvi L.

/дивљо месо изр израслина на телу. — Излезло му дивљо месо на руку, а бои се

да га аперише.

lдивљо место/ изр планинско место. — Овоlj)-е дивљо место, не рађа пченица,

ни царевица, ништа.

дивтерија жмед дифтерија. — Добил дивтерију, па се едва вуче ни жив ни

мртав.

дигне свр 1. скупи плод. — Дигоморженицу на Полом. 2. фиг изр: — Дигал нос.

Дигал прлицу (надурио се, прави се важан). — Дигни главу! (не дај се). — Дигни руке

од)-тој (остави га). — Диза џеву (галами без разлога). — Дигал прашину (баз

разлога узнемирио људе). —Дигал једро (отишао, одселио се). — Ни војна музика не

мож га дигне (не помаже му ништа).

дигне се свр 1. устане. — Још спи, не-це дигне, еј, до пладне. 2. фиг околни. —

Како се снег дигне исцавту јагличетија. 2. фиг скочи пенис. — Дигал му се стојко. 3.

фиг никад. — Ће буде тој кард)-це дигне мртав.

диза несв1. диже. — Диза греде за кућу. — Како можда диза онолки џакови

с-рженицу? 2. поставља, гради. —Диза кров на кућу. 3. фигмери. — Овија кантар диза

сто кила. 3. фиг одустаје. — Боље да дизам руке од)-туј работу.

диза се несв1. устаје. — Диза се у зору. 2. изр: (не) диза ми се свиђа се. — Не диза

ми се на туј профукњачу. 3. изр: не диза се много тешко, претешко. — Не диза се

колко-е тешко. — Овој се диза, ал овој се не диза.

дизање с гл им од диза (се), 1. подизање, ношење. — Болу ме руке одl-дизање

џакови. 2. устајање. — Рекомо дизање у зору, а он још чмаи.

1 дизгаж украс на вути, златна трака од гајтана. — Без дизгу вута неје толко

убава.
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дизгин м (најчешће у мн дизгини) 1. каиш на узди којим се управља коњем. — Ја

ћу држим дизгини, а ти се држ за мене, па књг потерамо дорчу у кас уз дел. 2. фиг

строго васпитање. — Млого си вој олабавил дизгини. — Требе му дизгин, да се

млого не сампаси.

дизлацим мн чарапе без стопала које се навлаче преко чакшира. — Дизлаци —

тој су ти черапе без)-ступало.

дизлвцим мн в дизлаци. — Обуј и дизлици књг поодиш у Село по теј соспе.

дија несвдише. — Голема врућина, умори се откопање, едва дијам.

дијаније с сорта, семка, вера. — Откакво ли-е дијаније овија човек, књд никога

не зеpeзуе, па ни матер си, ни башту? — Да му ебем његово дијание (псовка)

дијање с гл им од дија. — Затајуе се од тешко дијање ко задиљив. – Млоговој

тешко дијање.

дика ж понос. — Дете воlj)-е сва дика. — Отиде моја дика у варош, у школу,

остадо сама у овуј амбарију.

Дикава ж назив села у Дервену.

Дикавац м човек из Дикаве.

Дикавка ж жена из Дикаве.

Дикавче с дете из Дикаве.

Дила мfж надимак од Димитрије и Добрила.

дилберм пејмладић, љубавник. —Оставилгудилбер, па си отишал у работу.

дилберка ж пеј драга, драгана, љубавница. — Нашал неку дилберку у Неготин,

затој се не врћа.

дилејам пеј неозбиљан, ветропираст човек. — Које да се надаш друго од)-ди

леју, него да те заебе. — Он ти-е дилеја, ич се од њега не слободи.

дили-дили узв у пошалици намењеној детету које плаче: — Дили, дили гајде,

куде ће га најде, у попову ...

дилиндара ж трачара, оговарачица. — Од рану зору носи аброви по малу тај

Дилиндара.

Димам надимак.

Димана ж име. — Беше една Димана, врачарица у Златанци.

димење с глим од дими.—Угуши се оддимење, оцкpкнилувтери да се изветреје.

Димина падина ж ливаде, пашњак.

диминица ж посуда у којој се ствара дим за омамљивање пчела, в димњача. —

Донеси машину да запалим диминицу, ћу идем у љаник.

Диминица ж мтн ливаде, њиве.

Димитрија м име.

t димљак“ м димњак. — Он ти-е мајстор за димљаци, по целу Југославиу-е градил

ДИМЉaШИ. !

димљак“ маут и пеј од дим. — Искара ми очитија димљак од|-цировице. — Што

се диже толки димљак по кућу, ће упалите кућу!

димњен,-а,-одимљен.— Сви волудимњено месо, димњену сланину, сушенице.

Димча м надимак.

димчњк м дем од дим. — Још се вије димчђк из њиан комин.

Динам име.

динарчњк м дем и хип од динар. — Динарчњк му се не турчи.
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динарче с дем од динар. — Да бар на деца даде неко динарче, ни тој му се не

свиде.

Динча м име.

дињче дем и хип од диња. — Донеси ми едно дињче из Предене.

дип прил 1. сасвим, потпуно, до врха. — Дип га исабил. — Испразнимо пресак с

царевицу дип, до даске. — Дип га напунил, па се расипује. 2. сем, осим. — Дип да га

дадем на Милутина да га он прокоси. н

дипла ж количина сена или сламе коју захвате једне виле, навиљак. — Он ми

праји дипле, а ја денем пласје. — Јож две-три дипле, па да зденем стог.

дипла“ несв1. свира у дипле. — Праи дипле, а н-умеје да дипла. 2. фиг прича без

везе, трабуња. — Немој више туј да ми диплаш, не могу те слушам!

диплање с гл им од дипла“. — Досади с тој диплање у двојанке, куде му гипаја

купи (1). — Кљт почне з-диплање, да се згрозиш!

дипле ж мн муз двојнице, в двојанке. — Мој чича е праил дипле од)-цливово и

црешњово дрво. — Млoго убаво свиреше у диплe.

диплење с гл им од дипли (1, 2, 3). — Кој,ће ми помага у диплење сено (1)? —

Говедар ћете научи диплење у двојанке (2). — Укачи ми се на главу стој диплење сšл

едно исто (3).

дипли несв1. слаже сено у навиљке. — Ја ћу диплим сено, ти врљај на стог. 2.

свира у дипле (двојнице, двојанке). — Чува говеда и по целден дипли. 3. фиг трабуња,

говори без везе. — Пусти га нека дипли глупос. — Такој он увек дипли без везе.

диптен прил в дип. — Диптен смо дошли до крајс паре. —Диптен смо бес леб.—

Окосили смо диптен за овој лето.

дирм тајна, вест, новост.— Само дир да му одирим куде је рôвља отишал да па

рове на мене.

дира жв дир. — Ватила му диру, не мож војништа измекне.

дирек“ м 1. дрвени стуб. — Почел да попуста диреку кошару што носи ћуприју,

требе га заменимо. 2. фиг женска нога. — Куде само трчи за тија диреци.

дирек“ прил 1. право. — Спреми се рано на сабајле, и дирек — у општину! 2.

директно, без преседања, без свраћања. — Атобус иде дирек за Београд.

дирење с глим од дири. — Без дирење ништа неће дознаеш какbвјетој човек.

диречњк м дем од дирече. — Потпри га з-диречњк.

дирече с (мн диречетија) дем од дирек. — Добра диречетија си одељал за коко

шињац.

диречетина мауг од диречина. —Тија диречетина сто-годинеће држићуприју.

диречина маут од дирек. — Нас четири мужа едва поставимо диречину у подрум.

дири несвтајно дознаје, сазнаје, ослушкује, распитује се. — Достаја дири, сbк

дирити, да видим кво ће одириш. — Дири, дири, и не одири за њу ништа. —Дирити и

ја ћу дирим, да видимо кво ће уработу с туј струју.

диригување с глим од диригује. — Не могу више да слушам његово диригување,

има се оделим.

диригује несвзаповеда, наређује, в командује. — Неће у моју кућу Стамена да

диригује. — Нек диригује он у његову кућу, овде има кои ће диригује! — Туј се не

знаје кои диригује.

диринчи несвради много тежак посао, црнчи. — Цел век свм диринчил по

градилишта и кое сњм спечалил: болес, реуму, да ми руке сbк дркту?
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дирка (се) несву дем знач: дира (се). — Немој сваки час да га диркаш, це-наљути.

— Сњл се дирка, после тужевља књд га чвокну по лабрњу.

диркање с гл им од дирка (се). — За стално диркање ће изеде ћотек.

Дисам надимак.

Диска м надимак.

дициплина ж дисциплина. — Неје овој војска, да ни он држи дициплину.

Дицка ж хип од Даница.

длаг, -a, -o 1. дуг, дугачак. — Длаг пут пројдомо, воду непимо. 2. фиг опак, зао,

поган. — Млого длагезик има Тисина баба, да гу не слушаш. 3. фиг лопов. – Тој

детиште има длагу руку, не пуштај га у кућу.

длакаив, -а, -о длакав, космат. — У биcasи ли си држал леб, те-е оволко

длакаив?

длакуpина ж аугм и пеј од длака. — Бричи туј длакуpину, не могу те таквога

гледам.

длачетина ж ауг и пеј од длака. — Откуде оволка длечетина у грне?

длачка ждем и хиподдлака, длачица.—Почеле да му избивају длачке на бркови.

длачурда жауг и пеј од длака. — Грбина му сва у длачурде. — Грози се од|-дла

чурде.

длачурина ж ауг и пеј од длака. — Откуд у леб толка длачурина?

длачурина жу пејзнач: коса. — Урасалу онолке длачурине, а неће се почиша! —

Ич му не смита онолка длачурина, па гу подврзује у реп ко на коња.

длег, -а,-ов длаг (1, 2, 3). 1.— Излезомона Длšги ридда играмо вузбал. — Длšга

њива, три-дњна гужњејем.— Дл#га му рука падовата, еј, там, куде онај девојчетија. 2.

— Пуштила онија длšг језик па само мете 3. — Сви га знају подлеге руке.

длегачак, -чка, -чко подужи, подугачак. — За које прејдомодлšгачак пут до

Власину, књд ништа не пазаримо? — Постаде ден длагачак.
* - --

длњгачко прил подалеко, подуже.—Дотам си-едлЊгачко, требе се пуно оди.

Длњги дел м мтн висораван.

ДлЊги рид м мтн вис, гребен.

Длибокица ж мтн удолина.

дно с изр: — Ники неје напипалдно на онуј ствар, па нећеш нити (каже се ономе

ко јури за женама).

lдо кноћи/изрдо вечерас.—Не дојделидокноћи, немојвише ни да добди!

1до крај/ изрна крај. — Седни ти туј, а ја ћу до крај. — До крај га окосимо и

прикосимо за овој лето.

1до пладне изр до поднева. — Тој морам да сработим до пладне.

/до после изр мало затим, касније. — Не могу га чекам до после.

доáђа несвдолази. — Оће л он да доађа, да га чекамо ел да си легамо?

доака свр доскочи, докрајчи, дође коме главе. — Доакали му милицајци, ватили

га у Страње: сече буке у туђо. — Окоси ливаду, доака вој напоследак. — Коњи ће му

доакају главу.

добави (се) сврдомогне (се), снабде (се), дође до нечега. — Едва добави дизгини

за коњи.— Добави си коња ко видру. —Да ми добавишеден кожан мантил.—По мрак

и овуј слоту, едва се добави до дом.

добавување с гл им од добавуе (се).
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добавуе (се) несвснабдева (се), добавља (се). — Откуде добавуеш овакој убави

јунци? — Воденички камен се добавувал чак из Дарковци.

добардњн м 1. фиг празник. — Данаске-е цел ден добардњн. 2. фиг лењивац,

готован, нерадник. — За њега-е сваки ден добардњн.

добарчак добарчњк, -чка, -чкојако добар, добар. — Беше он добарчњк човек. —

Добрачку-е жену узел. — Добрачку спржу напраимо. — Добарчакси-е и он, књд несте

дом, све сработи.

добаршко прил јако добро. — Добаршко си поручамо, сbк да оданемо у ла

дoвинку.

добаци свр 1. баци до одређеног циља. — Одовде с камен он можда добаци до

Клисурку. — Добацил чак онам до црешњу. 2. дода бацањем. — Добаци ми туј

фанглу.

добере свр заврши брање. — Кад)-добере сено, и он ће дојде до воденицу.

добива (се) несв1. добија (се). — Добива ли Добривоја пенsију? — Писма овде

више не добивамо, нема кои да ги носи. — Од)-тој се добива пролив, неје за дете. 2.

постиже се цена. — За њега добивам и дваесиљаде, ал тебе ћу га дадем за осамнаес.

— Колко се добива за боровињке овуј годину?

добивање с гл им од добива (се). — Некад је било добивање паре у дунђерл#к, а

сbк послабо.

добие / добије (дете) свр 1. роди (жена). — Едва чека да добие дете. 2. изр: добиe

lдобије почне месечно прање код жене. — Разболи се кад-добије оној, па не можда

работи.

/добие душу/изр поврати се, окрети се, дође к себи. — Даде ми лебац те малко

поедо, па доби душу,те мога да се врнем дом, атеше да останем на Џеврљанку.

/добие ноге/изрнестане, буде украден. — Остави га куде кошару и док се обрну,

трнокоп ми добил ноге.

/добије ногу (ноге)/изр 1. одбаци, шутне кога. —Ће добије ногу у дупе, ко други

што су добили књд су гу просили. 2. нестане, буде украден. — Ама, свл што га остаи

на труп, већ ми секирче добило ноге.

добира несвзавршава брање (воћа). — Добира сливе у Папрат, да допунимо

кацу.

доближи (се) свр 1. приближи (се). — Доближи ми клепала, да наковем косу. —

Ка(д)-це доближимо до кућу, седoмо куде Николин кладанац, да оданемо. 2. приђе,

примакне (се). — Још несмо окосили, ал доближимо до крај. — Доближи се до астал,

да обедуемо. 3. дође време чему. — Доближи се Горешњак, а још несмо сработили

ливаде.

доблизи (се) сврв доближи (се) (1, 2, 3), 1. — Доблизи волови до сено, нека еду

докле стоваруемо дрва. — Доблизил се већем да заврши кућу. 2.—Доблизи се ускубе,

да се огрејеш. — Колко ће узнеш да ми доблизиш греде искачар до кућу. 3. Дoблизи

време за у работу (3).

доблизување с гл им од доблизу(ј)е (се). — Од њинодоблизување нема ништа,

још су на крв и нож. 1

доблизуе 1 доблизује несв1. приближава што. — Он ће доблизује сено, ја ћу

товарим у кола, 2. приближава се коме и чему. —Доблизујемо до Село да станемо да

се посредимо. 3. дође време чему. —Доблизује школа, а књигујош неси ватилу шаке.
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доблизуе се 1 доблизује се несвприближава се, примиче се. — Бадава се ја

доблизуем до њега, књд он од мене бега. — Доблизује се време за жњетву.

добос време, доба. —Чекамо га до кое добода дојде, и он не дојде. — Мислим си

нешто: у овој моe дoбoе умрела моја мати. — Беше оној друго добо књд сам ја

момкувал. — У свако доботи-е овде отворено.

lдобра стижа изр каже се ономе кога сустигнете на путу. — Добра стижа,

снајке!

добрачко прил прлично, доста. — Задржамо се добрачко на вашар у Свође.

добре прил дуже време, в добрачко. — Добре се задржамо у кафану.

добреје несвпостаје добар, постаје све бољи. — Неје више прзница, почел да

добреје. — Кој знае што му-e: почел нешто да добрéје.

Добривоја м име Добривоје. — Акобогда, Добривојо?

Добрић м име. — Куку, Добриће, отишла ни Мирка, оженила се. — Куде вас све

неки Добрићи, те Добрић Тичин, па Добрић Миланов.

Добрица ж име.

добро с добро дело, доброчинство. — Ће га убие мое добро с које сам га

очувала! — Брзо-е нешто забораил мое добро. — Ће гу убие моје добро што сам гу

очувала, да ме сbк не гледа ни за црвиву сливу.

добро“ узводобравања.— Добро, књг појдеш, викај ме. —Добро, можда идеш да

се играш.

добројтро с добро јутро. — Књд пројду у школу деца викају: Добројтро!

Добро Поље с село.

Добропољац м човек из Доброг Поља.

Добропољка ж жена из Доброг Поља.

добропољски, -а, -о који припада Добром Пољу или је из Доброг Поља.

Добропољче с дете из Доброг Поља.

Добросов м име Добросав.

Добросовка ж име Добросава, Добросавка.

добротиња ж 1. доброта, добродушност. — Убила те моја добротиња, што ми

такој врћаш (клетва). 2. добра особа. — Нашал њу, добротињу, да цуца, што мене не

цуца, ако смеје?!

добротињка жудем знач: добротиња (1,2). — Све ће уработиш з-добротињку, с

лошотију — ништа (1). — Такву добротињку, ко што-е она, више неће најде (2).

добротица ж в добротиња. — Она ти-е добротица каква гу нема у цел крај.

довади свр извади све. — Остаде у њиву да довади компири.

доваља сврдокотрља. —Доваљамо с муку камен до воденицу. — Ако трупац не

можда подигнемо, ће га доваљамо.

доваља се свр с муком дође. — Sипа, sипа снег, едва се, овакој сам, преко

Џеврљанку, доваља дом. — Некако се доваљал ус-тија пусти Купински рид.

доване свp дохвати, ухвати. — Има га доване па макар у вр крушку да-е. —

Довану мачка поганца. — Довану ме мачор с нокти, све ме огребе. —Довану штап, па

гу стуца змиетину.

доване се свp дохвати се, домогне се. — Кад)-цедоване с уста за дупе, тркће тој

бидне. — Кад)-це дованумо до прав пут, тšг лако беше.

lдоват изр: на доват 1. на брзину, у журби, на дохват. — Тој што стиго за

три-дњна надоват да уработим, тој му беше. — Нејеђ надоват, но полагачке, никите
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не брзи. 2. на домет руку, на дохват.—Алат требе дати-естално надоват. — Имајси

штапче на доват.

довата несв1. дохвата, досеже. — Грањка довата у пенџер. — Немој коњ да

довата жито. 2. простире се. — Градинче довата до кућу. — Имање ми довата до

Најдину воденицу. 3. види. — Одовде око довата до Кукавицу. — Докле око довата

уш-Чемерник дотлети-емлачишко. 4. фигузима.— Неки преко плотдоватају крушке.

довата се несвдохвата се, хвата се. — Це довата он за дупе, књT чуе да-е она -

отишла за другога.

доватање с гл им од довата (се). — Књд настане доватање, сви ће довату по

нешто, ти ће, слепчо, останеш без ич.

доватi. км дем од доват, домет, докле сеже рука. — Ја тури торбиче с леб на

доватЊк, кој га укачи још погоре?

довати свр 1. дохвати. — Довати ми онуј гроздинку одј-црешњу. 2. уједе,

угризе. — Немој Беља да те довати за цеванку. 3. ухвати. — Ако те довати, ће те

искрши. — КњLд)-те доватим, неће ни перушка од|-тебе да остане. — Довати га за

öшвице, па одј-séмњу. 4. удари. — Довати га с млатач преко гузицу, та га изеде. 5.

узме. —Довати торбиче и отиде у говеда. — Дојде испечалбу, довати кланет из-банду

лута, свири по свадбе, гозбе, на собори и никад неје дом.

дoвaти“ свр фигузме, почне. — Накова косу, па довати да коси. — КњLд)-довати да

чита књигу, не испушта гу из руке. — Довати да се чеша од|-дирек.—Довати да вије

ко гладан вук. — Ни ми не знамо зашто одеднуш довати да пева. — Довати да бега. —

Ти, каквв си, одма ће доватиш да га биеш.

довати се свр 1, ухвати се у коштац. — Кад)-це довату да се даву кучићи, не

можги раздвојиш ни с мотку. — Доватише се у коске, онакој крупни, рмпалије, па не

знаш кои ће надвије. 2. ухвати се за што. — Довати се до девојку и стаде да игра. 3.

дође до негде, домогне се чега.— Кад)-цедовати до Џеврљанку, тегми паде камен од

срце.

доваћа несв1. дохвата, досеже. — Голем порасал, с руку довáћа плафон. 2. фиr

бере. — Доваћај ги с кукљу, ако не мож с руку. 3. фигуједа. — Ако те Бељадоваћа, неће

останеш читав.

доваћа се несв1.. хвата се за нешто. — Што се еднуш недовати и за матику, ко

што се доваћа за сушеницу? 2. фиг пружа се, досеже. — Доваћа се чак онам до

девојчетија.

доваћање с глим од доваћа се. — Досади ни његоводоваћање за све и свашта. —

Високо-е за доваћање, мора се укачиш на нешто.

довдек прил довде.- Довдек је нашо, одовдек туђо.

довдека прил в довдек. — Косил сам довдека, одовдека сbк коси ти.

довек прил 1. довека, заувек. — Довек ће да те пантим. — Ништа не траи довек. 2.

фиг за вечност, онај свет. — Сашил гуњче и чешире за довек.

довечер прил вечерас, довече. — Реко вој: „Дојди довечер куде кладанац“.

довива се несвсналази се. — Довива се кој како умеје. — Довивају се стуједну

пензиицу.

довивање с гл им од довива се, сналажење. — Дете сам одранила све на до

вивање, од мои нее телники да ми се најде.

довиђење до виђења. — Довиђење, па да се видимо, акобогда, што скореје, ако

не — догодине.
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дoвије се свр 1. фигдосади, дојади, дозлогрди, водвије се (3).— Дови ми се од овај

деца, по целден цвркају око кућу. — Од разне будале довије се на човека што-е жив.

—Књдму се довије да работи, отиде у реку да се бања. —Довило му се учење, побегал

изј-школу. 2. фиг снађе се. — Дови се и ти некако, па си купи пржуњ, да не џакаш

стално из други. — Дови се ја за паре, па му исплати.

довика свр дозове. — Онолко се дра од рид и не мога ги довикам,

довикување с гл им од довикује (се), довикивање. — Пробудише ме тај деца

з-довикување.

довикује (се) несвдозива (се), зове. — Изгубило се неко дете па самодовикује по

Јереницу и плаче. — Довикује овчаркалијарицу по тујутрину. — Двикују се овчари

по Тврди брег.

довлачење с глим од довлачи? (се). —Онолко довлачење и па нема кво да се еде.

довлачи сврзаврши свлачењем (дрљањем). — Послужи ни време, те довлачимо

орање на Вител.
1 2 - И • I t 1

довлачи? несв1. допрема вукући. — На грањку до појату довлачимо сено. 2. фиг

пеј доноси, допрема. — Онолку рану довлачи у кућу и па им малко. — Немој више да

ми довлачиш туј гвожђурију у кућу. 3. фиг пеј доводи. — Не довлачи ми више туј

гадурију у кућу!

довлачи се несв1. пеј долази. — Викај га да се довлачи дом, да га ја не викам! —

Што се не довлачи више дом, кое там работи? 2. пеј долази, долази кришом. —

Довлачу се куде њега неке женетине, ал ники не знае кое су и одокле су.

доврзује несвзавршава с везивањем. — Има још малко да доврзује снопје, па ће

дојде.

доврља (се) несв1. добацује (се) чиме, добације што. — Дојди да ми доврљаш

дипле на стог, ја ћу денем.—Посталјакачак, доврља се с камен чђкдо онуј крушку. 2.

упада у реч, добацује. — Не доврљуј, кадl-човек орати.

доврљање с глим од доврља (се). —Још колко-е остал цреп задоврљање на кров“

доврљи свp добаци, дода. —Доврљи ми кључ откућу. — Можда доврљи камен

преко реку, до онуј штетину. — Доврљи ни још по едну ракију! — Hechм верувал, ал

се момак доврљи до чукар.

довpљување с гл им од доврљује (се). — З-доврљување брзо ће пренесемо циглу

на спрат.

довpљује несвдобацује што до кога или чега. — Доврљују се деца з-грутке

од)-цнег.

доврљује се несвдобацује се. — Доврљуе се с камење, еј, онам, до бару.

доврт изр у разбрајалици. — Едноле, дволе, троле, чивиле, пале, шале, садом,

дадом, оврт, доврт, кикац, какац, аскрц, даскрц.

довртка свр заврши с врткањем. — Још малко, па ћу доврткам.

доврше свр заврши с вршидбом. — Данђс ће довршемо ржeницу.

довршује несв1. приводи крају вршидбу. — Јутре скроз довршујемо жито. 2.

завршава што. — Довршујемо кућу ал такој да се не истеретимо.

довукување с гл им од довукује (се). — Ушпарал сам паре за довукување цреп

од)-цтаницу.

довукује (се) несв1. довози (се), дотерује (се). — Кој ће ти довукује дрва ис-туј

скркoлију? — Двукују песак чак из Мораву, неће ис-Пржине рôвине. 2. фиг долази
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невољно. — одма да се довукује дом, да му ја не добдим. — Кад-це напие, едва се

довукује ус-туј Чуку.

довуче се свр фиг дође невољно. —Довуче ли се више из туј воденицу? — Како се

довуко овде, они ми праише мађије, праише, праише. — Довлачи се дом, да те ја не

доводим с прут!

догига (се) свр дође с муком, дође гегајући се. — Едва догигаше дом по оној

тешко времиште.- Догига се он са штапче сваки дšн пред)-задругу. — Догига ли се

више дом? — Едва се догнгам на овеј моје гигаље.

доглави свpдопуни, домери.—Туријош едне криваче да доглавиш врећку довр.

догледа сврфигдочека, доживи.—Оћулијададогледам дамидеца стану на ноге.

доглође свр 1. оглође све.— Докле недоглође све кошчуpине, не диза се одастал.

2. фиг уништи, упропасти. — Овај деца ће ме доглођу с њине свађе.

догмаца свр дође гацајући. — Догмаца ли по овуј љáпавину? 1

договорџијам 1. онај који се нешто с неким договарао, утаначивао,— Онје бил

договорџија, он знае како се договорили за водовод, 2. проводаџија. — Он им је бил

договорџија ка(д)-це узимали.

договорџика ж она која је нешто с неким уговарала, договарала, проводаџика.

—Затеј што су се ожениле у нашу малу ис Козарницу, Степановци и Јовановциона-е

била договорџика.

догодине прил кроз годину дана.— Догодинеће да роди.—Догодине у овој време

да се па видимо.

догођ прил докле год. — Догођ-цам ја овде, ники не смеје да те дира. — Догођ

будем жив ћу те пазим.

догрваља сврдокотрља. —Насекомотрупци, па ги догрваљамо до пут за у кола.

догрваља се свр фиг дође с напором, падајући успут. — Помрзлица, едва се

догрваља дом.

догрди свp досади, дозлогрди. — Све ми догрдило, ћу штукнем негде ники да ме

не најде.

догуди свp дође до крај, прохуји. — Догуди већем до крај овај зиметина.

дода ж старија сестра, дада. — Доде-ле, Јано, шарено тканиче, бајке-ле, Ми

ланче, набери вој јегличе (нар песма). — У недељу ће идемо куде доду у гости.

додава несв1. даје, пружа. — Колко му човек додава, он још џака. 2. додаје—

Додавај ми цигле на скелу. 3. фиг домишља, измишља, слаже. — Кво гођ да вој

кажеш, она му још додава, те га наткачи. — Причај како-е стварно било, немој ти да

додаваш.

додвори свp yгоди. — Голем запрдоја, ниедна му не мож додвори, па га ниедна

неће.

додене свp доврши, заврши. — Више не смејем, млого е високо, нека башта

додене стог.

доди несв скраћени облик од дооди, долази, в дооди. —Додили Стамен из работу

за косилбу? — На овој доди наставак с-кукљу. — Како додиш до паре, књд не идеш у

работу? — Кво ти доди Милентија ис Козарницу — тетин, ел ујка?

додија (се) свр досади, дозлогрди. — Додијаше ми овај деца с њину вику. —

Додија ми више работа на туђо имање. — Кад)-ти додија, ти га остаи. — Кад-ти се

додија, ти немој више да работиш. — Додија ми се тој његово стeњање, па га малко

шербну
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додирњување с гл им од додирњује (се). — Све-е почело од)-додирњување с
колена.

додирњује (се) несвдодирује се, пипа се. — Авлије ни се додирњују иза кошару.

— Боли, не додирњује се. — Тија мангуп млого воли девојчетија да додирњује.

додолица ж 1. додола, учесница у додолама. — Пројдоше додолице, све ги

окупамо с воду. — Кона и Петрија су стално биле додолице. 2. фигмокра особа. —

Напраила га киша ко додолицу.

додума се свp договори се. — Додумасте ли се више за тој ткаење, ел ће се још

додумујете?

додумување с гл им од додумује се. — Стија намћори нема додумување.

додумује се несвдоговара се. — Нашле се бабе на пут, па се додумују.

дoеде свр заврши с јелом. — Нека доеде, па ће појдемо.

дожалеје свр постане много жао. —Дожале ми за оној дете како се мучи, па му

дадо неку пару.- Књд му дожалеје за мајку, ће се врне дома.

дожева несвзавршава жетву. — Књд дожева нек остаи Богу браду. — Овај се

њива дожева књд узреју сливе.

дожевање с гл им од дожева. — Послужи ни време и за дожевање, те убаво

дожемо.

дожњеје свр заврши са жетвом. — У торник ће дожњејемо жито.

дозаман прил довека. —Дозаманли да га чекам затеј паре за мои убавијунци?

дозваља (се) несвдозвољава (се), допушта (се). — Мати му све дозваља, само га

башта малко сапиња.— Не дозваљај дати други командује у твоју кућу.- Најмалечњк

па му се све дозваља — Не дозваља се с каљаву обувку у кућу.

дозваљање с гл им од дозваља (се). — Без дозваљање немој тој да работиш.

дозем прил до земље. — Савила се дозем и такоlj), јадница, оди.

дозида свр 1. заврши зидање. — Да дозидам још три-реда и готова преграђа. 2.

озида још нешто. — Планира ус кошару да дозида и појату за овце.

дозимеје сврв дозиме. — Ће докара дрва, књд му дозимеје.

дозими свр постане хладно. — Дозиме ми, не могу више да седим наулице.

дознава несв1. дознаје. — Све што уработиш он однекуд дознава, ко да му неки

прича. 2. понаша се нормално, јесте нормалан. — Ја би му верувал, тија човек

дознава. 3. понаша се ненормално, будаласто, глупо. — По малко не дознава, ал ме

послуша књд га пратим у задругу. — Море, она не дознава, рекоше, кво ће вој оволко

црево.

дознавање с гл им од дознава.

дознавује несвв дознава. — Причају људи, па такој понешто дознавујем кво се

работи у Село (1). — Она нее толко лоша, ал мати вој већем не дознавује (3).

дозреје свр узри, сазри. — Немој ги још береш, нека крушке дозреју.

дозреује несвдозрева. — Еве, и овћс већем дозреује.

доида несвзавршава схраном. —Докледорчадоида, да га малко отимаримо.

доич прил потпуно, начисто, в дуuч. — Белуну још музем, ал Плавка доич

пресушила.

дојадеје свp дојади, досади. — Дојадело ми више да се дизам сред ноћ за на

работу.

дојаднеје свp досади, дојади, отежа. — Ћети дојаднеје празна торбичка, па ће

гу врљиш. — Књд ти дојаднеје, ти си дојди.
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дојадни свр 1. дојади, досади. — Еднуш књд ми дојадни, ћу гу здувам мо

ментално. 2. наљути се, разљути се. —Дојадне ми на онуј жену, па војсваштанаказа.

дојде свр 1. дође. — Дојдели, прике?— КЊд ће Стамена да дојде одј-цвои? —Ће

дојде на куково лето. — Све што дојде, и пројде! — Дојде ми да га напцујем. 2. фиг

долија. — Дојдемаца на вратанца. 3. фиг опамети се. — Ништа ми не требе следнуш

да му дојде из дупе у главу! — Дојде ми памет, ал касно.

докаже свр увери кога у нешто. — Не мож му докажеш, па тој ти-е, он ти-е

недоказан човек.

докара свр 1. дотера, довезе. —Докара чича сабајлетри-воза сено, ће дене стог.

— Докара свињу куде вепра, це букари. — Да сам докарал и оној снопје сbк би

пребринулбригу. 2. фиг среди, доведе уред. — Докара га у бразду з-доброђебрање. —

Само моја душа знаје како свм ги докарала у ред. 3. фиг (по)стигне. — Докарал до

прецедника на општину. — Докарал до генерала. 4. фиг пропадне. — Докарал до

прошљачки штап. 5. изр: докара до булмач понавља (у школи), пропадне. — Тија

Тикомиров докарал до булумач у текничку, 6. изр: докара донде проћерда, упропасти

што, пропадне у животу. — Докарал донде с његову мајторију по Белиград.

докара се свр 1. дотера се, уреди се. —Докарала се за собор тип-топ, ко краљица.

— 2. среди се, постане неко. — Човек мора еднуш да се докара у памет. 3. фиг

упропасти се. — Докарал се до прошљачки штап. 4. фиг напије се. — Докарал се у

кафану, па га доведоше мртвосаног.

докарување с гл им од докарује. — Окоси Мрковицу, збра га, ал з-докарување

неће буде ласно.

докарује несвдотерује, довози. — Јутре ћу докарујем сено из Бачевиште.

докарује се несвдотерује се, украшава се. — Почела се докарује, сЊл се уsира у

огледало, иде на игранке. 1 t f 1 1

докаса свр 1. дође касом на коњу. — Јутроске докаса Драгомир на Дорчу из Ан с

побратима, 2. фиг дотрчи. — Викнем га и одма докаса да види кое ми требе.

докаска свр у дем знач: докаса, 1. — Докаска на коња по мељаву. 2. — Ће докаска

дома ко куче, књд му ја подвикнем седну шибљинку по гузицу.

докача несв1. дотиче, додирује. — Сруку докача плафон. — Не докачајжицу, ће

те убие струја. 2. фигхвата, качи. — Малечак, још га закон не докача, па лудује. 3. фиг

осећа, брине. — Њега тој не докача, ич се не секира.

докачи свр 1. дотакне, удари. — Немојте докачи нека грањка одј-цливу, ће ти

искара очи. 2. дохвати. — Докачи густојашче, преко плот. 3. фиг удари. — Да га

докачи стојагу, сbк ме не би подирал.

докачи се свр 1. посвађа се, потуче се. — Докачише се књд дојде да се дели

Китка. — Не докачај се с појаки од тебе. 2. ухвати, домогне се.— На Шанци докачимо

пут за Промају.

докачување с глим од докачуе се. — Извукли му уши збогдокачување з-деца.

докачуе се несв1. изазива, задиркује се. — Стално се докачуез-деца, не знам кво

да му работим. 2. додирује се. — Пази да се жице недокачују, ће прегори аперат.

докачује несв1. додирује, дотиче. — Грањка одј-цливу докачује струју. 2. дира,

задиркује. — Докачује како кога стигне, па му после крив ђавол књд га бију.

докидм век трајања, крај. — Дошлојуже додокид, срећа сам видел, иначе би ни

говече отишло у штету. — Џопке ми све дошле до докид.
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докида (се) свр поцепа (се), откине (се) сасвим. — Носи чешире докле мож, књд

ги докидаш, ће сашиемо нове. — Докидало ми се трекло на торбичку. — Кад)-це

докидају едни опћнци, одма праји други.

доклацка (се) сврједва дође, дође клецајући. — Како ли само доклацка довде с

онуј пребијену ногу? — Доклацка се с муку докуде доктура да види које ми-е тој на

ногу.

доклека (се) свр дође с муком, храмајући. — Доклека ли, Ђуро, ис-туј пусту

печалбу?- Едва се доклека до кућу по овеј соспе.

доклекави (се) сврв доклека (се). — Ники гу неје викал, она па доклекавила из

Најдинудолину.—КЊдон може да се доклекавидо Мејане, а што не би могалити?

доклендрца (се) сврједва дође, дође храмајући. — Едва доклендрца уш-чепељак

по овија челопек. — Доклендрца се некако стојашку куде вас.

докленsа (се) сврједва дође. —Докленsа до вракњицу, ал више никуде не иде.—

Како ли се докленsа иc Предене? —Ногичку предногичку, па се човек докленsа.

доклепа свр заврши клепање. — Докле доклепам косу, иди донеси воду од извор

у Послониште.

доклеца сврједва дође, дође храмајући. — Доклецала некако, ал ко-це вpне сам

Бог знаје.

доклеца се свр фиг дође непозван. — Доклецал се и он, старчина, ко да га-е неки

викал.

доклипавеје свр пеј дође шетајући. — Ће доклипавеје још неки пут, тег ћу га

питујем за ора. — Довде некако и доклипаве, ал на даље не могу.

докљуве свр фигупокоји, сахрани. — Квате врана закљуве, таква ће те докљуве

(изр).

дoкoвe свp доврши ковање. — Јошке да докове баскије, па ће успрајмо плот.

доковување с глим од доковује (се). — Однесекламфекуде ковача надоковување.

дoкoвује (се) несв1. поново (се) кује. — Залуд он кове књд ја по њега морам да

дoкoвујем. — Мора се доковују рогови скламфе. 2. завршава (се) с ковањем. — Неје

косу наковал до крај, па гуја доковујем. — Данђсце доковују летве и јутретурамо

цреп.

дoкoлан, -лна, -лно докон, беспослен. — Доколан поп и јарићи крсти (изр). —

неchм толко доколан да ти целден деверујем. — Кад)-ци већ доколан, да ми нешто

помогнсцi.

доколенка ж дем и хип од доколеница. — Купила сам доколенке на сва деца.

доколко прил докле, докад. — Доколко ће више стоимо, заболеше ме ноге.

доколување с гл им од доколује (се). — Куде Стојанчу нема доколување, сваки

мора да работи. 1

доколује (се) несвбеспосличи (се), дангуби (се). — Он доколује, а ја се утепа од

работу. — Овде нема да се доколује, има да се работи.

докопување с га им од докотује (се). — Пратимо га да помогне на Стамену у

докопување компири.

докопује (се) несвзавршава (се) с копањем, докопава (се). — Остаде Стамена на

рид да докопује компири. — Сек се докопује на Игриште, а јутре-е празник.

докривеје сврв докриви. — Докривеје човеку такој гледаећи разан глупос.

докриви свp дође коме криво, буде коме криво. — Књдми докриве како мучи дете,

умал теше да га бијем.
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докрца сврдође колима која шкрипе.—Докрца Печин пуна кола срастове греде.

докрши сврполоми све. —Ти докрши грањке, ја ћу докарам говеда да брсту.

докрши се сврфигпеј дође. —Па се докршилкуде нас, а ники га нее викал.

доктурм лекар. — Одј-доктура на доктура, пројде ми лето по болнице.

доктурица ж лекарка. — Доктурица ме испамет искара, књдрече куде све требе

д[a}-идем да ме испитују од моју болес.

доктурка ж в доктурица. — И наша мала добила доктурку.

докуде“ прил куда. — Докуде си бил'? — Докуде си пошБл?

докуде“ пред до. — Испрати га докуде Пронини.- Чекеј га докуде мрак, ће дојде с

коњи. — Докуде дома ли?

докуде“ прил око, отприлике. — Има га прасе докуде шеснаес кила.

докур м пеј подр доктор, лекар. — Има куде нас еден докур што такве лечи. —

Зрела-е за докура с туј њојну болес.

докуpка м пеј подр докторица, лекарка. — Ако му не помогне докуpка, ники

неће. — Ћерка вој у Белиград учи за докуpку.

докуpчи свp дојади, досади. — Више-е докурчил на цел свет с тој валење,

валипрда.

докусурен,-а,-о трп прид утрошен. — Масло-е докусурено, па требе да узимам

бучку у руке.

докусури свр 1. фиг дотуче. — Стуј реч га дибидуз докусури. 2. фигутроши,

потроши. — Докусуримо брашанце дибидyc. 3. заврши какав посао. — Докусуримо

косење, па, Боже здравје, догодине.

долм до, удолина. — Чекал сем га три-сата у Гргулов дол да сечемо буке и не

дојде лажов.

доладнеје свр постане хладно. — Доладне ми у задругу чекаећи поштара.

доламче с в гуњче. — Без“ доламче нигде не пооди.

долап“ м остава у зиду у сеоским кућама. — Дај ми шићер там, из долап.

долап“ м специјална метална посуда за пржењеражи и јечма (замена за кафу)

и кафе. — Нека(д)-цмо у долап пржили јечам и ржeницу, па после каву, а сhг смо га

забаталили.

долек, -а, -о далек. — Пошли на долек пут бес коња с онолко ствари. — Млого ми

се учини долека тај Сурдулица.

долек /долеко прил далеко. — Млого је долек до Кијевац, душа дати испадне. —

Отомо долеко, стра ме да се не загубимо. — Долеко-е он докарал у Лесковац, до

главногинџењера у вабрику. — Куде пати отиде долеко, несšм на тој ни помислéл! —

Несмо ти ми баш толко долéко да не дојдеш по неки пут.

долети свр фиг дојури, дотрчи. — Чим га викну, долете у еден ма. 1

долечак, -чка, -чко далек, удаљен. — Долечак ми беше пут у Владички Ан,

бес-коња тешко би се врнул.

долечан, -чна, -чно далек. —Низ Мејану пробду долечни људи, откуде Клисуру

и Божицу. — На долечан пут појдомо куде никога не познâвамо.

долечко прил далеко.— Млого-е долечко до Власотинци, ћете заболу ноге, боље

увати автобус. — Долечко отомо од кућу, кад!-це врнемо?

долија свр буде ухваћен. — Долијал мачор што ни дави кокошке.

доликује прил како треба, како ваља, како приличи. — Да се обучеш како

доликује. — Неје доликувало на девојку да се доцкан врћа од|-цобор.
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долина ж1. удолина, дубодолина.—Јутреће оборимо онујливаду удолину стри

косе. 2. поток, водени ток.— Надошла долина, ће ни однесе све ваде. — Наврни воду

из долину у ваде да наводни ливаде.

долинетина жаут и пеј од долина. — Пропадо косеећи долинетину и још гунесем

окосил.

долинка ж дем и хип од долина. — Слезни у долинку да припнеш Врањчу.

долинче с дем и хип од долина. —Тркни у долинче, у стовне, да ми донесеш воду

од кладанче.

долињак м аут и пеј од долина. — Нећу више да расипуeм снагу трсеећи тија

долињак.

долита несвдолеће. — Неје ми јасно откуде долита овој лисје.

доличи несвдoликује. — Ће поделимо брацки, како доличи. — Не доличи на

старога да се вата у оро с млади.

долмаж дрвена кућа чији су зидови испуњени блатом измешаним са сламом.

Долња Козарница ж име засеока, в Козарница.

долњак м 1. доњи, непокретни камен на воденици. — Обрта се како долњак на

воденицу (изр). — Изел ми се долњак, требе да га мењам. — Кроза долњак пробди

вретенце, па у горњак за паприцу. 2. гребено за гребенање вуне. — Гребенац долњак

се добро уцврсти, да з-горњак можда влачиш вуну.

долњи, -а, -о доњи. — Дојдомо из долњу малу. — Увати по долњи пут, па редом

до Рударски рид. — Долња мала од|-цабајле лежи у маглу и иње.

долњи бадм в баба (4). — Долњи бад је удубен у кобилицу.

Долњи Големи рид м мтн шуме, ливаде, пашњаци.

долњи камен мв долњак (1). —Требе да оклепам долњи камен на воденицу.

Долњи Славковци м заселак, в Славковци.

долњиштес стопало код чарапе.—Првозаплетем гредицу, па последолњиште.

долуња (се) сврдоскита (се), долута.—Долуња синоћке после толко луњање.—

Кад)-це па долуња, ће га вржемо да више не луња ко глуво куче.

долура (се) свр доскита (се), долута. — Долура се неки човек откуде Преслоп,

не знам кои-е, ни какав је, а ни он неће каже.

дом м кућа. — ОвоljЈ-е мој дом. — Одма иди дом, тражу те за некву беду!

дома прил код куће, кући, из куће. — Седи си дома и чмаћ. — Бил сам дома. —

Донесо ги одј-дома.
1 у - - 1 t

домазлак / домазлик м домазлук, 1. домаћинство, сточни фонд. — Има голем

домазлЊк. 2. приплод. — Оћу да запатим од овеј овце за домазлик, 3. порекло, сој

(стоке). — Распитај се прво за њин домазлbк, па после купуј.

домакне (се) свр примакне (се). —Домакни ми столиче да потурим поткотле.—

Домакни се поблизо до мене да пооратимо.

домами свр маљењем дозове. — Иди домами свиње да ги нараним.

домаћини се невр окућује се, постаје домаћин. — Почемо се домаћинимо од

ништа. — После смо се домаћинили, кад!-це одвоимо од старци.

домациња (се) несвпримиче (се), приближава (се). —Домациња грађу, ће почне

да праи кућу. — Домацињају се дористрашни облаци откуде Острозуб.

домацињање с гл им од домациња (се). — Полак, полак з-домацињање, и он-це

пресели куде нас.

домашњар монај ко се стара о кући.— Татин домашњар, по целден чува кућу.
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домашњарка жжена која се стара о кући.— Овуј недељу сам ја домашњарка, а

други су у поље.

домашњарује несветара се о кућним пословима. — Нека она домашњарује, а ми

ће работимо.

домашњарче с дете које се стара о кући кад други нису ту. — Да видимо кво-е

данђс работило домашњарче.

домеље свр заврши с млевењем, самеље. — Да домељем ржeницу, па тиг турам

превнину. — Кад)-це домеље, спушти уставу, узни ујам, па пуни џакови.

домете свр почисти метлом. — Остаде још лечка да дометем.

домилеје свр омили, постане драго. — То-е таква срткава работа да не мож ти

домилеје.

домили свр омили, постаде драго. — Домиле ми у село девојче (нар песма).

домисли се свр 1. смисли, досети се. — Домисли се нешто: да ти изаткајем

тканицу 2. предомисли се. — Домислила се да ми врнејуницу што сам вој продала. —

Домисли се: ци седим дом, не могу у Село.

домита несвприводи крају метење. — Домита гувно по вршу.

домитање с гл им од домита. — Препушти вој домитање, а ти напој говеда.

домоéга / домојега узв 1. негодовања. — Домоега с теј бапске приче. 2. фиr

бестрага, доврага, пропаст. — Нек иде домоега. — Све отишло домојега. — Ће

заради домоега.

домотује несвприводи крају мотање. — Домотуј цевку, па да спавамо, јутре се

рано дизамо.

домунђа се свp договори се тајно, смисли превару. — Домунђасте ли се како

чичу да преćбете?!

домунђава се несвв домунђуе се. — Ене, па се домунђавају.

домунђавање с глим од домунђава се.— Гледам тој њинодомунђавање и знам да

неће буде добро.

домунђување с гл им од домунђује се. — Од њино домунђување неје никад

испало нешто добро.

домунђује се несв тајно се договара, смишља превару. — Кад)-це најду заедно,

öдма се нешто домунђују. — Кад гођ ги видим, они се домунђују.

донде! / дондек / дондека прил 1. до одређеног места. — Да ми однесеш овој

донде и остаиш. —Дошал дондек и не можда макне. —Дондека има да одиш цел сат.

2. много, јако. — Очкољави се на цволику, заболеме донде. — Говњосала дете донде.

— Немиран донде.

донде? / дондека прилу изрдошал донде/дошал дондека пропао, до краја. —Дошло

ми-е донде (прекипело). — Дошло ми-е дондека и више нема куде (до краја).

донегде прил донекле, извесно време. — Донегде му помага, ал више однемога. —

Чекамо га донегде, ал ка(д)-це ставни, дојдомо си.

доњиште с в долњиште 1. део чарапе који покрива стопало, в наглавка. —

Исцепило ми се доњиште на черапу, да ми закрпиш. 2. уопште доњи део нечега што

се састоји из најмање два дела.

добдак м долазак, долажење. — Едни дооду, други си пооду, само доодење и

пречекување, глава да те заболи. — Есу јавили за добдак из работу?

доодење с гл им од дооди. — Какво његово доодење, једнуш годишњо, па и тој

проредил.
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дооди несв1. долази. — Доодим, ка(д)-це вpнем. — Не дооди више, нема куде,

кућа му се сринула. — Доодеше докле му мати беше жива. 2. фиг наилази, наставља

се на нешто.—Прво дооду Баици, патњгдооди Млачиште. 3. фиг стиче, прибавља. —

Не дооди се ласно до паре. 4, фиг јарост, љутња. — Добди ми од њи да штукнем у

бели свет. 5. фиг сродство.—Он ми дооди одј-теткинутетку залвин девер (ирон изр).

в доди.

доодлisк мв доодак. — Несу ми ништа рекли за твој доодлbк.

доонде/доондека прил донде, до оног места. — Доонде има два-сата да одиш и

па неће стигнеш. — Носила сам му ранац доондека, до плачигрм, туј га он узне и

џилитне се низ друм, накуде Предене.

допадне свр 1. дохвати, треви се, нађе се. — Допаде ми нека тараба, одбрани се

от-куче. — Кад побеснејем обд)-тој куче, не гледам с кво ударам, кво ми допадне. — С

кво ми допадне стој се браним. 2. дође, дотрчи. — Допаде и Лингур, те изглобимо

кола из бачкољ.

допатрави свp дохрама. — Убивају ме ципеле, едва допатрави до дом.

допипа несвдодирује. — Голем порасал, з-главу допипа плафон.

допипне свp додирне. — Кои од вас може највише да допипне уза sид”

допипује несвдодирује. — Грањка допипује пенџер, па сву ноћ гребе књд дува

ветар.

допира несв1. дохвата, досеже, допире. — Црна Трава допира све до Сур

дулицу. — Голем, допира до плафон. — Орати вој, орати, ал вој тој до мозак не

допира, 2. довршава прање. — Допира веш, па ће дојде.

допирање с глим од допира (1,2). — Још требе да расте за допирање до плафон

(1). — За допирање веш ми требе још врућа вода (2).

доплатакм доплата, доплаћивање. —Дадому Гаљуза овоljlјунче уз доплатак.

доплете свр исплете до краја. — Не мога да доплетем џемпир, од)-цилну

работу.

доплита несвзавршава плетење.—Остаде куде појату да доплита плотна трлу.

доплитање с глим од доплита.—Насекомоластари од врбу за доплитање плот.

допоје свр отпева до краја. — Не дадоше му да допоје песму уз гусле.

допојује несвдовршава певање. —Другу песму вeћeм допојуе, па ће онуј ти што

си наручил.

доправен, -а, -о трп прид завршен. — Неје он доправен (изр: није нормалан,

ћакнут).

допраисвpзаврши неки посао. — Допраили косило? — Три-куће сам праил, едну

да бар допраи.

допраља несвдовршава. — Допраља сане за дрва.

допраљање с завршавање каквог посла. — Допраљање брану ми одузе време,

боље да сем нову праил.

допраши свp доврши друго окопавање (прво је „загртање“) кромпира. — Да

допраши компири, па ће дојде на обед.

допрашување с гл им од допрашује. — Отоше копаљке на допрашување ком

пири.

допрашује несвдовршава друго окопавање кромпира. — Ене га пот Папрат,

допрашује компири.
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допреде свр заврши с предењем. — Не могу га допредем за видело, но ћу уз

гасарче.

доприда несвдовршава предење. — Ваздњн доприда едну кудељицу.

допридање с гл им од доприда. — Ебем ти тој допридање три-сати!

до-пролет прил до пролећа. — Ће истркамо ж-џак брашно до-пролет.

доработи свp доради, доврши посао. — Да доработим око кућу, па да зберем

гађала и одо у работу.

дорабоћување с гл им од дорабоћује (се). — Ако неје добро, врћај га на до

рабоћување.

дорабоћује несв1. дорађује што, доправља, поправља. — Што неје добро на

праено, он дорабоћује. 2. довршава посао. — Има још пуно да дорабоћујем око кућу.

3. одрађује неки посао. — Јутре дорабоћујемо што несмо сработили око празник.

дорани сврухрани добро. — Овој вепреће доранимо до сто кила. —Деца војнесу

дорањена.

дорањување с гл им од дорањује. — Ту-е превнина за дорањување прасци.

дорањује несвдохрањује. — Требе га дорањујеш, ако оћеш да се подгои за

Божић.

дорес, -та, -то тамноцрвене длаке, доратаст. — Ће га познаéш лако, води

доресто коњче.

дори речца до, скоро до. — Напраила вуту дори до зевњу.— Згрбила се, повила се

дори до зевњу.

дoрипи свp доскочи докле је већ неко скочио. — Не дава се и онако-е малецак,

дoрипи до куде њи.

дористрашан, -шна,-шно (дористрашан доста велик, доста опасан, застра

шујући. — Беше он дористрашан човек.

дoртула жглупа, будаласта особа. — Куде најде туј дортулу? — Иста си ко тај

дóртула што иде с тебе.

дорча м коњ и име коња доратасте длаке. — Моéга дорчу недавам ни за два

твоја коња.

досагашањ, -шња, -шњо досадашњи. — И досагашањ учитељ беше аран, ал га

променише.

досада ждосадна особа.—Дојде им досада, сbкће искожу (да) излезну од муку.

досади свр заврши са сађењем. — Докле досади задњу леју, балдиса.

досађа жв досада. — Тешка ко досађа (изр). — Не могу с туј досађу да седим

никоје време.
1 2 - 1 1 1 н 1

досађа“ несв.досађује коме.— Само ми кажи ако ти па досађа, ћу га ковнем, да му

више на памет не паднеш.

досађа се несвдосађује се. — Ене гадом, ништа не работи, досађа се ко, побогу,

ми. 1

досађање с гл им од досађа? (се). — Не знаје што ће одј-досађање. — Утепа се

од|-досађање.

досађује несвзавршава са садњом. — Досађује леју с кромид.

досег прил до овог тренутка, досад. —Да си мене пратила, досег би се врнула. —

Кад)-доckr неје дошал, неће ни оlдl-цћг.

доседи свр одседи до краја. — Доседе до прет крај свадбу, напослетку рече: „Ел

могу да преноћим“.
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досети се сврсети се, схвати.—Кад)-це досети да смо га преварали, обрали смо

бостан. t

досетком онај који се досећа, извољева. — Он ти-еко Петко досетко сЊл се

нешто досећа. — Ете ти га иде досетко.

досећање с гл им од досећа се. — Eбал си је век с његово досећање.

досећување с гл им од досећује се. — Бађава му досећување.

досећује се несв1. предомишља се. — Бадава му сbг да се досећује, кад)-цмо

јунца продали. 2. смишља. — Сваки час се досећује за по нешто и кабати ме.

досеца свр 1. фиг довуче, донесе. — Једва досеца торбетину с компири. 2. фиг дође

нерадо. — Досеца ли еднуш јајца дом, туђа стрео?

досеца се свр фиг дође смуком. — Еднуш кад)-це досеца до дом, више никуде не

идем.

досипе свp доспе. — Мати ће ти досипе у чашку млекце.

досипне свр у дем знач: досипе, присипе, присилне. — Да досипнем још лечка

шићерак у каву?

досипњување с гл им од доситњује. — Нема досипњување, што сте ручали,

ручали сте!

досипњује несвдодаје на већ сипано. — Док пие, воли да си сам досипњује у

чашку.

досипување с глим од досипује. — Куде иде тој сваки час досипување ракију?

досипуе несвдосипава. — Научила деца да им сваки час досипуе, да ги неки

дворуe.

доскора прил до скоро. — Доскора се туј поврташе, одеднуш га однема, мора да

га-е неки узел.

доскрца (се) свр 1. дође с муком, доспе. — Немашемо рану за стоку, ал некако

прескрцамо зиму, доскрцамо до пролет. — Доскрца сам, пешки, ус-Качар, с на

дексани куфери. — Едва се доскрца ус-тија Купински рид, 2. пропадне од старости,

изнемогне. — Више се не може, доскрцало се, прике, донде.

дослепута се свp долуња се, довуче се. — Дослепута ли се еднуш дом?

дослуња се свp долуња непозван. —Дослуња се такој ко глуво куче, а не знаје кво

öће.

досмица се свp дође, довуче се. — Досмица се, пијан, некако, до кућу, после га

неchм видел.

доснове свр заврши сновање основе. — Остаигу нека доснове, па после џањкај

квö-folђеш!

досновује несвзавршава са сновањем основе. — Већем досновује постељке.

доспе свp дође, постане. — Доспел до началника у општину.

доспева несвнараста, надолази (тесто). — Пушти га, нека још доспева, још

неје за премесување.

доспевање с гл им од доспева.

доспее свp нарасте (тесто, хлеб). —Данњсми нешто неје доспеллеб како требе.

досрамее свр застиди се. — Досраме ми књд тој рече, диго се и ото си дом.

Доста ж хип од Достана.

Достана ж име.

достиза несв достиже, стиже. — Не достизани пенsија за леб. — Тај мотка ел

достиза до твоју гузицу?
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достизање с гл им од достиза.

дострашнее свруплаши се, навуче страх. — Дострашне ми да седим сама у малу

целу зиму.

достудеe сврпостанехладно.—Достуде мичекаећи помраз, ћуси идем дом.

досуди свр одреди. — Што досуду суђенице од|-тој се не бега. — Такој вој

суђенице досудиле да буде убава, да избира момци, да се никад не ожени.

дотавнее свр замути се, замагли се вид. — Дотавне митике пред очи, скљока се

туј, на пут.

дотам прил до тамо. — Дотам има три-брда и три-баре да прејдеш. — За паре ће

ме причекаш дотам, до Светилију.

дотациња несв1. дотиче, дира. — Метловина дотациња струју. — Мисли да не

видим књд га дотациња с ногу подастал. 2. фиг помиње. — Немој даме више дотациња

тај езичара, ћу гу изрезилим.

дотњг прил дотада. — Дотiг ћу те чекам, ако не дојдеш, сам ћу си идем.

дотегљи свp довуче теглећи, дотегли. — 3 двои волови едва дотегљимо трупац

до кућу.

дотежи свр 1. постане тешко, отежи. —Дотежа ми торба, па гу тури у тршељ.

2. дојади, досади. — Дотежа ми више дунђерлbк, ћу бегам од њега.

дотепа свр дотуче, убије. — Ако ја надвијем на овчарку, Ненад је чекал у грмак

да ме дотепа. — Дотепа змију. — Женина мрешка га дотепа. — Стој медибидус

дотепа.

дотера (се) свр 1. довезе (се). — Дотерали снопје, ће вршу. 2. догони. — Дотерал

матрапазлом говеда у авлију. 3. обуче (се). — Дотерал се за ујгун. — Дотерал се ко

рабаџиска кола (ирон). 4. фиг притера кога у безизлаз, нагна. — Дотерал га узa sид, па

му све признал.

дотерување с глим од дотерује (се), 1. довожење. — Дојде време за дотерување

дрва за зиму, 2. гоњење. — Тешко ми пада тој дотерување говеда из утрину. 3.

улепшавање.— Млого ме кошта тој њојно дотерување. 4. сређивање. — Сег је на ред

дотерување по кућу.

н дотерује (се) несв 1. довози. — Дотерује дрва из Ракицку реку. 2. гони, тера. —

Увек он отерује стоку у кошару. 3. улепшава (се). — Како сpипи от-коња, такој поче

да дотерује облекло.— Дотерује се толко за собор. 4. сређује (се). — Јучерке балдиса

дотерујући кућу за славу.

дотича несв1. долази текући (вода), дотиче. — Дотичали у ваше ваде вода? —

Не дотича вода у буку, неки гу одврнул у јаз. 2. додирује. — Грањке одј-цливу

дотичају пенџер. 3. фиг интересује, занима кога.—Тој мене дотича, кога дотичанека

се брани.

дотича се несвтиче се нешто некога. — Да се мене тој дотича, знал би како би

работил.

дотичање с глим од дотича (се). — Изгрeбал се свеšидодј-дотичање грањке.

дотишти се свp допече. — Остаи га у релну да се још малко дотишти.

дотка ж дем и хип од дода. — Пратила ни честитку дотка.

доткава несв1. завршава ткање. —Остаћ Милунку да доткава цршке. 2. тка оно

што недостаје.—Доткавам на Стамену још едно ћилимче, да сви имају потри.

доткавање с гл им од доткава. — Она ми-е голема помоћ у доткавање.

доткавување гл им од доткавује.
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доткавује несвв доткава.—Нешто брзо доткавујеш, кад постиже да изаткаеш?

доткае / доткаје свр заврши ткање. — Да доткаем још овуј струку, па ће

ломотимо три-дњна. — Мати ће ми доткаје ћилимче, а ја да сработим око стоку.

доткајување с гл им од доткајује. — Кво-е тој доткајување цел ден?

доткајује несвв доткавује.—Увекми постељке етрва доткајује,јан-умејем.

дотлека прил дотле, до тогместа, до тог времена. — Дотлека ћуте чекам да ми

врнеш паре, после не могу, требу ми за греде.

дотраи (ce) /дотраји (се) свр дође (се) до краја, посустане, остане (се) без снаге

и моћи. — Дотрајали му опћнци, да му напраиш други. — Дотрајал сам више, ништа

ми се не мили на овија свет. — Дотрајало се, рођо, нема се више куде.

дотркаља сврдокотрља.—Дотркаљамо воденички камен до предводеницу.

дотркаља се свр фиг једва дође. — Едва се дотркаља дом по овуј слоту.

дотроши (ce) свр 1. сломи (се) сасвим. — Ја га затроши, ал ти га дотроши, па ће

купимо друго стовне. — Дотроши ми се држаље на секиру. — Дотроши се овија срп

начисто. 2. измрви сасвим. — Дотроши ми овија лебац да ти напраим трошеницу. 2.

потроши (ce). — Дотроши оној џакче с нуларицу, свк начињам друго. — Дотроши се

рана за говеда, а зима не устуциња, мора докупуeмо.

дотрошљак м поломљена ствар, делови поломљене ствари. — Збери овија

дотрошљаци од|-ђувеч, па врљи у бурјан.

дотрупи свр исече све. — Узни, па га ти дотрупи, да ја не тепам руке.

дотура несв1. додајејош. — Дотури још едне криваче, да кантар рипне. 2. шаље

преко кога. — Преко стражара смо му дотурали цигаре. 3. додаје један другом. — Ће

дотурамо цреп едњн на другога, да га поласно укачимо на кров.

дотурање с гл им од дотура. — З-дотурање ће побрзода) пренесемо циглу. —

Забранили дотурање у апсу.

дотури свр 1. дода.—Дотури мијош едно-два кила у врећу до сам вр. 2. достави.

— Глеј да му дотуриш овој пакете некако.

дoћушка свр догура. — Доћушкамо онија голем камен до пред воденицу.

доцепи (се) свр исцепа до краја, поцепа (се) до краја. — Ће дојде унук да ми

доцепи дрва. — Доцепили, доцепитеј чешире, не даде ми да ги заватим с конац

Доцепише се гумењаци ко да су од артију.

доцкан прил касно. — Кад-дојдо беше већем доцкан, сви полегали.

доцна прил касно. — Млого се доцна врнумо од Гoрешњак ис Предење. —Доцна

ме викаш да ти помогнем.

доцнење с глим од доцни (се). — Одј-доцнење несмо ни оратили. — За доцнење
ће ми плати.

доцни (се) несвкасни (се). — Тој му-е у семку да доцни. — Што ли се оволко

доцни из говеда?

дочекување с гл им од дочекуе (се), дочекивање, дочек. — Ће спремимо убаво

дочекување на Нову годину.

дочекуе (се) несвдочекује (се). — Дочекуе га увек с коња у Предене кад)-добди

из работу. — Кум се дочекуе како доличи, с печену кокошку.

дочува свр очува га у старости. — Погодили се да га дочува доле, у Лесковац, за

стан.

дочувује“ несвслабо чује. — Залуд га викаш, он не дочувује, мора поблизо да

пријдеш.
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дочувује“ несвчува кога у старости. — Кои-е најмладон дочувује родитељи књд

остареју.

дочука свр докуца. — Дочука ли више теј грcнице. — Нека неки други дочука

кламфе на рогови, ћу почнем да ковем летве за цреп.

дочури свр попуши цигарету до краја. — Ајд, дочури, па да бегамо устија

чепељак.

дошапњује несвдошаптава. — А жена му стално нешто дошапњује.

дошљак м фиг просјак, в прошљак. — Одви ми се од њега, тија дошљак стално

нешто џањка. — Тој су све дошљаци, свл от-кућу на кућу, неће ништа работу.

/драге воље прил радо, врло радо. — Драге воље ћу ти помогнем.

Драгивоја м име.

драгичка узв (изр: кажи драгичка) каже се ономе коме се жели саопштити

пријатна вест. — Кажи драгичка, жена ти добила сина!

Драгиш м име. — У Млачиште су била два Драгиша: Драгиш Ристаћијин и

Драгиш Сотиров.

Драгољуб / Драгољуб м име.

Драгослов м име.

Драгосов м име.

Драгосова ж име.

Дражиновац м Дражићевац. — Само еднуш су куде нас доодили Дражиновци,

ка(д)-цу одвели Синадина из воденицу.

дражићевац м припадник покрета Драже Михајловића.

Дракча ж. име.

драмм 1. део оке, старемере за тежину. —У врглаву вепре можда има сто-оке,

ни драм више. 2. грам — Драм горе, драм доле, не-це ники обогати за пола кило.

драмлије ж мн оловна сачма за ловачку пушку. — Беж, ће ти напуни дупе

з-драмлије!

дрангулије ж мн. ситнице, не много вредне ствари. — Куде иде, збира разне

дрангулије. — Натрпал туј дрангулије, не могу си пројдем.

драње с гл им од дере (се), 1. гуљење (коже и сл). — Колко узима за драње по

марвинче. — Узима само кожу за драње. 2. дрека, викање. — Досади њојно драње по
деца сваки час. — Чу неко драње у реку. - a

драпа (се) несв1. грубо (се) чеше.—Само драпа руку куде га подлазила оложа. —

Нешто се дете млого драпа, да нее ошугавело 2. штипа (се), вата (се). — Недавам му

да ме драпа, несЊм ја распија. — Сви гу драпају за гузицу. — Драпа се, бре, са свакога,

како да гу узимам за жену?

драпање с глим од драпа (се), 1. грубо чешање. — Све огули кожу одј-драпање.

2. штитање, ватање. — Сег ће почне драпање на вилм. — Срамота, да људи гледају

њино драпање.

драпше (се) несвв драпа (се). — Не драпши ме такој, него ме малко почешкај. —

Нешто се овој куче млого драпше.

дрвар монај који „бере“ дрва за огрев.—Отоше дрвари у Тврди брегда обаљају

буке.

дрвен,-а,-о 1. фиг крут, усиљен у опхођењу. — Млого-е дрвено овој мое дете. —

Како ће он онакој дрвентојда заврши? 2. фиг покондирен. — Ватил бога за патку, па-e

затој дрвен. — Дрвен, дрвен, па нема куде.
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дрвендеда м крут човек, несналажљив. — Немој да викате да ми у кућу дооди

тија дрвендеда.

дрвендељ м пеј крут, покондирен човек. — Неје бил раније такав дрвендељ. —

Море, тија дрвендељ ми млого знаје за теј године!

дрвендељка ж пеј покондирена жена. — Нећу викам дрвендељку на седењку. —

Пројде дрвендељка, ма ни да се јави.

/дрвени двокат изр онај који се меша у туђе послове. — Не требе ми дрвени

двокат. — Туј ти-е он дрвени двокат, ич да се не секираш.

дрвени се несвпонаша се круто. — Књд стане с туђи људи, дрвени се, да га не

препознајеш.

дрвенија жзб дрвени намештај, грађа, дрвенарија. — Дрвенија на кућу ти-е

арна.

дрвењак м фиг човек крутог понашања. — Како споређујеш с онога моега

дрвењака?

дрвењацим мн 1. обућа од дрвета. —Не могу да вучем овија дрвењаци, утепаше

ми ноге. 2. фиг неудобна обућа. — Идем с овејципуле ко на дрвењаци. 3. фиг ноге. —

Заболеше ме дрвењаци од одење.

дрвењас, -та, -то фиг дрвенаст, крут. — Невељаје књдје жена одвеће дрвењаста.

дрвење с глим од дрви (ce), 1. круто понашање. — Досадилје стој његово стално

дрвење. 2. укрућивање полног уда. — Без дрвење нема ебање.

дрви (се) несвриг 1. чини се важним, малтретира кога. — На мене ли си нашал

да дрвиш патку?! — Откад!-це вpну из варош, поче млого да се дрви. 2. лупета,

прети. — Нека ондрви патку на појаки од њега, ти си работи твој посо, 3. паметује.—

Немој млого да га дрвиш! —Дрви га ти на другога, на мене немој (знам те добро). 4.

љути се. — Дрви се што га несмо викали на честито. — Нека се дрви колко оће. 5.

укрућује (се) (полни уд). —Иди си дом па га дрви на твоју Станојку. — Неје он малечак

књд му се патка дрви натејраспије. 6. свиђа му се.— На Маричку му се дрви патка.

lдрви патку/изр прави се важан. — По целден у општину дрви патку. — Дрви

патку ти на твоју Стамену, немој на мене.

дрвља с зб дрвље. — Збери овај дрвља от-пут, да се мож с кола пробди.

дрвљак м 1. зб импеј дрва. — Наврљал дрвљак по авлију место на дрвник, 2. пеј

дрво. — Што ће ти оволки дрвљак књд је прошла зима.

дрвник м место где се слажу дрва за огрев, дрвљаник. —Дрвници ни, на сви у

село, доле у реку, па зимени на сане докаруемо дрва. — Цепанке иду на дрвник, а

грањке на куп за потпалу.

дрвуљак м зб им ауг и пеј од дрво. — Докарал неки дрвуљак, па га три-сата

стоваруе.

дрвце (мн дрвцетија) с дем од дрво, 1. садница. —Посадили смотриес дрвцетија

открушку и дваес од јабуку, 2. хип мало дрво. — Овој дрвце сам ја посадил пре дваес

године. 3. дрво за потпалу.— Нацепкал ми дрвца за потпалу. 4. оса око које се окреће

цевка у совељки. — Напраји ми дрвцетија за совељке од)-цливове шибљинке. 5. дрво

за огрев. — Не дојде муж на време, остадо без дрвца за зиму.

дрдавац м зорт, страх. — Млого је ладно, увати ни дрдавац. — Ће игра ситан

дрдавац књд га довати Страиња у шаке.
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дрдавка ж 1. старинско народно коло. 2. фигзорт, страх. — Књдгаја узнем пот

команду, ће игра дрдавку, не ли да работи. 3. фиг трепет. — Куде башту и ситну

дрдавку ако требе, а мене не зарезује.

дрдорење с гл им од дроори. — Од)-тој њојно дрдорење искожу ћу искочим. —

Кво-е тој дрдорење?

дрдори несвбрбља, мумла, — Ако, ти разумиш коe дрдори, та и ја.

дреждање с гл им од дрежди. — Осуди ме на дреждање у овија пустињак.

дрежди несвдуго чека. — Дрежди по целден пред врата, и па га, на крај, не

приму.

дрека“ ж галама, вика. — Стоји ги дрека по туј Јереницу, не знамо кво се тој

уработи.

дрека“ несвдречи, виче, урличе. — Кво тој дрека свуноћ у долину? — Дрека

човечаљка да те стра увати.

дрекавац м 1. фиг пеј галамџија. — Од тога дрекавца не можда се траи. 2. фиг

плачљиво дете. — Тија дрекавац не престањује, мали, залажи га с нешто!

дремав, -а, -о поспан, дрeмљив. — Онакој дремав не мож ништа да уработи како

требе.

дреме несворема. — Дреме косојка на југовину (изр). —Дреме ко коњ над празну

зобницу (изр).— Селко мачор дреме ускубе. —Немој дадремеш, работи квотиреко.

дремка“ ж поспаност, дремеж. — Ватила га дрeмка, па две не види. —Дремка га

утркољила у кревет.

дремка“ несвдремуцка. — Јоште неје заспал, тике дремка. — Притаил се, па

дремка.

дремка“ ж жена која је стално поспана, постанка. — Кво ће да ми помогне онај

дремка што-е зажмала. — Још ли дреме дремава дрeмка?

дремкање с глим од дремка“, дремуцкање. —Овде нема спање, тике дремкање.

дремла ждремљивица, в дремка. — Викаја дремлу да ми се најде у помоћ, обећа

и још гу нема.

дремљам постанко, в дремча. — Још се неје разбудил дремља дремави.

дремне свp накратко заспи, прилегне. — Ја ћу дремнем, разбуди ме књд дојде
башта с коња.

дрeмчам онај штоје стално поспан, постанко. — Па отиде у црге онија дрeмча.

— Ће искара очи, не види куде оди дремча дремави.

дремчица ждем од дремка. — Не даде ми датренем ни дремчицу стој викање.

дренњкм дем од дрен.— Књд појдеш у школу тури сидренћку торбичку, да добро

учиш и будеш здрав ко дрен.

дренка ж плод дрена, дрењина. — Уж-Џавгари, напуни торбу з-дренке.

дреновњк м дренов прут, штап. — За њега-е онај мој дреновћк. — Видим ја ће

поједе дреновћк.

дреновица ждренова мотка, батина. — Књд га заберем здреновицу, не-це сврти

одонуд Мораву. 1

дренчњк м дем од дренек. — Имај си куде тебе овија дрeнчђк.

дренче с дем од дрен. — Пркнуло дренче, ће расте.

, дрења несвбије, туче. — Ватил дете да дрења што му говече улезло у овhс. —
Има га дрењам за тија пакос докле се свиња у крушку не укачи. — Еднушћу гу

дрењам, па куде иде нек иде.
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дрењак м дренова шума. — Уштркљаше говеда у пусти дрењак.

дрењан, -а, -о трп прид бијен, тучен. — Неје одавно дрењан. — Дрењан ко волу

купуз и неје му помогло.

дрењање с глим од дрења. — За големо-е дрењање што ич не слуша. — Не гине

му дрењање чим се врне.

дрењинкажбог дрво дрен и плод дрена, дрењина. — Набери успути дрењинкеза

пекмез.

држалица ж 1. дршка за алатку, в држаља. — Пукла ми држаљица на гребуљу.

2. дршкица на коју се ставља метално перо за писање. — Носил сам у школу мастило

у ћупче, перо и држаљицу.

држало с дршка. — Требе да напраим држало за секиру.

држаље с дршка за алатку. — Деда зимуске напрајил држаља за матику, кесер,

чук, секиру и гвоздену вилу. — Изглавило се држаље на секиру, требе се добро

уцврсти, да не излита.

држаљица ж в држалица (1,2). — Донел ми купену држаљицу за гвоздену вилу

(1). — Писал сам с перо и држаљицу (2).

држдевњак м даждевњак. — Не дирај држдевњака, ће цикне да оглувејеш.

држдевњаче с дем од држдевњак. — Падла киша, а држдевњаче искочило на

пут.

држевљанство с држављанство. — А што ће му туђо држевљанство?

држећи, -а,-о способан, здрав. — Деда-ејош држећи, па можда се бори са стоку.

држи несвриг чува, негује. — Држимо још две краве и пе-шес овце, за повише

несмо држећи. -

држи се несв1. фиг пази се, чува се.— Држ се добро ка(д)-тејадоватим (претња).

2. фигјош је способан, крепак, здрав. —Још ли се држи Стојанча, како-е са здравје?—

Добро-е докле се држи, немој да поклекне.

Идржи страну изр штити, брани кога. — Ја му држим страну кад!-це туј

распраља, а он мене такој! — Чију па

ти држиш страну?

1 дpикерм (угл мндрикери) метална копча. — Не купи сидрикери да сашијем на

аљинку.

дpипав, -а, -о поцепан, дроњав. — Дојде дрипав да те бог сачува куде је бил. —

Куде ћеш такој дрипав да алиш свет?

дpипацмзапуштенамушка особа.—Уватил сез-дрипци, па дигал руке од-чколу.

дрипла ж жена дроњаве одеће, запуштена жена. — Што се не закрпи него иде

такој ко дрипла?

дpипљам мушкарац подеране, зарозане одеће. — Корчи свет дрипља, ич га неје

срам. — Дрипљо, устргни теј панталоне, да ти се не смеју.

дpипчам в дрипља. — Неће да се уљуди дрипча, па тој ти-е.

дpипша мв дрипља. — Како узе онаквога дрипшу, сам бог знаје.

дpишав, -а, -о поцепан, подеран, у ритама. — Куде ћеш такој дришав, што се

малко не поуредиш?!

дpишљам запуштен, подеране одеће мушкарац. — Књд је требало и крпила сам

тога дришљу, ал не помага. Дришља, па дришља!

I дpишљав, ја, —O. поцепан, распаран, у ритама. — Дошал такој дpишљав куде

судију како си оди по село.
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дpка несв1. онанише, мастурбира, в тучка. — Ка-це еднушожени, неће више да

га дрка. 2. фиг прича без везе, баљезга. — Немој млогода га дркаш, никите не слуша!

дpкање с глим од дрка (1,2). —Душу му вади од|-дркање (1). — Не могу више да

слушам дpкање на тога дркаџију (2).

дpкаћ м голе, без рода стабљике, сасушене гране. — Овија дркаћи по ливаду све

да отpсиш. — Од лозу ништа, остали само дркаћи у компириште.

дркаџијам пеј човек без поверења. — Не требе ми више онај ваш дркаџија, па он

неје касветан.

дрктање с глим од дркти. — Не можон у руке ништа да работи од|-дрктање.

дpкти несвдрхти. — Дркти одј-цтра. — Дркти ми снага. — Руке ми дркту од

голему работу.

дрлица ж направа од дрвета за дрљање њиве, дрљача, в брана. — Изели се све

зупци на дрлицу.

дрља“ ж крмељ у оку. — Оми теј дрље из очи. — Ће прогледаш ка(д)-цтуриш

дрље.

дрља“ несвситни земљу и поравнава орање, в влачи (2). — Отиде з-дрљачу на

раскрсје да дрља јечмиште.

дрљавеје несв1. настаје крмељ. — Нешто му очи млого дрљавеју. 2. фиг за

мазује, прља. — Немој да ги дрљавејеш бле-мале, но убаво оми теј панице.

дрљавење с гл им од дрљавеје. — Куде доктура ће идеш за тој дрљавење.

дрљави се несвериг умива се, купа се. — Само се дрљави, н-умеје се омије ко

човек.

дрљетина жаут и пејод дрља.— Како си се милкад)-ти остале толке дрљетине.

дрљив, -а, -о крмељив, неумивен. — Такев дрљив не можда идеш у школу.

дрљица ж дем од дрља“. — Дајти стуpим теј дрљице од око. — Одј-дрљице дете

ништа не види.

дрљка ж 1. неумивена, неуредна особа, влyрдарка. — Не мождрљка да ми меси

леб. —Дрљка дрљава. 2. дем од дрља“. — Иди се уми, да стуpиштеј наћашње дрљке.

дрљотина ж нечистоћа, прљавштина. — Обришитеј дрљотине по sид.

дрљчам неумивен, неуредан човек, в муpдар. — Зажмал дрљча на обе очи. —

Дрљчо дрљави, куде гледаш књд идеш?

дрма несв1. пресе. — Дрма буку ко миш бандеру. 2. фиг влада, господари. —

Постал буџа, дрма у Лесковац. — Една успијуша дрма цело село.

дрма се несв1. клати се. — Дрма се на дете зуб. — Немој се дрмаш ће собалиш

нешто. 2. тресе се. — Руке му се дрмају, не можда работи, 3. плаши се. —Дрмају му

се гаће од Видоју.

дрмање с глим од дрма (се). — Књд почне дрмање, поганци први излазу из дувку.

— Како ће отресеш ошав без дрмање?

дрматор м фиг човек на високом положају, на важном месту. — Беше Соћа

дрматор у Лесковац, ал не напраји пут до свое село на Чемерник. — Уватил се

з-дрматори, а нас забораил.

дрмаџија мв дрматор. — Он ти-e ciк там голем дрмаџија.

дрмбољ м 1. муз инструмент, дромбуља. — Књд нема кво да работи, свири у

дрмбољ. 2. изр: свири уз) дрмбољ замлаћује се, прича глупости, ленчари. — Немој ми

више свириш уздрмбољ, наслушал сам се такви! — Пушти га, нека свири удрмбољ.

дрмка несву дем знач: дрма. — Не дрмкајастал, ће расипеш обед.
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дрмка се несвтресе се. — Дрмка се греда, не оди по њу, ће паднеш. .

дрмкање с гл им од дрмка (се). — Осети ли ти неко дрмкање, да неје па

земљотрес?

дрмне свр 1. затресе. — Дрмни сливу да наберемо малко. 2. фигудари. — Дрмну

га с песницу, расцопа му њокалицу. 3. фиг попије. — Дрмни едну-две, па да ватамо

маглу.

дрмса несвдрма, цима, вуче, дрмуса. — Немој ме више дрмсаш. — Поглеј колко

ждребе дрмса кобилу за виме. — Одључи теле, да не дрмса краву више. — Нема кво

више да сисају прашчина, залуд дрмсају свињу.

дрмса се несвчеше се, гребе се.—Млого се дрмса куче, мора да-е пуноз-буве.

дpмсање с гл им од дрмса (се). — Ће гу исцепу прашчина з-дрмсање. — Коe

ране-е напраил од онолко дрмсање.

дрн узв звук звона и сл. — Дрн-дрн-дрн — sвони sвоно за у школу.

дрнда несв 1. чешља, влачи вуну на дрндари, уопште чешља вуну. — Ћуте викам

да ми дрндашвуну. 2. лупета. — Коели по ваздњндрнда онија блесави Милојко куде

Стамену?3. изр:дрнда вуну полно општи. —Да војти, можда, не дрндашвуну, па знаш

ква-е у кревет? — Дрнда вуну на неку Стојану ис-Полом.

дрндав,-а,-оуритама, исцепан, раздрндан, издрпан. —Облекло вој-е дрндаво

ко на Циганку.

дрндало с онајшто лупета, закерало.— Кудеће се носиш стој старо дрндало.

дрндан, -а, -о трп прид чешљан (о вуни). — Поглеј каква-е вуна дрндана куде

влачара, а поглеј каква-е з-гребенци.

дрндање с глим од дрнда (1, 2, 3).—Дојади ми по целдендрндање кучиста (1). — Не

слушајтој дрндање, он си друго незнаје (2).— Ватилгибљш надрндање у плевњу (3)

дрндарм онај који дрнда (чешља) вуну. — Говедар дрндар, дртне бабу за гузицу,

да му пушти масленицу (нар хумористичка песма).

дрндараж машина за грубо чешљање вуне. — Књд пушти дрндару, по целден

влачи вуну.

Дрндарима) заселак, б) назив фамилије.

дрндење с гл им од дрнди се. — Кво остаде од његово некадашњо дрндење?

дрнди се несвљути се, кочопери се.— Ваздин се дрнди, а незнаје за кво.— Дрнди

се књдоди по село ко петБлна кокошке. —Нека се дрнди ако незнаје друго да работи.

дрне свр зазвони, забруји. — КњLд)-дрне тија сат, испамет те искара.

дрнет, -а, -о откачен, ћакнут, луд, в дрнут. — Такев дрнет човек не знае ни кво

орати.

дрнка несвв дрњка, 1. звони, звецка. — Дрнка ли звонац на Плавку? 2. фиг пеј

тороче, брбља, прича глупости. — Књд вати жена да дрнка, нема си уставу. — Глејси

работу што она дрнка. — Дрнкај и ти ако она дрнка, па кои надвиe.

дрнкaлo с в дрњкало. —Тојдрнкалон-умеје си отидедом, свуноћ бидрнкал.

дрнкање с гл им од дрнка, в дрњкање. — Наслушал сам се њино дрнкање, више

ми неће требе.

дрнут,-а,-о откачен, ћакнут, луд. —Море, некломоти, не видишда-едрнут.

дрњузв звук звона и сл. —Дрњ-дрњ-дрњ,јечи потијаридови Првкинsвонац.

дрњка несв1. звони, звечи. — Не чује се да дрњка клопотар на калушу. —

Престаде да дрњка звоно, изгуби се лијарица. 2. лупа, удара у нешто. — По целден

дете дрњка у неку сцепену шерпу. 3. фиг зановета, закера, звоца, непрестано прича
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глупости. — Дрњка ли дрњка, само да гу неки слуша, а ники нема време за њојно

дрњкање. — Немој више да ми дрњка, не могу гу слушам.

дрњкало с 1. звоно, клопотар. — Покварило се дрњкало, не дрњка. 2. дечја

звечка. —Купи му дрњкало да се залагује дете. 3. фиг брбљивац, зановетало.— Срето

куде Кумарџију оној Рисимкино дрњкало, па књд поче пада дрњка, едва му умако. —

Дрњкај си на тебе, немој ме мене сопињаш, пошњл сам на пут.

дрњкање с гл им од дрњка, 1. звоњава. — Не чујем дрњкање на клопотар,

изгубише се овце. 2. фиг брбљање, зановетање. — Какво-е тој њојно дрњкање да

знаш, искожу да искочиш.

дроб м 1. изнутрице и јело од изнутрица. — Одј-дроб правимо кавурму, ел га

турамо у спржу. 2. унутрашњи органи, плућа. — Таман га беше заклали истресал му

дроб да га сређује. — Ударил га, расипал му дроб.

дробњк м дем од дроб. — Не остаде му ништа од|-дробњк.

дробено с јело са удробљеним хлебом. — Најбрзо ћу ти спремим дробено да

едеш. — Па едо дробено, такој свако јутро.

дробено млеко сумлеко удробљен хлеб.— На брзину ми даде дробено млеко.

дробење с гл им од дроби (1,2). — Поче дробење, да крмим говеда, па се замаја

(1). — Чик да издржиш њојно дробење (2).

дроби несв1. мрви, ситни. — Дроби компири за свиње. —Дробилебна пилишта.

2. фиг тороче, брбља. — Дроби и оној што неје за дробење. — Само дроби ко празна

воденица. —Дроби ко безакл.— Немој више да дробиш, досади ни! - трп прид дробен,

-а, -о уситњен, измрвљен. — Дај дробени компири у помије за свиње.

/дроби сламу изр лупета, баљезга. — Немој да ми она више дроби сламу.

дробне свр мало удроби. — Да ти дробнем малко лебац у паничку с кисело.

дробуљак м ауг и пеј од дроб. — Неће ми душа дробуљак.

дрозговац м зоо дрозд. — Како само поe дрозговац по ливаде.

дроздовац м зоодрозд в дрозговац.

дроља“ м зоодрозд.—Уплаши ме црни дроља у шумак: поче да шушка, помисли

sверка.

дроља“ ж дроца. — Немој неку дрољу да си довел, има да гу оскубем на сред

село.

дроња м мушкарац раздрте одеће. — Требе да закрпим онога моега дроњу, све

се издрпавил.

дроњав, -а, -о у ритама, у крпама, подеран. — Куде ћеш такој дроњав, што се

малко не уљудиш?

дроњак мв дроњка. — Нател неки дроњак, бајаги се облекал.

дроњес, -та, -то поцепан, у дроњцима, в дроњав. — Што му даваш да али свет

онакој дроњес.

, дроњкаж 1. исцепана дроњава хаљина. — Кву ситој дроњку облекла? 2. крпа. —

Узни дроњку, па обpиши патос. 3. фигпеј одећа, рубље.—Збрала дроњке што-е имала,

побегла куде њојни.

дроњцим мн 1. фиг одећа. — На работу носу исцепени дроњци, ново чувају за

собори, свадбе и славе, кад отиду дом. — Куде су ти дроњци, што си гол”. 2. прљава,

згрушана, спечена вуна која код занемарених оваца виси сруна. — На овце му све вису

дроњци и он се вика газда.

дроњчам в дроња. — Кој лите па сšг раздрпави, дроњчо?!
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дроњчек м дем од дроњак. — Колко на женскаћ требе да се облече, тике едšн

дроњчек!

дропа се несварља се, каља се. — Дропа се по оној калиште, праеећи циглу. —

Дропају се свиње по бачкољ целден.

дропав, -а, -о прљав, блатњав. — Од греоту, како можда гледа онакој дропаве

овце, место да ги окупа у реку.

дропла ж неуредна, прљава женска особа. — Неће више дропла да ми прескочи

праг докле сам жива. — Доведе едну дроплу, па ни кућу засмрде. — Дропла дропава,

куде ће се дене таква салтосана.

дропља жм неуредна, нечиста особа. — Стуј дропљу нећу те видим више. —

Жена му неје таква како што-е он, дропља.

дропљав,-а,-ов дропљив.— Говеда мудропљава, књдимне постиљаредовно.

дропљив,-а,-о 1. неуредан, прљав, замазан.—Млого дропљива, с очи не могу да

гу гледам. — Откво ли војl-е вута онолко дропљива? 2. замазан балегом. — Узни

чешало, па очешеј тај дропљива говеда.

дропљосан, — а, -о трп прид пропао, посустао, малаксао. — Нешто сам све

дропљосан, вучем се ко пребиен.

дропљоше се свр онемоћа, посустане, смрша. — Проточише се говеда од младу

пашу, па се скроз дропљосаше.

дропчам неуредна, нечиста мушка особа. — Неће дропча спрома њега, него

бира убаво девојче.

дропчњк м дем од дробек. — Појеђ малко и од|-дробчек,

дрпа несв1. штипа, пипа, чеше. — Мене не можники да дрпа, ко тој неке гузице.

2. краде. — Одј-дете-е почел да дрпа, док нее до апсу докарал.

дрпа се несвчеше се, штипа се. — Кво се куче онолко дрпа, да га несу ско

лоптисале бује.

дрпав, -а, -о одрпан, дроњав, у ритама. — Што му даваш да онакој дрпав иде у

људи?

дрпавење с глим од дрпави се. — Тепала сам га за дрпавење, и па не помага, па се

дрпави.

дрпави се несвпостаје дрпав, дроњав. — Дрпавил се, дрпавил, па мене донел да

га крпим.

дрпаво с поцепано, изанђалорубље или одело. —Збирају старо дрпаво за кpпаре.

— Дај му да облече дрпаво, ће рине кошару.

дрпање с гл им од дрпа (се), 1. штипкање, ватање. — Само му у памет дрпање

з-девојчетија. — Нема дрпање и за дупе штипање. 2. крађа. — Научила на дрпање, па

руку у туђ џеп држи.

дрпка (се) несвитипка (се), пипка (се). — Неће он мене да дрпка, балавандер,

књд му се нашакне.

дрпкање с гл им од дрпка (се), пипкање, ватање, штипкање.— Стој дрпкање ће

изедеш тепање.

дрплаж 1. она која је поцепана. — Не стигнем од работу да се закрпим, но идем

ко дрпла. 2. она која се стално чеше. — Чеша се ко нека дрпла.

дрпљам 1. поцепана, дроњава мушка особа. — КЊд га уценимо под ак беше

дрпља, свк|-га обукомо и укарамо у ред, 2. онај који се стално чеше. — Дрпа се

дрпља, ће ни све увашљиви.
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дрпљак м крпа, дроњак, в дрпољак. — Што носиш тија дрпљак, облечни емпут

ново.

дрпне свр 1. штитне, пипне. — Научил је онда сваку дрпне за гузицу. 2. украде.

— Дрпне овде, дрпне онде и напуни џак с крадено.

дрпњување с гл им од дрпњује. — Научил од малечко на дрпњување, па си живи

o(д)-тој.

дрпњује несвкраде. —Дрпњује ли дрпњује, а сви си ћуту докле његово недрпне.

дрпољмпеј одевни предмет.— Толки дрпољити у ковчак, а ти носиш само тија

едњн, ко да други немаш.

дрпољак м дем од дрпољ, 1. дроњак. — Пун ми веш з-дрпољци, све ћу зберем да

врљим у крпаре. 2. одевни предмет.—Загрни неки дрпољак, немој гол по студеницу.

дрпољчњкм дем од дрпољак. — Немам си ниедњн нов дрпољчек, све пролитело.

дрпољче с дем од дрпољак. — Облекла неко дрпољче, кобајаги аљинка. — Узни

дрпољче, обриши макању одј-sинse.

дрпосување с гл им од дрпосује. — Три-године за дрпосување нее малко.

дрносује несвкраде. — Дрпосувал је још како дете, па се наалил.

дрпоше несвкраде. — Дрпоше куде стигне.

дрпса несввуче, дрмуса, стреса. — Не дрпсaj дете, ће порева.

дрпса се несвчеше се. — Толко се дрпса, ко да су га вашке предузеле.

дрпсâње с гл им од дрпса (се). — Све се кикоће одј-дрпсање. — Изгрeбал се

o(д)-дрпсáње.

дpса несвеуче, чупа, дрмуса, в дрмca.

дрса (се) несвчеше (се), гребе (се). — Немој ме дрсаш за рукав, ка(д)-ти кажем! —

Одључијагањчетија да не дрсају више овце.- Немој се више дрсаш, ће напраиш ране

по кожу.

дpсање с гл им од дрса (се). — Одј-дрсање све исцепил џемпир.

дрт, -а, -о стар, изнемогао, дотрајао. — Помакни тој дрто дупе, да седнем и ја!

— Млого-е тежак дрт човек, а потешко дрта жена.

дртав,-а,-остар, изанђао, дотрајао. — Куде надртавога човекада се ослониш.

дpтавеје несвстари, дотрајава.—Књд почне да дpтавеје, човек се напраидете.

дpтеје несвстари, матори. — Што човек дртеје, памет му ветреје.

дpтина жм пејстаркеља. — Еси чулкво орати стара дртина. — Све забораил што

му реко, дртина.

дpтла ж пеј стара, изнемогла жена. — Кво ми све, бошке, наказува тај дртла

дртава.

дpтљам пеј стар, изнемогао човек, в дртина. — Дртља ће ме учи како да

работим, нек узне он па нека работи.

дpтљак мв дртља. — Тија стари дртљак ће у све да ни се меша!

дpтне свр фигуштине. — Говедар, дрндар, дртне бабу за гузицу, да му пушти

масленицу (нар шала).

дрћање с гл им од дрће, кашљање. — Не заспамо од његово дрћање.

дрће несвтешко, јако кашље. — По сву ноћ дрђе, не мож се од њега спи. —Дрће

ко стар престар.

/други бог изр другачија клима, поднебље. — Куде вас и пченица рађа и грозje,

куде нас је други бог.
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другојеч прил друкчије. — Тој се писује другојеч. —Другојеч је било него што ти

казујеш.

другош прил други пут, другом приликом. — Еднуш, другош му прошћева, више

не могу.

другување с гл им од другује, дружење, друговање. — Не могу (да) забораим

нашо другување.

другује несвдружи се. — Другују од малечко.

друзга (се) несвтресе (се), дрма (се). — Немој ми друзгаш столицу. – Млого

друзга низ Мејански друм. — У овај кола се човек само друзга. — Друзгаећи по лош

пут, едва се довезомо дома.

друзгав, -а, -о лош пут по коме кола подрхтавају. — Издрузга Me НО друзгав пут.

друзгање с гл им од друзга (се), подрхтавање, труцкање, в друскање. — Од

друзгање ће порева.

друкче прил другачије. — Друкче су ни у школу учили.

друкчи, -а, -о другачији. — Беше тој друкчо дете, књд беше малечко.

друкше прил другачије. — Тој ћу ја да уработим друкше, а боље. — Друкше смо

оратили за тој, не такој!

друм м1. планинска коса. — Искара говеда на друм, да попасу поладовинку. 2.

пут. — Куде води овија друм, ел низ тија друм можемо до Ан”—Туј ће излезнеш на

друм, а после све низ друм, на воз.

Друм м планински гребен и пут који иде тим гребеном од Предејана, преко

Млачишких Мејана и Чeмeрника, за Власину.

друмишта сзбим друмови. —Кој ће га тражи подрумишта куде се трка с коњи.

друмување с глим од друмује.— Изгуби здравjе од|-друмување ко кириџија.

друмује несвпутује. — Сваки дан сам друмувала до Предење и наsад.

друмчњк м дем од друм. — Ете га горе, на друмчђк, пасе говеда.

друса (се) несв1. удара јако, дрма (се), тресе (се). — Књд игра, млого друса. —

Друса ко Светилија. —Друса се земња под њега. — По камени пут салдрусају кола.—

Друсају се талпе под ноге на плевњу. 2. фигхвалише се. — Млого се друса у груди. 3.

фиг сиса, цима. — Немој прашчина толко да друсају свињу.

друсање с гл им од друса (се). — Кво-е тој друсање било наћаске (лупање)? —

Груди му све помодреле од|-друсање (хвалисање). — Боље да се скиђам, ћу поврнем

од тој друсање (трескање, тресење).

друска (се) несв1. цупка (се) (дете на колену). — По цел дендруска дете на

колена.- Не sивли дете, књд се друска. 2. поскакује. — Млого се друскају кола нис-пут

за Ракицку реку.— Гвоздена кола млого друскају по пут. 3. фигхвалише се. — Салте се

друска у груди ко да-е он сам све уработил.

друскав, -а, -о лош, излокан, каменит пут по коме кола подрхтавају. — Не

вељаје пут, млого друскав.

друскање с гл им од друска (се), труцкање. — Цел пут до Предење друскање у

рабаџиска кола.

друела ж жена једрих облина, дунда. — опасна друела порасте од оној малото

Тикино девојче.

друсна једра, развијена, снажна (о жени, девојци). — Друсно девојче довел

Кумарџија. — Жена му друсна, а он се спекал ко сучка.
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друсне свр 1. падне, тресне. — Ће друcнеш одј-seмњу књ|д)-те доватим. 2. фиг

понавља разред. —Друснулми унуку школу. —Да-е учил, не би друснулизрачун.

друсне се свр 1. удари се. — Сваки час се друсне у груди. 2. фигхвали се. — За све

се он друсне у груди ко да-е нешто важан.

друство с друштво. — Само га-е друство откарало у пропас, ники више.— Прави

ми друство до Рупје. — Баш си изабрал друство спрома тебе. — Чијо се тој друство

весели?

Друсyнци м село.

друшка ждругарица.— Имала сам друшке из сва села кад!-цам ишла у школу.

друшкан м друг. — Што-ћемо сbг да работимо, друшкане? — Дојди, друшкане,

да уџипнемо неку.

друшкиња жв друшка. — Свети се друшкиње иженише, а ти кое мислиш, докле

ће ведујеш ко девојка? 1

дpча ж невреме, непогода, велика киша, суснежица, мраз. — Удари нека дрча, не

мога си прикарам снопје. — Ће ги утепа овај дрча без)-заклон.

дрчавеје несвчезне, в жељује. — Немој му одма даваш да еде, нека малко

дрчавеје. — Доста-е у работу дрчавел за онуј работу.

дрчан, -чна, -чно халапљив, ненасит, облапоран, лаком. — На кога-е такој

дрчан? — Млого дpчан на жене.

дучко монај које дрчан. —Маминдрчко, све би изел што се најдена астал.

дpчлаж незасита, похлепна жена. — Све се плашим да га не увати нека дрчла,

па да му се после сеири.
1 - - - - - ra

дpчља м незасиш, иохлеиан, халаиљив мушкарац. — Трчал је и по мене тај

дрчља, ал џабе.

дpчљив, -а, -0 халапљив, незасит, похлепан. — Беше млого дpчљив, сbк се

спрегнул, па ни корку (у)-уста не тура.

дрчљивка ж в дрчла. — За јагњећину је таква дрчљивка да гу нигде нема.

дpчљивком в дрчља.— Страдате увати књд почне дрчљивко да мава потањири.

дрчнеје несвојсељује, чезне за нечим. — Нека га, нек малко дрчнеје, више ће

поштује лебац.

дpчни несвпостаје жељан, чезне, в жељује. — Не давај да ти дете дрчни за

лебац, за толко можда работиш.

дpчник м ненасита, халапљива мушка особа. — От)-тога дрчника, ништа се у

кућу благо не заврта. — У вамилију сви су дрчници за онуј работу.

дpчница ж в дрчла. — И мене еднуш спопаде тај дрчница.

дpчниче с (мндрчничетија)халапљиво дете.— Како ли постигне да нарани онај

дpчничетија?

дршка ж 1. ручица. — Дршка на грне се окрњила, 2. петељка. — Чувам дршке

o(д)-црешње за чај от пролив.

ду узв ономатопеја грмљавине. — Ду-ду-ду, тресу се џамови ка(д)-sагрми.

дубм дубак.— Остални дубод старото дете, сbк се малијату њега учи да оди.

дубе несвкопа, прави што у дрвету. — Од буку дубе корубу за свиње.

дубење с гл им од дубе. — Требе млого дубење да се издубе поило за стоку на

долњи кладанац.

дубењче с полуга којом се запиње задње вратило на разбоју. — З-дубењче

запнеш кpocно ка(д)-ткаеш, па попушташ како требе.
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дуби несв1. стоји. — Ел дуби дете у дуб2 — Почело да дуби, па ће пробди. 2.

настојава, двори. — Сел си тражи да му се дуби, 3. фиг надзире, надгледа.— Ко да ми

и сbк свекрва дуби надглаву. 4. фиглепо пристаје, добро стоји. —Сашила вуту, па не

да вој стои, него дуби на њу.

дубинка жудем знач: дубина. — Неје нека дубинка, ал води ред куде одиш по туј

потресуљу.

дубињак маут и пеј од дубина. — Ће пропаднеш у тија дубињак, да те више не

најдемо.

дублаже златник, дукат. — Трг ми, за честито, башта даде две-дубле, те ги и

данђс носим око гушу.

дубочак, -чка, -чко прилично дубок. — У дубочак вир по има рибе.

дубочина ж велика дубина. — Ту-е дубочина, не мож с кола да прејдеш, це

заглаву.

дубочко прил прилично дубоко. — Дубочко-е у Бобатало, немој се удавите.

дува несвриг сикће. — Дува од љутину за нешто, ће ни све потепа.

дува се несвправи се важан. — Дува се што-е купил на дете скије.

дувало с 1. онај који се прави важан. — Пусти га — празно дувало. 2. свињска

бешика, в мејyр. — Ће се играмо з-дувало. — Надуј ми дувало.

дуван м 1. цигарета.— Дојди под грм, у ладовину, да попиемо по едњн дуван. 2.

сасушена, сагорела трава.—Напраише се ливаде дуван, ајош ники нејеватил косу.

дуванење с гл им од дувани се. — Нема више куде мене дуванење, пресушило

кладанче.

дувани (се) несвснабдева (се) дуваном, цигаретама. — Докле ћу више да те ја

дуваним? — Седни у ладовинку да се дуванимо малко.

дуваниcување с глим од дуванисује се. — Залеб нема, алзадуваниcување има.

дуванисује несв1. снабдева дуваном. — Муж сигу сâм дуваниcyje. 2. пуши. —

Сваки ча(c)-се дуваниcују, а ја балдиса ус-косу.

дуванљак м ауг и пеј од дуван. — Трује на дуванљак.

дуванчђкм дем и хип од дуван. — СВлда ми-е едњн дуванчек, па нека ме и отрује.

дуванџија м пушач. — И ти ли си дуванџија? — Одма те намириса дека си

дуванџија.

дуванџика ж жена пушач. — Голема дуванџика, чур вој и на уши излази.

дување с гл им од дува се. — Тој дување кад!-це запослил, куде нас досšг неe

било.

дувар м зид. — Како-це овакој живи у четри дувара?

дуваретина жмауги пејод дувар.— Колко само малтер отиде у дуваретину.

дуварљак м в дуварешина. — Све се поткоруштил дуварљак, куде ћу га ја

опраљам немоћан.

дуварче с дем од дувар. — Те ти ги маше на дуварче, куде огњиште.

дувка“ ж рупа. — Поганци напраили дувку крозa sид. — Дувка до дувку —

решето.— Керови искарали лисицу издувку.—Удувку војгатурим (псовка). —Ћесе

спотуриш у дувку. — Наspни на дувку да видиш кво работу. — Дуни у дувку.

дувка? несву дем знач: дува, пири (ветар). — Дувка неки благ ветар, просто да

ти-с мило.

дувче с дем од дувка. — Дудук има шес дувчетија и дувче оšáд. — Упаде пулка у

дувче, не мога гу извучем.
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дувчење с глим од дувчи, бушење, сврдлање. — Немамбургијузадувчење дрво, а

требе лојтре да праим,

дувчетина жаутод дувка. — Колке су дувчетине издублејазовице у Страње.

дувчи несвоуши рупу. — Узел сврдел да дувчи колце за чуpило на бучку.

дувчица ж дем од дувка. — Завуче се поганче у дувчицу. — З-дупнило надупни

дувчице да провучем опутку на опћнци.

дуга“ ж дужица од дрвета на бурету или каци. — Мењам дугу на буре, најел гу

сипац. — Све иструлела дуга на ардов, саг)-га мож врљимо.

дугања м 1. ковачница. — Носи у дугању да наковем ралник и секиру. 2.

вижљаст човек. — Колки-е дугања порасал, з-главу таван довата.

дугањеc, -та, -то висок, вижљаст. — Млого ми-е овој дете дугањесто, зачас му

ократеју џопке.

дугањетина жауг и пеј од дугања (1). — Закопа се у туј дугањетину четерес

године.

дугањиште сместо на коме је накад била ковачница. — На дугањиштеје Стеван

после напраил кућу.

дугањџија м ковач. — Стари дугањције су праили кламфе, потков за коњи и

багламе.

дугачњк, -чка, -чко дуг, дугачак. — Напрај дугачњк млатач да довата вршиње на

сливе.

дудерка ж сува стабљика од конопље или лана која је служила као светиљка

при вечери.

дудињка ж плод дуда. — Назоба се дете дудињке, ће напуни чешире додом.

дудњало с тутањ, ударање, бука. — Кво се тој дудњало чује искућу?

дудњање с глим од дудњи (1, 2, 3). — Етегу киша, ел не чуеш дудњање (1). — Ис

памет ме искара ноћашњодудњање од воловодњицу (2). — Квöтој дудњање синоћке

беше куде вас (3)? -

дудњи несв1. потмуло грми. — Дудњи откуде Власину, ће дојде нека слота. 2.

тутњи, тресе се. — Дудњи земња књLд)-Драгољуб трка коњи, 3. фиг бесни, љути се.

— Дудњи од муку, не дудњи се одј-добро.

дудовина ж грађа од дуда. — Ово-е буре од)-дудовину.

дудук м 1. фрула. — Сви овчари свиру у дудук. — Дудук и тарабук, готово

весеље. 2. фиг пеј глупак, незналица. — Ич га не питуј, он је дудук за тој. — Знае ко

дудук. 3. изр: свири у дудук гладује. — Нећеш у работу,зимус кад)-цви имају да еду, ти

ће свириш у дудук.

дудуклијам фиг пијаница. — Слаб ми-е он дудуклија, отиде си, а не виде дно на

буре.

дудулица ж метални суд за млеко. — Збери млеко у дудулице, па ће после

бучкамо.

дудуран м главуран, тврдоглавко. — Долази дом, немој се шљипаш по блато,

дудyране еден.

дудурика ждрвенасти део стабљике конопље и других крупнијих биљака. — Књд

очукамо грcнице, дудурике запалимо. — Порасал ко дудурика. — Исврљи дудурике

изј-сено.

дудурка ж в дудурика. — Кад)-це осуши, дудурка-е шупља.

дудуче с дем ихип од дудук, фрулица. — Иде Миле свири у дудуче.
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дудученце с дем и хип од дудуче.— И на најмалечко детеће купимо дудученце да

не sивли.

дужа несвnродужује се, расте. — Свгдњндужа сведокле не узреју црешње.

дужица ж 1. дугачак посед једног власника (њива, ливада). — Овај дужица натам

си-е наша, алгу не косимо више.—Доле накуде Папрaт имам две-дужице с компири.

2. део њиве или ливаде коју радећи, с краја на крај, обухвати један радник, в постог.

—Ожемо по две дужице до обед, остаде нијош по толко, па да собалимо целожито.

дужнос м 1. дужност, обавеза. — Сваки у кућу има свој дужнос. 2. фиг положај,

посао. — Отиде предвечер, јутре требе се јави на дужнос.

дуз прид непр раван, прав. — Знае да шије и дуз и брич панталоне.

дуич прил потпуно, сасвим. — Кад)-це поделимо, мене браћа остаишедуич без

ништа.—Дуич самостала беспаре. —Дуичмалко родиле сливе. — Дуич си немам гас

за лампу.- Дуич ме уpниса с туј трговину.

дујдурише несвв дурдулише.

дује несв1. надувава, в дује гуше. — Дује мејуpна деца да се играју. 2. дува, свира

лимени инструмент. — Трубачи дују, па растурају.

дује се несв1. надима се, пуни се ваздухом. — Мејур се дује докле-е влажан. —

Дује се фузбал, дује се и балон. 2. фигљути се. — Немој млого да ми се дује, умејем и

јада се надујем на њега. — Сипни му ракију, да видиш дал ће ти седује. 3. фиг смеје се

у себи. — Гледа ни како се мучимо с изврнута кола и само се дује. 4. шири се. — Даска

се дује у воду. — Дује се буре кад му сипеш комину. 5. јавља се оток, отиче. — Дује

му се нога што гу исклечил. 6. гневи се. — Ду се, ду, па ћу прснем од муку, књд видо

како помера међу, а ја му ништа не могу. — Дује се ко жаба на сувоту.

дујење с гл им од дује (се). — Брзо ће гу пројде дујење (љутња). — Њојно дујење

ко мачља кашљица. — Ђе пукне мејуp ofд)-дујење (надувавање).

Дукат м село. — Дојде ми бојдаш из Дукат.

дукатличе с дем од дукат. —До скоро чувашетој дукатличе, па ми се загуби.

дукаче с дем и хип од дукат.—Пантим књд ми чича даде едно дукаче ка(д)-цам се

задевојчила.

дулек м 1. бoт тиква. — Над воденицу се рађашеу добри дулеци. 2. фиг пуначка

особа. — Девојче ко дулек, да га цунеш у образ це распукне.

дулић м грлић тестије. — Деца на сиску, стари на дулић пију ис)-стовну.

дулум м мера за површину, 16 ари.

дума“ ж говор (ређе), в ората. — Не разумејем му думу. — Какав човек таква

дума (изр).

дума“ несвеовори. — Залуд му дума, ништа ме не слуша. — Кое више да му

думам, кад!-це увапирил, па не чуe.

думање с глим од дума, вoрaтење.—С њега нема думање, копач па у главу.

дунда ж дебељушкаста, пунија особа. — Море она си-е дунда спрома тебе.

дундес, -та, -то пуначак, буцмаст. — Деца вој дундеста на њу.

дундоњам дебеомушкарац. — Какав се дундоња напраил, да га не препознајеш.

дунђер м зидар, грађевинар. — Сви дунђери отоше у работу, само се мој још

спотура око огњиште. — Књд заврши правни вакултет, дунђер пренесе цкелу на

вилозовски.

дунђерија ж печалбарство. — Куде ћеш у дунђерију? — Дунђерија ми поеде

најбоље године.
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дунђерин м зидар, грађевинар, печалбар. — Постадо дунђерин с петнаес године,

барабар збашту и чичу.

дунђерисување с глим од дунђерисује. — Отоше сви из малу у дунђерисување.

дунђерисује несвзида, гради. — Дунђерисује горе-доле по Београд.

дунђерка ж печалбарка. — И ћера ми постаде дунђерка чим заврши текничку у

Црну Траву и запосли се у моју вирму.

дунђерлЊкм печалба, печалбарство. — Започеја дунђерлiк најпрво у Београд,

на Карабурму, а послем, с разни мајстори и тајбе, куде све несšм бил.

дунђерски прил печалбарски. — Тежак дунђерски леб ко мајмунка.

дунђерче с печалбарче. —Најмало дунђерче носи воду и слуша низa пoситнице.

дуне свр 1. духне. — Дуну аламуња, пообаља црепови и ћеремиде откућу. 2. фиг

падне на памет. — Дунуло му у дупе да иде у Лесковац и — отиде. 3. фигудари. —

Ка(д)-те дунем, ће одлетиш, еј, онам.

дуниветар м превртљивац. — Верувал би вој да не знам да-е дуниветар.

дунстер м незналица. — Куде најде овога дунстера да ти кола опраља?

дуњка ж дем од дуња. — Да си понесеш едну торбичку дуњке да ти боба-Тала

напраи слатко.

дуњче с дем од дуња. — Ел рађа дуњче пот кућу?

дyовит, -а, -о духовит. — Неки дуовит човек.

дупан м онај који има велику стражњицу. — Колки е дупан, а ништа не знаје. —

Толки дупан, а памет ко тупан.

дупања мв дупан. — Утепа се месеећи, сал с леб не могу израним дупању.

дупе с фиг лице. — Кво ти-е тој по дупе излезло?

дупе“ с поред уобичајеног значења, среће се и у изразима: — Дала - на вересију

(распусна жена). —Трчи за едно — (за женом). — Има едно — (девојку). —Чува — (пази

се). — Свpби га - (тражи ђавола, хоће батине). — — би продал (похлепан на новац). —

Не држи га - (немирно чељаде). — Пијан ко – (пијанац). — Дошло му из — у главу

(опаметио се). — Слуша само свое - (халапљив). — Иде на — (клиза се). — Гледа си своe

-. — Како се обрнеш —ти озад. — Улезал (би) му у Х (додворио се, додворава се). — Иде

му уз-(додворава се). — Иде му по-.—Стално требе неки да му иде по — (служи кога,

беспоговорно слуша кога). — Зинуло му - (има велике прохтеве). — Продал се на -

(гладница). — Иди у — (доврага, псовка). — Цел отишал у - (има велику задњицу). —

Излезни му из — (улизица). — Ладно му на — (зима му је). — Остало му само — —Ће се

угризе за — (цркне од зависти). — — би си изел (халапљив). В запиши дупе.

дупе-глава жмпеј 1. глупак. — Што си га узела дати коси, видиш да-е дупе-глава

за косилбу? 2. спава дубоким сном, пијан. — Сек је он дупе-глава. — Напраил се од

ракију дупе-глава.

дупеглавац м глупак. — Кво ће ти помогне едњн дупеглавац.

дупенце с 1. дем и хип од дупе. — Свpби га дупенце, ће изеде прут. — Дупенце ће

му изеде баницу. 2. фиг згодна женска особа. — Дупенце ко смоквица.

дупиње с дно стабљике жита, снопа. — Насадимо снопје око стоже, дупиње

доле, а класје нагор.

дупиче с дем од дупе. — Утегла дупиче, па оди ко на гигаље.

дупиченце с дем од дупиче. — Има дупиченце ко смоквица.

дупиште сауг и пејод дупе.—Кво се па он туј врти с оној дупиште ко шерпа.

дупке прил сасвим. — Дупке пун пресак с ржeницу.
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дупли, -а, -о двострук. — Срк ме турил на дупли трошак, а могло-е јевтино да

пројдем.

дупло прил двоструко. — Куде њега-е све дупло. — Књд је куде нас дупло, куде

њега-е па тродупло!

дупнење с гл им од дупни. — Опћнци обовезно иду на дупнење.

дупни несвбуширупе за опуту.—Дупним опћнци да можда се провучуопутке.

дупнило с пробојац, клин за дупњење опанака. — Донеси ми дупнило и чукче да

надупним опћнци.

дупчњк м дем и хип од дуб. — Већем је зрел за дупчек, да се учи да оди.

дупче с дем и хип од дуб. — Тури дете у дупче, одмори малко руке.

дуpдевојка ж најлепша девојка, лепотица. — Голема мустра, да не би тел

з-дурдевојку да га женим.

дурдисување с гл им од дурдисује се. — На кво ће излезне тој њојно стално

дурдисување сам Господ знаје.

дурдисује се несвдотерује се, гизда се. — Нешто се ођутрос снајка млого

дурдисује.

дурдише се свp дотера се, спреми се. — За куде си се такој дурдисал?

дуpлаж срдита, љутита женска особа. — Кад)-цедурла надуpли сви вој иду

по вољу.

дуpлење с глим од дуpли се. —3-дурлење не-це млого овајдиш, ка(д)-ти кажем.

дурлес, -та, -тољутит, срдит. —Још му нос дурлес.— Да неетолко дурлеста, па

да вој наводаџисујем.

дуpли несвриг пије много. — Не пие, него дурли.

дуpли (се) несвсрди се, дури се. — Тај ми снајка стално дуpли нос. — Дурли се

како нека дуpла.

дуpлоња м сpдит, љутит мушкарац. — Брига гу за дуpлоњу што се дуpли, она

си тера аљку на батаљку.

дурља несвкуља, тече набујала (вода). — Дурљавода на кладанацко на цивун.

дурљаје несвв. дурља. — Не мож се прејде река, млого дурљаје.

дурљање с гл им од дурља.

Дурмa м надимак. *

дуpне свp нагло дотече, потече. — Удари провала, дурну река, да однесе

воденицу.

дућан м фиг шлиц. — Чичо, отворил ти се дућан.

дуће несводише, тешко дише, в даће. — Напасле се краве, па едва дућу.

душа“ ж дах, душа.—Куде ће ти душа, џимријо?—Заиспадала војдуша, па ни на

тāм, ни на овам.

душа“ ж фиг особа. — Лако-е њој: една душа, една гуша, а које ја да работим c

толка гладна уста? —У нашу кућу било-е осамнаес душе, све је тој трчало и работило

ко едњн.

/душа“/изр, душу би (ти,...) дал учинио би свеза (тебе...) —Душу бити дал, такав

је тој човек, душу дало као створено. — Овој дрво душу дало за сане. — Добра греда,

душу дала за ћуприју, душа од-човека племенит, добар човек, душа му у нос једва

жив. — Од трчање душа му дошла у нос, душу бити узел зао, рђав човек. — Да мож, и

душу бити узел, што ти душа оће свака жеља, сваки прохтев. —У град има све што ти

душа оће.
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душеван, -вна, -вно осећајан, који има срца. — Она ТИ—e еднодушевно чељаде.

душевносмосећајност, душевност. — Ако човек нема душевнос, бађава му све.

— Куде ти-е душевнос да тепаш стоку такој стојагу?

душеме ж мн подница код запрежних кола. — Напраил од|-чамовину душеме,

да ги сипац не еде.

душење с гл им од души. — По душење можда познајеш ел керче надушило

лисичи траг.

души (ce) несвлирише (се), њуши (ce). — Гривча души, души, па надуши лисицу.

— Што ме толко душиш?—Душу се како пцета. — Кој се ђавол душу, кадј-це одавно

здушили?

душичина ж бот мајчина душица Thymus Serpyllum, в мајкина душичина. —

Брамо душичину, добра-е зимени за чај,

душичка ж дем и хип од душа. — Има си она благу душичку, на рану да гу

завијеш, ће зарасне.

душман м зао, пакостан човек, непријатељ. — Збрали се душмани да ми

помогну побрзо да мањкам.

душманин м непријатељ, крвник. — Душманина не морам да тражим, сам ће си

се најде, а пријетеља-е тешко да најдеш.

душманка ж зла, пакосна, злобна жена. — Пуно село з-душманке. — Моe

душманке би волеле да ме виду поружнелу.

душманкин, -а, -о које припада душманки. — Да несšм у душманкину кожу

данђс књT завршавамо кућу.

душманлек м непријатељство, мржња. — Убил гу-е душманлик.

душманов, -а, -о који припада душману. — Немој да-е неки прекосил у душма

ново, ебал си је век.
} - • -

душмански, -а, -о непиријатељски. — Како ме само душмански заspну, да

видиш.

душманче с дете непријатељ. — Напраише душманче од убаво дете.

душовадник м пејзао, опасан човек. — Добро си и толко издржала куде тога

душовадника. — Нећу да работим више куде душовадника.

душовадница жжена тешке нарави.— Она-е жена душовадница, свега тера по

душу.

душован, -вна, -вно осећајан плeмeнит, душеван. —Човек требе да-е душован,

ако-е човек.

Ђ

ђа узв за дозивање коња. — Ђа, Цветко, ђа!

ђавол м 1. јаво. — Дошњл ђавол у воденицу да куша воденичара. 2. фиг не

сташна, враголаста особа. — Голем је ђаволтој дете. —Ђавол му недава мир, но се

стално з-деца задева, 3. изр: Кој му-e ђавол'? — Кој ђавол оћеш од мене? — Ђаволи га

потерали. — З-ђаволи тикве сади.
ћ - - --

ђавола прил ништа. —Ђавола ће (дај добијеш од мене књд не слушаш. —Ђавола

ће га најдеш там.
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ћаволак“ м фиг мангуп, ђаволчић. — Голем си-е ђаволак он.

ђаволак“ м фиг сеир, шала, хумор, ђаволија, в саир. — Терас-мене ђаволак. —

Праји сис-мене ђаволаци.

ђаволеc, -та, то враголаст, ђаволаст. — Млого-е ђаволес онија Тикомиров

малечак.

ђаволија ж враголија, несташлук. — Стално праји ђаволије.

ђаволина ж1. Ђаво. — Ђаволине се збирају по раскрсја у никое добо. 2. фиг

несташлук, ђаволија. — Сопеле га ђаволине, не знаје кво работи.—Ђаволине му мир

недавају. 3. изр: ватиле га ђаволине дошле мулутке. — Ватиле га ђаволине, не сврта се

дома.

ђаволисување с гл им од ђаволисује се, фиг играње, шала. — Исцрцамо од)-цме

од његово ђаволисување.

ђаволисује се несвиали се, забавља, врагује. — По целдЊн се ђаволисује, ништа

неће дом да се привати.
1

ђаволује несвв ђаволисује се. — Знаје млого да ђаволује. — Има си такви људи

кои волу да ђаволују.

ђаволче с фиг враголасто, ђаволесто дете.— Коцко-е дете, а онолкођаволче.

ђебра несварди, саветује. —Требе човек сваки дендагу ђебрада нешто испадне

од њу.

ђебрање с гл им од ђебра, грдња, саветовање. — З-ђебрање гу некако докара у

ред.

ђевђиpм цедиљка, посуда са решеткастим днoм. — Куде не купи на време још

едњн ђевђиp.

ђем м метална пречка на узди која се коњу ставља у уста, да би се боље

управљало њиме, жвала. —Углави на дорчуђем да можда га јашеш, дате слуша.

Ђена ж хип од Јергена.

ђене-ђене прил тако-тако, и овако и онако. —Да ми-е дал половину до Крстов

дњн, па ђене-ђене, да га причекам још неки месец.

ђепекм пртљажнику аутомобилу, гепек,— Рекалјеће метура уђепекако нећу

с њега у варош.

ђердан м огрлица око врата. — И турила нов ђердан око гушу, а ја још носим

овај сирота манистра.

ђерђев м оквир за везење, ђерђеф. — Целден везе на ђерђев.

ђерманка ж шиваћа игла. — Све з-ђерманку сам вој шила кошуље.

ђи узв за терање коња. — Ђи, Врањчо, ђиии

ђидијам јунак, делија.—Кад ујане коња, па га ободе, а он подрипи у кас, прави-e

ђидија. I

ђика несвдечјаше. — Оће ли дете да ђика коњче? — Сег ће ђикамо врањчу.

ђикање с гл им од ђика. — Ел убаво било ђикање?

Ђила м надимак.

ђилкошмпејмангуп,—Нећу (дајте видим да скиташ стијађилкоши из Долину!

ђозлуцим мн наочаре. — Не можда учи без ђозлуци. — Строши сиђозлуци, па

öдим ко без очи.

ђöкам 1. фиг пенис. 2. изр:— Боли међока (баш ме брига). — Мож само да ме вати

за ђоку (не може ми ништа).

ђокица м дем од ђока.
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ђубре с 1. смеће, нечистоћа, отпаци. — Куде сте денули онуј кову за ђубре? 2.

сточни измет, балега. —Требе данће да се изрине ђубре искошару. 3. јубриште. —

Узни и врљи тој у ђубре, кој ће ти ђавол. 4. фиг покварењак, лош човек. —Такво ђубре

како што-е он, одавно се неје родило у наш крај. — Боље да не знае кво-е ђубре

очувала.

ђубровник м ђубравник. — Збери шушке на ђубровник, па на буњиште.

ђубросан,-а,-отрп прид запуштен, прљав, — Пуштила деца онакој ђубросана да

иду по малу. — Ало ђубросана, ти ће мене наодиш ману

ђуброше се свр запусти се, запрља се. — Ђубросала се, па неје за нигде.

ђувеглијам младожења, момак, ђувегија. — Нашла си ђувеглију спрома њу. —

Само ти од њега праји ђувеглију, па ка(д)-те остаји ћу те питам кво ће работиш.

ђувечм 1. округла земљана здела. — Сврати си куде грнчарâ и узо едњнђувеч. 2.

врста јела. — За кđсачи ћу донесем ђувеч за обед.

ђувечар м похлепан, грамзив најело и пиће.— Наалил се ђувечар свуде да олиже

панице.

ђувечњк м дем и хип од ђувеч. — Млого људи, па за час отиде ђувечђк.

ђувече с дем и хип од ђувеч, в ђувечњк. — Беше зготвила ђувече, те једомо.

ђувечлијам в ђувечар. — Таквога ђувечлију мое очи несу виделе.

ђугум м бокал од бакра, ђугум. — Поређала на поличку ћутуми, шерпе, панице,

све што има.

ђуђум мв ђyгум. — Изнеситија ђуђум с вино да га начнемо.

Ђула ж надимак.

ђуле с (мнђулетија и ђулићи) кугла. — Врљила ми камен у авлију, ма какbв камен,

дористрашно ђуле! — Ене га Милча иза кућу, диза неква ђулетија.

ђум м суд за воду. — Узни ђум па за воду на Долњи кладанац.

Ђумам 1. надимак. — Викају га Борко Ђума. 2. име пса. — Да не беше ја, теше

Ђума да ти смрси конци.

ђумиле прил сви скупа, заједно, в џумиле. — Појдоше у работу на чисти по

неделник ђумиле из нашу малу.

ђумрукм царина, трошарина.—Ишњл сам по брашно ча(к)-горе, нађумрук, над

језеро.

Ђуна ж надимак.

Ђура м 1. име, надимак. 2. изр: — Шће му га Ђура (нема благе везе).

Ђурђа ж хип од Ђурђелена.

Ђурђевка ж име.

Ђурђелена ж име.

Ђурђица ж име

Ђурђовдњн м Ђурђевдан. — Пред Ђурђовдњн идемо у китке. — КЊд пројде

Ђурђовдњнтšг мужи иду у печалбу, испраћамо ги нис Качар и Романски рид, до нат

Предене.

Ђурђул м име.

ђуpунтијаж 1. мутљак, талог.—Исипиђуpунтију из буретам куде буњиште.—

На дно кацу збрала се ђурунтија, неје за пиење. 2. гунгула, гужва, олош. — Потепаше

се на собор, напраи се ђурунтија, стра дате увати. — Откуде се збра онолка ђурунтија

да ми-е да знам.

ђуpутија жв ђурунтија. — Од ништа напраише голему ђурутију.
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ђусне свр фигудари. — Пази дати кравче неђусне у котле, да ти расипе млеко.—

Ђуснул га у грбину, па му излетели светлаци на очи.

ђустрење с гл им од ђустри, 1. чишћење, рибање. — Утрнеше ми руке од|-ђу

стрење. 2. грдња, саветовање, придиковање. — Како па да не помагађустрење, само

човек требе да издржи да се бори з-дечишта.

ђустри несв1. фиг риба, чисти. — Отидо да ђустрим котличе на кладанац. —

Добро ођустри паницу, млого загорела. 2. фиг грди, придикује. — Залуд га сваки ден

ђустри, ништа не помага, такав си-е какав си-е. — За поткачање з-деца башта га-e

еднуш ђустрил, изгледа ће мора па.

ћутуре прил све, уједно, уцело, безмерења, без бројања. —Погодимо се ђутуре да

вој малтеришемо кућу. — Купи ми матрапазговеда ђутуре.

|E

е енкл облик за треће лице једнине од глагола есам. — Куде-е пошал на овуј зиму

бес капут, да ми-е да знам!

ебава несвриг цени, поштује. — Одрипил поголемо у Лесковац, па књд дојде,

никога не ебава, а и њега, којга ебава. — Чирак, ти мене, бре, ич не ебаваш, ел вика да

ми донесеш малтер! — Ебавам те, мајсторе, ебавам, ал не постизавам!

ебавање с гл им од ебава, замлаћивање, губљење времена. — Тој како он работи

неје работење, то-е ебавање колко да му пројде време.

èбан, -а, -о фиг надртљао, настрадао. — Само ја испадо ебан, други извукоше

гузице.

ебанција ж зајебанција, јебанција. — С тој тужевљање у Власотинци испаде

голема ебанција.

ебање с сексуални однос. — После ебање нема кајање (изр).

èбац мјебац. — И тој ми-е неки ебац, још нее видел онуј работу.

ебе несвригради било шта непримерено, нељудски. — Кој се ебе, нек се ебе, а ти

глеј себе.

ебиветар м неозбиљна, лакомислена особа. — Куде најде да се ожени себи

ветра?

ебиветроња м вебиветар. — Не зарезујем ја такве ебиветроње.

Ева ж надимак од Евица.

еве речца ево. — Еве ти кућа, евети имање, па газдуј, ја ћу легнем у ладовину и

уживам, ко тој ти сbк. — Еве ти јајце, па бирај.

евтика ж туберкулоза. — Евтика га изела (клетва). — Евтика те уватила!

евтикљив, -а, -о сушичав, туберкулозан. — Беше евтикљив, ал се залечи у

Сурдулицу.

евтикљивка ж она која је оболела од туберкулозе. — Куде ми се натресе над

млеко онај евтикљивка, које сbк да му работим.

евтикљивком онај који је оболео од туберкулозе. — Пази, немој дате задушује

евтикљивко.

евтикљивчам вевтикљивко. — Евтикљивча евтикљиви, нашал да ми се ис

кашљује у лице.
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Евтимија м име. 1

евтин, -а, -о јефтин. — Евтин му беше зеленко, ал се не погодимо.

евтиноћа жјевтиноћа.—Стално скупеје, кад)-ће еднуш дадојде итајевтиноћа?

ега реч можда, ваљда, еда. — Брзам, ега га стигнем докуде Мејане. — Ега дојду

марвени трговци да им продадем овој кравче и овеј две-двиске што ми остадоше. —

Ега не забораи да ми купи ибришим.

ега“ ж турпија, веге. — Тој неће мож уртаботиш без егу.

еге с јега, турпија. — Донеси ми еге да набстрим нож.

егличе с (мн егличетија) в јагличе. — Виш колко су исцрвтела егличетија.

Егличевица ж. мти пашњаци, шумарци.

егличје с збир им јагорчевина. — Вика га у егличје, да беремо егличетија, баксуз,

не те да појде. н

ед мјад, мука, јед. — Ед ми стои у гушу од његови безобразлуци.

еданаес брједанаест — Кој ће ги панти eлeданаес, ел дванаесјагњишта беше.

еданаес-дванаес бр око једанаест-дванаест. — Ту-е негде прасе око еданаес

-дванаес кила, нема више. — Изумил сам, ал еданаес-дванаес људи су служили госје

на свадбу.

еданаести, -а, -о једанаести. — Наша-е кућа еданаеста у село, затој вој турили

број еданаест.

еданпут прил једном. — Еданпут ка(д)-це откине соспетина нат кућу, па ни

покрши тарабе и колци, ће друсне пред врата.

еданпутке прил једном, једнапут. — Еданпутке и мене слbнце да огреје.

едњн“ бр један. — Само едњн по еден, па ће сви добију. — Еден ли-е матрапаз, па

да га упантиш.

едњн“ зам (мн едни) неки. — Дојде едњн милицајац изј-Село куде Чедомирови,

питује за едну жену из Љутеж, што је доодила летоске куде Тозини— Пројдоше едни

људи низ)-село на коњи, тражу кућу на матрапаза Драгољуба.

едњн“, една, едно једини, једина, једино. — Ма да-е еден на овија свет, не би га

погледала.

едва прил једва. — Едва га накара да легне да се одмори, по целдин се терети с
посл.

еде (се) несв1. једе (се). — Еде, бре, кода-е детишњар, а не старкеља од осамдесе

године. — Еде коала. — Кад)-це еде, не орати се. — Поставили смо совру, требе се

eде. — Не еде се оној што се нееде, да га не спомињам, млого-е гадно. 2. фигјестив је.

— Овеј губе се еду, а овеј се не еду. 2. фиг секира се, пати. — Еде гу млого оној

детиште.— Еде се ко млад месец. — Еде се за брата. — Еде ни сиротиња, немаштина,

болес. — Еде ме секирација, 3. фиг сврби.— Еде ме нешто грбина, па устура, и чеша се,

па ништа. 4. фиr. прети. — Немој да еде кво се не еде! — Еде говна ка(д)-такој криво

орати! — Видим ја, ће еде он мазуљицу. — Ћевој се сде оној што се не еде, књд гу

доватим. 5. изр: еде мраз превише хладно. — Наулице еде мраз, па устура.

едење с 1. јело, храна. — Кво има за едење? 2. време обеда. — Ће га уватиш на

едење. — Ће дојде дом око едење. — Нема едење без)-седење.

единаес брведанаес. — Единаес детета било-е у Куртини. — Единаес брава ми

тике остаде од онолко овце.

единаес-дванаес бр око једанаест-дванаест.
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единаестина ж 1. једанаести део. — Мене ми припаде еданаестина одј-до

мазлšК, а то-е тек една двиска. 2. једанаесторо,једанаесторица. — Еданаестина нас

књд увати онуј буку, дотркаљамо гу до кладанац, да гу туј издубу тесари за корито,

стока да се пои.

единац мјединац. — У мајку-е единац. — Кво ти-е па тој единац, требе, бре, да

имаш сто деца, да си богат з-деца.

едини, -а,-оједини.— Тој ти-е едини колски пут за Власину, други нема. —То-е

биледини пут да сам му улезал у кућу. Едини и sâђњи — Едино дете што имам и њега

ми искара ис-кућу, тој ли се вика башта.

единица ж 1. оцена јединица. — Наређалединице, благо мајки што га родила. 2.

једина кћи. — Верка во-е единица, остало су све мушкаретија, 3. једино дете. — Она

во-е единица, друга деца војсе несу задржала. 4. врста једноставног ткања, где се

основа уводи у сваки други међузубна брду. — С-единицу смо ткали вуте и ћилими. 5.

војна јединица. — Његова единица је прошла преко Чемерник и избила на Плану. Туј

куде су си наши утепали Ћићка.

едино прил једино. — Едино ми он, кад-дојде, насече дрва.

единство сјединство. —Они су се борили за браство и едиство, а не за браство и

убисто.

еднак", -а, -о једнак. — Сви смо предј-sакон еднаки.

еднак“ прил одмах, сместа. — Еднак да си се врнул дом! — Викај ме књд ти

затребе, еднак ћу дојдем.

еднако прил једнако. — Ја мерим еднако свакому.

едне свр поједе на брзину. — Да еднем часком, па да уpипим па у откос.

еднеш свр изру разбрајалици: Еднеш, меднеш, на мој седнеш, малко платиш, па

се клатиш.

едно прил отприлике, око. —До Преслопти требе едно два-три сата. —Задржа се

у Радојловци едно сајт)-два, кој ће да знае, књд немаше сат.

Једно исто/ изр једно те исто. — Сел си орати едно исто. — Кои-што, он едно

исто, ко навијен.

еднобојан, -јна, -јно једнобојан. — Облекал се у еднобојно, каџиво, лако ће га

познајеш. -

едно-врз-друго прил једно прего другог. — Такој наврљал џопке едно-врз-друго,

па не мож човек да се снајде.

едно-на-друго прил в едно-врз-друго. — Одј-црам, затекла ги едно-на-друго.

едно-подруго прил једно за другим. — Дојдоше говеда сама едно-подруго без

говедара.

едногодацм (мн едногоци) 1. који имаједну годину. — Овој јунче-е едногодац, а

овој, богами, трећак, сbк ће га презамо. 2. рођен исте године, вpсник. — Деца ни

едногоци и у школу иду заедно.

едноданцим мн рођени истог датума / дана у години. — Ја и Даца смо едно

данци, натијаден смо се родили на Горешњак, он дваес другу,ја дваестрећу годину.

едноле бр један у разбрајалици: — Едноле, дволе, троле, чивиле, пале, шале,

садом, дадом, оврт, доврт, кикац, какац, аскрц, даскрц.

едноман прил истовремено,једновремено. — Едноман еде и чита књигу, а овам

наређал двојке.
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еднопаес, — то 1. с једним тестисом. — Аперисали га, сbк је еднопаес. 2. фиг

ударен, није уреду.— Остајга, нећеш седнопаести људи да се односиш и распраљаш,

еднуш прил једном. — Еднуш сам носилжито у воденицу, у Долњу Козарницу.—

Само еднуш да га оманем, доста ће му-е за цел живот.

èзеро с 1. фиг барица, локва. — КоljЈ-е од вас двоица куде водник напраил онолко

езеро. 2. зајезери се. — Врну слота и напраји се езеро прет кућу.

език мјезик. — Неје знал њианезик, ал полњк па научил. — Уапал се за език.

fезик/изр: — Само му език смита (лапрдало). — Сто-езика орати (алапача). — Не

знаје се који език повише орати (алапача).— Књд отидемо там, у гости: уста да имаш,

език да немаш (ћути). — Овај ракија пет езика орати (добар). — Дојде (паде) ми на

език (сети се, намести се).

езилњкм срамота, брука. — Езил#к да ги је што су ти уработили. — Не мога од

езилек још да едем, а беше убаво зготвила.

езичара жјезичара. — Само да не чуе онајезичара, Милосовка, ће бидне голем

бељај.

езичарка ж везичара. — Она-е у нашу малу главна езичарка, од њу ништа не

можда сакриеш.

езичњкмјезичак. —Самоезичђк на вагу да рипи.— Езичђк на браву се скршил.

езиче с дем и хип од език, језичак. — Изгорел езиче с-варено млеко.

езичина жм ауг и пеј од език. — Пуштила онујезичину, само лапара.

езичљак м ауг и пеј од езичина. — Исплазил онија езичљак ко да-е капсал

дибидус.

*јуза 1. хеј. — Ej, Тикомире, куде си се денул” 2. ено. — Fј га овчар са стоку на

Длšги рид, 3. чак. — Исповрну тојагу па еј доле, у шибак.

еј-там прил далеко, чак тамо. — Књдте шутнем са шпицаљку, ће одлетишеј-там.

—Моја-е кућа еј-там, на крај малу. — Помери се еј-там, кој ћеш ђаволтујкуде старци!

екла несвхекла. — Узела да екла миље, мисли дека-е тој лако.

екне сврјако удари. — Кад)-те екнем у мешину, црева ћу ти искарам.

ексенција ж есенција. — Требе да вој купим и ексенцију.

ěктар м хектар. — Овај ти-е њива голема: ēктар и пет ара.

екти несв дрхти од плача, јекти. — Млого гу потресло, екти од плакање. — Ја

ектим у четри зида, а тебе те нигде нема.

ел речца је ли. — Ел дошл Мика из работу? — Ел овој кућа на Соврeнија
Банковића? 1 н

ел“ везили.— Елје луд, ел му ноге смрду (изр). — Ел ће идеш у школу да учиш, ел

ће чуваш говеда, трећо нема! — Ел идеш с мене, ел ће останеш дом?

èла узв дођи, вјела. — Ела овам, да ти кажем нешто.

елате узв дођите. — Елате при нас, да ручамо.

елек м грудњак, прслук, јелек. — Дал сам да ми Васко сашие елек.

елетрика желектрика. — Касно смо увели елетрику.

елече с дем и хип од елек. — Кад)-да видиш, испод не носи елече.

елеченце с дем и хип од елече. — Облечи на дете елеченце.

ćљав, -а, -овиљав. — Да нее онолко ељава, убавшко девојче. — Малко-е ељава,

ал не мари.

ем везн — Ем млад, ем убав, ем нежењет. — Скупо, па ем невељаје.
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емпут прил 1. једном, једанпут. — Емпутћу ја докарам дрва, емпутти, 2. ускоро.

— Емпут ћу дојдем куде тебе, да видим кву ситој левину напраил. 3. давно. — Били

смо емпут у Село, ка(д)-цретомо Гигу с коња: купил џак шићер и џак сол.

емпутке прил једном, једанпут. — Емпутке ћу му се натепам што те задева.

ен брфиг један у разбрајалици. — Ен, ден, дину, сава, рака, тину, сава, рака, тика,

така...

ендекм јаруга, јендек.— Утркољил се пијан у ендек. —Води добро волови, немој

да слету кола у ендек.

ендече с дем од ендек. — Одлете лопта онам, у ендече.

ене речца ено. — Ене гајастреб, сbк ће грабне Пиргу! — Енегу онај кучка кучеста,

па се уврта око Драгољуба.

енеде узв заиста, зар заиста, није ваљда. — Енеде, ти си такој одлучил, а мене не

питујеш.

eнекцијам инјекција. — Даваше ми енекције и лекови, па не поможе. —ТЕг ми

дадоше едну енекцију, та се поврну.— Како почеше људи да примају енекције, нема

више ђаволине и вапири. *

енци реч у разбрајалици: — Енци, менци, на каменци, туда седу дванаес денци,

ан, чан, чарапан, чараупе, гризеш дупе.

епа прил баш,уинат. — Епаћу окосим Китку до пладне, макар цркалу откос.

ер везнјер. — Морала сам гу брукам пред људи, ер ме не слуша.

epâм мјерам. — Еси овија јунци презал у ерам?

ербап м вешт, виспрен, сналажљив, препреден човек. — Налете, маму му ебем,

на ербапа, па едва продадо телци.

ербанка ж вешта и сналажљива жена. — Не мож ти с-мене, ја сам, бре,

ербапка, ћу те трезнога вртим око прс. ,

ербапски, -а, -о који припада ербату. — Он-ци лако, ербапски, како едино умеје,

а ти глеј како ћеш ти да се снабдиш по свет.

eрeбица ж зоолјаребица. — Испреткосу ми излете еребица, ал вој повата пилићи.

Еремијам цркв празник, празнује се противуједа змија. — На Еремију се удара с

маше по лопатицу и иде око кућу, по авлију, и вика: „Еремија у поље, беште змије у

море!“

èродром м аеродром. — Валил ми се да-е добро заработил на еродром.

еродрум м аеродром. — Муж ми-е работил на еродрум у Београд.

ероплан мавион. — Не бисмејалда летим сероплан, добил сам уплав одвисину.

ecђМ пом гл јесам. — Есhм ли у праву? — Есhм ли ти оратил, а ти ме, бре, ич не

слушаш?

èсен мјесен. — У есен почне шума да жутеје.

есенic прил јесенас. — Есенћс, књд појдемо у школу, ја ћу стануем у Јовановци

куде бабу.

есенћске прил јесенас. — Јесенћске сам бил у Београд з-башту.

есенћишњи, -а, -о јесенашњи. — Есенћшњи компири побољи од овија.

eсенка ж воћка јесенка. — Крушке есенке од мерак, свл да упрну у сламу.

есењак мјесењи лук. — Јоште малко, па ће стигне есењак.

есењи, -а,-ојесењи. — Есењи дни краћају. — Есењо куче поопасно отпролетњо.

есењка ж весенка. — Набери ми есењке за зиму.

есје узвик јесте. — Есје, Борчо, све-е такој како ти оратиш.
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èсте! -- Е 1 t 1

друго л мн гл јесам. — Есте сврћали куде Милунку за писмо?

есте“ узвјесте. — Есте, и ти си бил с мене у ропсто, у Бугарску.

ете речца ето. — Ете га гос на врата, само што неје улезал у кућу. — Ете ти га

Тиöкомир, па га питуј квТоl-ôћеш!

етикетла жетикета. — На етикетлу све пише.

етрва ж јетрва. — Сетрве сам живувала добро.

етрвин, -а, -о јетрвин. — Овој етрвино дете млого воли да седи куде мене.

éца несвјеца, рида. — Претуцал пре ш-чук, па еца од болеж.

ецање с гл им од еца, ридање, јецање. — Чуе се неко ецање у туј собу.

ецка несв1. замуцкује у говору. — Млого ецка књд орати. 2. јеца. — Смири се, не

ецкај више! -

ецкање с гл им од ецка (1,2). — Не можда се излечи од ецкање (1). — Наслушал

сам се њојно ецкање и за овој и за оној (2).

ецкоња монај који замуцкује у говору. — Како можда слушаш тога ецкоњу књд

орати.

ечам м ботјечам. — Код неје имало кво, месила сам леб од ечам, од овће, па и

o(д)-царевицу.

ечање с гл им од ечи (1, 2), јечање, јека. — Свуноћ се чуe eчање на Голему реку

(1). — Од његово ечање не тренумо (2).

ечђм м ботјечам. — Жњела сам еч#м, идем сbк да збирам рукољке.

ечи несв1.јечи, хучи. — Књд Власина овакојечи, ће пада киша. 2. јекти. — Болан,

па ечи.

ечмен,-а,-ојечмен.—Морало-е да се еде и ечмен лебда се преживи.— Овој ни-e

ечмено брашно за свиње.

1 ечменка ж врста крушке, јечменка. — Књд узреју ечменке ми већем сработили

пољс.

ечмик мјечам (Криви Дел). — Туј смо сејали ечмик, брзо узреје.

ечмичак м чмичак на очном капку. — Дигал вој се ечмичак на око.

ечмиште сместо где се сеје јечам, јечмиште. —Ћу сапнем коњанaечмиште.

éшан, -шна,-шно јешан. — Бог да чува колко-е ешан. — Прашчина ми млого

ешна, едва постизам да ги нараним.

ешник монај који има потребумного да једе, јешник. — Главу ци изеде колки-e

ешник.

ешница ж она која има потребу да пуно једе. — Кој ће нарани такву ешницу? —

Ешница кво гођ пред њу туриш, све омава.

ешто прил зашто, вашто. — Ешто ме викаш?— Ешто не облечеш ново облекло,

но све у тој дришаво идеш?

Ж

жабица ж копча на чарапама за халтер. — Попустила жабица, па војсечерапа

смациња.

жабљак м устајала вода, жабокречина. — Немој да те ђавол превара да се

купаш у тија жабљак. — Ни стока не пие овија жабљак.
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жалм жалост, туга, бол. — Одј-џал за брата ми се очи исушише. — Млого

ми-е жал што не отидо на собор на Чобанац. — Остаде ми жал за едно гараво девојче

ис Клисуру.

жалан, -лна, -лно жалостан, тужан, — Жалан ћу отидем на онија свет за онуј

пусту Марику.

жалац м 1. жаока, рило пчеле. — Букнул ми прс куде ме печила оса с-њöан

жалац. — Извади ми жалац из руку. 2. језик змије. — Еси видел како сикће змија

са{c}-жалац. — Змија у жалац држи отров.

жалеје несвојсали, тугује. — Ники га више не жалеје од мене, брат ми-e.

жалење с жаљење, жалост, туговање. — За мајку то-е довек жалење, а жена

може да стури црну шамију књд му тури годину.

жално прил тужно, жалосно. — Беше ми млого жално што такој на брзину

отöше. — Жално поé како пиле без)-своју другу.

жало с в жалац (1, 2). — Ел можда извадиш жало од пчелу из руку, што те

печила, елја да га извадим (1).-Тајгадура има ракљесто жало, па само сикће (2).

жалопојка ж 1. жалосна песма. — По цел дан у утрину, чуваећи стоку, поe

жалопојке. 2. фиг жалба. — Не могу више да слушам теј твоé жалопојке.

жалос м жалост, туга. — Цел век човек вуче неку жалос.

жалосан, -сна, -сно жалостан.—Трг сам бил млого жалосан, остаћше медом, а

они отоше у гости у Брод.

жалосно прил тужно. — Да неје жалосно, било би смешно. — Гледа ме млого

жалосно.

жалостиван, -вна, -вно сажаљив, преосетљив. — Она-е жалостивна жена, да гу

не потришамо и ми с-нашу муку.

жалостивно прил жалостиво. — Умеје да поетолко жалостивно, да се рас

плачеш.

жалување с жаљење.—Млого-етешко њојно жалување.—Цел век жалување.

жалује несв в осалеје, осали. — Кој ће да ми те жалује там у работу, књд останеш

сам, без матер?

жапка ж омчица кроз коју се провлачи врпца за инирање опанака. — Пази да ти

се не откине жапка, после не можда завржеш опћнак.

жапче с 1. дем од жаба, жабица. —То-е пуноглавац, још неје жапче. 2. дете. —

Куде си ми довел тој жапче да га чувам, малко ли су ми овија мои огурсузи,

жар м жеравица, жишка. — Донеси ми жар с машу да запалим цигару. — Узни

труд и огњило и напраји жар.

жарчњкм дем од жар.—Тури ми малкожарчек на лопатку да наклaдем кубе.

жарче с дем од жар. — Седно жарче наклaдo огењ.

жаца“ м милиционер. — Ете ги нис пут жаце иc Црну Траву.

жаца“ несвпробада, жига. — Жаца ме нешто пот плећку.

жацање с гл им од жаца“. — Не могу се подигнем од жацање уз ногу.

жацне свр 1. жигне, опече. — Ћу те жацнем с покриву да ти испличим дупе. —

Нешто ме жацну под груди, —Жацнула га пчела у руку. 2. фиг дирне, подјари, увреди.

— Увек гледа да ме за по нешто жацне. — У срце ме жацну с тија отрован реч.

жацне се свр 1. опече се. — Немој се жацнеш на главњу. 2. тргне се, прене се. —

Жацну ме пот пазуку књд ми тој рече за Тикомира.

жњц узв боц. — Жњц! Огењ
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жњцне сврв жацне (1,2). — Не дирај жицу, ће тежњцне струја (1). — ЖБцну ме,

па ме за срце уапа (2).

жњцне се сврв жацне се (1,2). —ЖЊцне се на покриву, па šивли (1). — Жњцну се

од)-цтра књд видо змију пред ноге (2).

жвајзне сврудари, ошамари. — Кад)-це наљути, умеје и да жвајзне сљс руку, по

цигански.

жвака несвосваће, једе. — Кво жвакаш по цел дtнс-уста? — Књд почне да жвака

не знае колко-е доста.

жвакав, -а, -о изгужван. — Све му чешире жвакаве ко да ги му-е Првка (крава)

жвакала.

жвакање с гл им од жвака. — Не даде ни ништа за жвакање, поседемо лечка, па

си отомо.

жвакла ж пејона која стално нешто жваће. — КЊдуватим туј жваклу жвакаву,

ће забораи више да жвака.

жвакљампеј онај који стално нешто жваће. —Виш каков је жвакља ко да су га

телци жвакала.

жвакне свр поједе на брзину.— Дај да жвакнем нешто, па да бегам у воденицу.

жвакољак м преостали залогај хлеба. — Немој више да ми остаљаш твоји

жвакољци по обед.

жвакча мв жвакља. — Жвакча жвакави, само нешто мушља по уста.

жвалави несвриг баљезга. — По целден такој жвалави, ал ники га незарезује.

жвале ж мн део оглава (узде) који улази коњу у уста, као и ђем, с тим што

жвале имају две спојене пречаге.

жвалча м пејонај који баљезга. — Дојде жвалча, да па жвалави. Леле мале, кој ће

га истрпи.

/жвањ-жвањ/изр испразни разговори. — По ваздњн от-кућу на-кућу само жвањ

-жвањ, никад неје дом.

жвањка несв1. лењо жваће. — Не жвањкај, но јеђ како требе. 2. фиг говори

несувислости, трућа. — Не давај војвише да жвањка како она умеје, ће ти пробиe

уши.

жвањкало с фиг брбљивац. — Стигло жвањкало, сbк има кој да орати, ви можда

си ћутите.

жвањкање с гл им од жвањка, 1. лењо жвакање, жваћкање. — Да престанеш с

тој жвањкање, да узнеш да едеш по пропис. 2. баљезгање, трућање. — Урниса ме

стално свекрвино жвањкање.

жваћка“ ж жвакаћа гума. — Врљи туј жваћку из уста.

жваћка“ несвполако жваће. — Не журиш се никуде, жваћкај полак да се не

задавиш.

жваћкање с гл им од жваћка“.

жваче несвосваће. — Не жвачи више туј гуму.

жвизди несвзвиждиустима.—Аја се па оврћам: кои ли митој сbкжвизди.

жвизне свр в жвајзне. — Жвизнула га грањка преко очи.

жврзне свр јако удари. — Пази се да те не жвpзне озад.

жврка несвитрца, шикља, прска. —Жврка вода у воденично коло. —Жврка ми

вода у чижме.

жвpкање с гл им од жврка.
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, жвркне свр штрцне. — Наступи на камен, па ми жвркну вода на чешире. —

Удари га кесапин с нож под гркљан, жвркну крв и закла свињче, —Жвркну му крв на

нос одеднуш,

жврља песвикраба. — Н-умеје да пише, само жврља по веџбанку.

жврљање с гл им од жврља. — Тој неје писање, то-е жврљање!

жврљотина ж шкработина. — Кој ће (дај чита његове жврљотине?

жврца несв1. шикља.— Намокрили ми се опћнци па ми ноге само жврцају. 2. фиг

пиша, — Жврца уз дрво ко куче.

жврцање с гл им од жврца.

жврцка несвиикља у интервалима. —На чешму ус-пут за Павличини вода само

жврцка.

жврцкање с гл им од жврцка.

жврцне свр 1. шикне. — Жврцну ми вода у очи. 2. фиг пишне. — Попишко,

час-час, паус-путжврцне. 3. фигубоде. — Hechмнитрепнул,жврцну ми шприцу кук.

жгáд м (мнжгадови) шљам, олош. — Што-ћеш ти с онога жгада?! — Куде се

одвуче онија мали жгад? — Збрал се жгад па целден тороче на рид.

жгадија жгадна,лоша, штетна деца. —Збрала се жгадија на моју ливаду, па ми

траву све утапкала.

жгадурија жм лош, гадан човек, в гадурија. —Тој ти-е човек жгадурија, од њега

мож свашта да се надаш.

жгањ м зб им гомила, светина, олош, вигањ — Беж од тија жгањ, неси њино

друство!

жгепче с фиr. пеј дете. — Оној жгепче неће ич да ме слуша.

жгољав,-а,-омршав, спечен. —За онолке паре далми едно жгољаво кравче.

жгољчам мршавко. — Куде ће овија жгољча целден да коси по челопек?

ждере (се) несвриг секира. — Млого ме ждере оној малото дете. — Мене остаил

овде да се ждерем ко месец, а он отишал у работу.

ждребна прид бременита. — Кобила ни ждребна, па гу не презамо.

ждрепченик м дрвена штангла на коњским колима која се везује за штангле

ама. — За куку од ждрепченик се закачи штранга.

жегне свр ожеже, удари прутом. — Кад га жегну с онујтојагу, и мене ме заболе.

— Жегни га још еднуш да панти биéње.

жеграж (мнжегре)метална шипка најарму. — Стури жегре изјерам и испрегни

волови, да и они з-душу дану.

жеднеје несвоседни. — Књд работим у поље, млого жеднејем.

жежак, жешка, жешко врућ, —Жежак дан, да се поцрца од врућину. — Пројдоше

жешки дни, па мало оданумо. — Не дирај, то-е још жешко гозје.

жежне свр фигудари јако, ожеже. — Жежну га гадно с прут по гузицу, он ће да

ме подира.

жежница ж 1. примитивне пећи у којима се до средине ХХ века правио угаљ. —

Уз Гарваницу су до скоро биле неколко жежнице за угаљ. 2. фиг несносна топлота.—

Напраил си жежницу у кућу, што не отвориш малко врата да се олади.

жежнут, -а, -о ударен јако, ожежен. — Жежнут је у главу кад)-цу се тепали,

затој гу држи врзану.

жезне свр в жегне. — Жезни га малко, да види да куде тебе нема лабаво.
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железа с мн 1. метални окови за сапињање коња. — Сапни коња са железа, па га

пушти куде воденицу да пасе. — Железа за коњи су праили кантарџие. 2. фиг окови,

лисице. — Ђе те туру у железа, ако не слушаш матер. — Це заклопу железа и око

његове руке. 3. гвожђе захватање дивљачи. — Тури железа иза кошару, ега се увати

ЛИСИЦа.

железан, -зна, -зно гвозден, в железна кола. — Туј може да помогне само

железна вила.

железна кола с мнвгвоздена кола. — Одувек смо си имали железна кола, јер смо

имали и добри волови.

железо с гвожђе, гвожђурија. — Кво ће ти толко железо у кућу?

железор м гвоздени предмет. — Врљитија железор, кој ће ти ђавол, целден га

сецаш!

железорија жзб им гвожђурија. — Ш-ћеш да работиш с оволку железорију у

кућу?

желесце с дем од железо, комадић гвожђа. — Требе ми едно желесце да

закајлујем секиру. It

1 жељка жзоол корњача Теštudo graеса. — Иде брзо како жељка. — По утрину скл

лазу жељке.

жељување с глим од жељује, жудња.— Младос ми пројде у жељување за мужа,

а он у работу.

жељудац м желудац. — Мора да аперисује жељудац.

жељудица ж желудац код живине, бубац.—Жељудица вој пуна сас)-жито.

жељује несвосели, жуди. — Млого жељује за башту у печалбу. —Да ми деца не

жељују, ја им купим све што им се еде, доста сем ја жељувал.

женење с 1. женидба. — Још не мисли на женење. 2. удадба, удаја. — Девојка у

теј године, а бега од|-џенéње.

женетина ж ауг и пеј од жена. — Тај женетина ће га ис-памет искара.

жени се свр удаје се. — Ти, ћеро, како рече, еси се женила?

женилба ж женидба. — Викали ни на женилбу сина у недељу.

жениште спеј од жена.—Не може да излезне на крај с оној погано жениште.

женка ж бот цвеће жуте боје, кадифа. — У свако градинче, нека(д)-цуцавтеле

женке. — У авлију женке колко оћеш. 1

/женска подвешка изр онај који се уплиће у женски посао. — Он ти-е женска

подвешка, и плете и везе, све женске работе научил.

женскадија ж женска чељад. — Пуна им кућа са женскадију.

женскар м женскарош. — Голем је женскар.

женскаћмпеј женско дете, девојка.—У кућу све женскаћи, ниедно мушкарче.

женски доктур м гинеколог. — Бил је женски доктуру Грдилицу.

женски петком мушкарац који се стално бави женским пословима, који је

стално у друштву жена. — Постал је женски петко, — Женски петко — царева

девојка (деч изр).

жентурача ж пеј од жена. — Не могу више да видим онеј жентураче да ми се

збирају око кућу.

женче с дем и хип од жена. — Не требе ми друга, имам си ја женче за ујгун. —

Женче, немој се гураш туј куде ти неје место.
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женштина жауг и пејод жена, женетина. — Попе ми се на главу тај женштина.

— Привуче едну женштину, лепу, па рече: спремамо Дивчу да женимо (сан).

женштина“ ж зб им женскадија, жене. — Што-е женштина у село књд мужи

отиду у работу.

жењење с глим од жени (се), 1. женидба. — Већем је стасал зажењење. 2. удаја.

— Ми вој викамо, ал она неће (дај чуе за жењење.

жењет,-а,-о 1. ожењен. —Одавначке-ежењет, па забораил.2. удата.—Адруги

пут је жењета за Драгишу, што куде нас викају пожењета.

жеравка ж 1. искра. — Немој жеравка да ти одлети на чешире, да ги прогори. 2.

жар, жарчић. — Принеси на деду жеравку да запали цигару.

жеpec, -та, -то црвенкаст, црвен, жерав. — Компири црногорци су бели, а

кроз)-сред жерести. — Затој гу викамо Жерка, што вој жереста длака.

Жерком бик жераве боје.

жетварм 1. жетелац.—Збраше се жетвари, те ми помогоше да ожњејем овћена

Раскрсје, 2. в жетварка (2).

жетварка ж 1. жена жетелац. — Две добре жетварке би овој за дšн ско

лоптисале, а ми се развлачимо целу недељу. 2. мера за извршени рад: једна же

тварка = девет ари. — За јутре ми требу три жетварке за у Момчилово, да жњеју

рженицу.

º жешко прил вруће. — Наклалогењ, па жешко, не мож се седи. — Постаде жешко

овој лето.

жешко“ прил фиг опасно, страшно, жестоко, — Жешко се наљути, едва га

смиримо. — Беше тој жешко тепање.

жив“, -а, -о непечен. — Арну је погачку омесила, ал месо беше још) живо.

жив“, -а, -о прид за посебно истицање изр: — Жив клан, недоклан, жив печен,

недопечен.—Жив срам ме изеде од њега. — Све живо уpниса (све што постоји). —

Нигде жива душа. — Неће ни за живу главу. — Жив несвм од|-цтра. — Жив непечен.

— Од њега жив упиш (комедијант).

жив-живочачак, -чка, -чко непечен, недопечен. —А што си извадиллебизј-шпо

рет, књд је жив-живочачак?

жив-живцат, -a, -o 1. непечен, недопечен, гњецав. — Нетел лебда ми се испече,

но си га извади, а он жив-живцат. 2. жив и здрав. — Код ја там, а он жив-живцат.

ништа од причу да-е умрел,

lжив се поједе изр покаје се, постиди се, сатре се од муке. —Жив се поједо што

му реко оној што неје за орату. — Жива се поједо како ме онакој мукомачки превара,

па му дадо.

Жив срам изр стид. — Изеде ме жив срам од-Добривоју, како си могал да

онакој за њега оратиш?

lжива вага изртежина живе стоке. — Да се погодимо: по сто-динара за живу

вагу.

lжива ватра/изр 1. отресита, паметана особа. —За работу ти-е он жива ватра.

2. пргав, — Не питуј га ништо, жива-е ватра, имате изрезили пред људи. 3. вреле крви

(жена). — Тој ти је жена жива ватра, ће те спепели.

/жива згода/изр велика погодност, јако добро. — Овде ти-е за уживанцију жива

згода. — Напраил га: жива згода за седење.

lжива истина изр права истина. — Тој што ти причам е жива истина.
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/жива ми Живана/ изрлажна, иронична заклетва. — Жива ми Живана ако неје

такој, а што би ти се џабе клел. 1

fжива рана/ изр непреболна рана — Живе ране га изéле, дабогда (клетва). — Он

вој-е жива рана на душу.

живак м жива у организму у виду црвуљка коју неке врачаре умеју да изваде

магијском радњом и бајањем. — Умејала-е она да извади и живака, ал никому неје

остаила туј мајсторију.

живћцм (мн живци) 1. нерв, живац. — Вадилму зуб, па га потревил у живњц, 2.

фиг преосетљив, пргав човек. — Он је голем живћц. 3. изр: — Иде ми на живци. —

Немам живци за њега. — Погодил га у живћц. — Има дебели живци. — Нема живци. —

Отишњл calcЈ-живци. — Изгубил живци.

живејање с глим од живеје (се). — Убило ме мое живејање, књдживејем како куче.

живеје (се) несво-сиви (се), животари (се). — Питујеш ме како ти чича живеје,

живеје како умеје. — Ете, живеје се, ка-це мора.

живење с живот, животарење.— Бемти такво живење, по целден коњосујеш,

а паре ни за лек.

живи несвриг буде у интимној вези. — Живела-е едно време с моега чичу, па се,

по(д)-цтарос, врнула куде мужа.

/живи огењIм ватра добијена трењем двају суварака. — Живи огењ се носи у

бакрач ка-це лечи стока од разни болеси.

живинеж мнклетвенареч.—Живинете изеле, дабогда, наградисао(д)-тебе.

живинка ж дем од живина (= перната домаћа животиња). — Чувам нешто

малко од|-џивинку и едно свињче.

живинче с дем од живина, марвинче. — И тој живинче-е божји створак.

живне свр оживи, почне боље да живи. — ОткЊд појде у работу, малко живнумо,

онакој га беомо скроз увитиљили. — Паде киша, те живну жито.

живо блато с дубоко блато, валобило.— На Власинује некад било живо блато, а

сЊг је језеро.

живо-здраво узв поздрав, поздрављање. — Н-умеје ни живо-здраво да ти каже, а

овам учењак.

lживо месо изр1. голо тело. — Исцепил панталонке играећи вузбал, живо месо

му се види. 2. израслина на телу, миом. — Појавило му се живо месо подмишку, мора

куде доктура.

животињари несвтешко, лоше живи. — Е, како живи, животињари, мучи се ко

божљак.

животињка ж дем од животиња. — Нис путињчелази нека животињка како

терајеж.

живување с живот у слози. — То-е с Милку било едно живување, кво само мож

да замислиш.

живује несв1. живи у слози. — С родбину живуј, ал не тргуј (изр). — Куће им

одавно живују. 2. живи у интимној вези. — Свк па живује з-Десанку.

живчан, -а, -о нервозан, пргав. – Млого-е живчан.

живчњк м нервозна особа. — Он је голем живчђк, неели му по вољу, одма це

бије. 2. дем од живац. — С тој га погоди у сам живчњк.

жига несвпробада. — Жига ме у слабину, имам прободи.

жижа ж ватра (у дечјем говору). — Не дирај жижу. — Псcст, жижа
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жила ж 1. корбач. — Тепали га з-говеђу жилу. 2. фиг полни уд код бика. —

Оклембесил жилу до зевњу. 3. корен и ластари код биљака. — Колке је жиле искарала

слива. 4. вене код човека. — Надуле му се жиле на руке од работу, 5. фиг подземни

доток. — Овија извор има јаку жилу, никад му вода не малеје, в воловска жила.

жиловлак м бот боквица Рlantago media.

жи-ми жив ми (у заклетвама). — Жи-ми Господ. — Жи-ми деда Бог. — Жи-ми

деда Господ. — Жи-ми мајка, — Жи-мити, — Жи-ми деда Трифун. — Жи-ми све на

свет. — Жи-ми покојни Петронија (ирон).

Житком надимак.

жито сраже, житарице.— Веемо жито на гувно с решето, а ветарни даћуне.

жицаж 1.упредена нит, конац. — Сновала сам основу на четри жице. 2. фигмлаз

на извору. —Држи му се жица, не пресушује ни на Петрово лето, 3. фигмлаз ракије из

казана. — Потече ли жица, да гу пробамо ква ти-е ракија?

жице с дем и хип од жито. — Остаде мијош лечка жице да га пожњејем и овршем

и готово. I

жичка ж дем од жица, 1. нит. — Откину ми се жичка од основу, па гу врзујем. 1.

лицна на осигурачу.— Прегорела жичка на осигурач, требе се замени. 2. фиг нервозан,

напрасит човек — Прегорела му жичка, немој га дираш.

жишка ж 1. варница. — Ђе излети жишка да запали кућу. 2. жар. — Дај ми

жишку да запалим цигару.

жљеб м жлеб. — Требе (да) се напраји жљеб да отица вода.

жљебан монај ко се стално цери, који има велика уста. —Жљебан, само знаје да

се цери.

жљебење с глим оджљеби се. — На кво војличи онолкожљебење предгости?

жљеби се несвцери се, церека се. — Кој се ђавол толко жљеби, ко да је видел

Рајину патку.

жљебине ж мн десни. — Рацепил уста, искарал жљебине ко у коња, ич се не

срамује.

жљебинке жмндем од жљебине.—Да му види бабажљебинке, куде га боли.

жљебуља ж пејона која се стално смеје.—Ко да ми се поцмева тај жљебуља књд

ме погледа.

жљебура ж пејона која се стално цери. — Књд уватим туј жљебуру, има уста да

вој рашчеврљим. — Тај жљебура ми се на перчик попе.

жљепкажв жљебуља.— Жљепкажљебава, она це поцмева на другога, а не види

си њу ква-e.

жљепча мв жљебан. — Жљепча, накара и мене да се насмејем.

жљепче с дете које се стално цери. — Нацери ми се и оној њојно жљепче.

жљуванак м огризак. — Пуна авлија с-птичи жљуванци.

жљување с глодање, гризање. — Тој неје едење, то-е жљување.

жљуве несв1. глође, гризе, једе. — По целдин пилишта жљуву црешње. 2. фиr

секира, изједа. — Жљуве ме откад!-це родил.

жљуна жзоол жуна, детлић. — Одј-цабајлежљуна кљује у дрво ко у мозак да

ми удара с онуј кљуницу.

жљуовњк м огризак, нагрижено воће, в огрижељак. — Куде се обрнеш све

жљуовbк до жљуовbк од ошав.

жључ м анат жуч. — Заболе ме жључ од јад на њу.
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жључка ж анат жуч. — Жључка ће ми пукне од њини бесови.

жмарци м мн језа, трнци. — Све ми жмарци лазу низ)-снагу. — Појдоше ми

жмарци од-штра.

жмћкне свр проспава, спава дуже. — Требе малко да жмћкнем, јутре ме чека

голема работа.

жми несв1. куња, чами, ништа не ради. — По целден жми, ништа не работи. —

Жми ко мачка уз огњиште. 2. осмури (игра: жмурке). — Сек нека жми Милован. 3.

чека на једном месту, окапава. — Докле ћу да жмим овде, а њега још нема. 4. фиг

спава. — Још малко нека жми, па ће га будимо.

жмие Гркмије несвв жми. — Недавај му сред пладне да жмиe, кво ће наћаске да

работи. — Оди и жмије. — Ал не жмије књд пије и књд га двори туђа жена.

жмиéћи / жмијећи прил осмурећи. — Жмиећи ћу га бијем. — Жмиећи се не оди

по глибав пут. — Има да излезнем уш-Чуку жмијећи.

жмијећки / жмијечки прил в жмиећи.— Жмијећки ћу збирам сливе и одј-тебе

бржећу напуним кацу. —Тој ће он жмијечки да уработи, а ти изгуби толко време.

жмијећким прил в жмиећи /осмијећи.— Ја си се па мислим што ли ме патера да

одим жмијећким, књд оно да ме соплете.

жмика несвнамигује. — Почел да жмика на девојке.

жмикне свр 1. намигне. — Ајде, жмикни на бабу да види како знаш да жмикаш. 2.

засветли на трен. — Огењ жмикне па се угаси, жмикне па се угаси, никако да се

разгори.

жмиклаж она која намигује, намигуша. — Мисли жмикла да ће сваки да се увати

на њојно нажмикување.

жмикљам онај који намигује.— Које ти работиш ваздњн кудетога жмикљу?

жмичка несв1. повремено намигује. — Жмичка он и на девојчетија, а ми ми

слимо дајош ништа не знаје. 2. трепери. —Још малко жмичка огењ, ал-це брзо угаси.

— Жмичка лампа, досипи вој гас.

жмички прил жмурећи. — Немој да идеш жмички. — Тој ћу ја жмички да

уработим.

жмукав, -а, -о поспан, лењ. —Жмукав, па пожмукав од њега нема на бели свет. —

Такој жмукав нее у стање ни да опепели.

жмукавеје несвпеј дрема. — По цел ден жмукавеје, а ноћу скита.

жмукан м пеј постанко, лењивац. — Довуче се онија жмукан, кобајаги ће ни

помогне, а овам едва гледа с-очи.

жмукла ж пеј лењивица, тутубанка. — Жмукло, ospни се малко око тебе, да

видиш свет! — Едва гледа жмукла, како ће компири да ти загpћа. — За туј жмуклу-e

муж ко Драгосов: да гу с мокро јуже покара на работу!

жмукљам пејлењивац, постанко, тутубан. — Куде најде тога жмукљу, не види

ни куде оди, него ће ти помага у косилбу.

жмукне сврв жмикне.— Глеј књд му жмукне, а ти за њи, па ги прати куде иду.

жмуран мв жмукља. —Жеднога га преко воду преведе, а он, жмуран, ич ништа
t

Не ВИДИ.

жмурач м онај који жмури у игри жмурака. — Први-е запљунул жмурача.

жмурачки прил жмурећи. — Падал си (затој што идеш жмурачки.

жмурка“ ж восмукла. —Не види које работи тај жмурка, па ми све млеко расипа.



Црнотравски речник 221

жмурка“ несвосмирка, чкиљи. —Нешто неје у ред с-очи, почел млого да жмурка.

2. фнг дремуцка. — Не спи, онакој жмурка у кревет.

жмуркање с гл им од жмурка. — Све-е учил уз)-жмуркање на гасарче.

жмурла жв жмукла. — Неје она жмурла, само ти се такој чини.

жмурне свр 1. зажмури на кратко, — Жмурни докле се сакрију деца. 2. заспи

кратко, — Жмурну лечка, ал ме деца пробудише.

жмурчам пејв жмукља.— Жмурчожмурави, кудећеш такој жмураву свет?

жмуцка несвв жмурка. — Што ти дете оволко жмуцка?

жмуцкање с гл им од жмуцка. — Не могу да гледам тој твоје жмуцкање.

жмучка несвосмирка, трепери. — Жмучка гасарче, мора да неје добар гас.

жмучкање с гл им од жлучка.

жњавка несвосваће споро безвољно.— Немој дажњавкаштолко, нојеђ мушки.

жњавкање с гл им од жњавка. — Ка-це одучиш од тој жњавкање, да едеш ко

човек?!

жње несвосање. — Отошедажњу у орнице.—Дошло време да сежње овbс.

жњеје несвв жње. —Тикомир почел да жњеје у црвенковско, већем је време и за

жњетва ж жетва. — У Дeрвeн одавначке почела жњетва.

жољ м карташка игра. — По цел ден ништа не работу, само играју жољ.

Жујком име вола жујаве боје.

жуљав, -a, -o 1. фиг чврст, јак, незгодан човек, —Жуљав муж, неје лако с-нега. 2.

нажуљан. — Кад)-цтури ранац, а рамо му све жуљаво.

жуљи несв1. жуља. — Намести добро самар да не жуљи коња књд укачиштеј

врећетине. 2. посувраћа кожицу пенису. — Немој да жуљиш куре. 3. фиг прави се

важан. — На мене ли си нашњл да жуљиш патку? 4. отеже, извољева, зановета. —

Немој млого да га жуљи, нека уработи кво сам му рекал.

жуљчам пејзамлаћена особа. — Стигал жуљча и на славу да се замлаћује.

жунга несв наговара, моли, придикује, много прича, виањка. — Стално ме нешто

жунга, немам си мирку од њега. — Књд отидем у Ниш, ћерка ми жунга, жунга да идем

куде доктура.

жунгање с гл им од жунга. — Додија ми с његово жунгање.

жутајка жзоол пољска препелица.— У ржeницу, на Момчилово, беше гњездо на

жутајку.

жутајче с дем од жутајка. — Ватил сам три жутајчета у кладњу.

жутеје (се) несвосути (се). — Дуње почеле да жутеју. — Жутеје се у Дел

Јаникина шамија.

жутка ж жуманце. — Пирга носи јајца з-две жутке. — Ка(д)-це испилу пилићи,

прво им дадеш да еду жутку, па после ги раниш з-бркано царевично брашно.

жути бребер м бог ливадска биљка Аnemone ranuncu loides, в бребер, в. бели

бребер.

жутило с бледило. — Све га по лице избило жутило.

Жутине / Жутини с заселак Жутини.

Жутинка / Жутинчaнка м становница Жутина.

Жутинска чука ж мтн брдо. 1

жутински, -а,-о који припада Жутину или је из Жутина.— Онје жутински зет.

Жутинцим мн становници Жутина.
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Жутинчaнин м становник Жутина.

Жутинче с дете из Жутина.

жутињкав, -а, -о жућкаст, бледуњав. — Омњстила сам га у жутињкаво.

жуткас, -та, -то жутињкав. — Пролителти тија жуткас џемпир. — Беше жуткас,

а сbк је бледињав.

жутко с бледо, болешљиво дете. — Отка(д)-ци постал такbв жутко?

жутцим мн врста јабуке.

жутује несводаје жуту боју, изр: — Жути жутују, а црвени путују.

жџембоcување с гл им од осцембосује (се). — Ћеми плати за тој жуембоcување,

а ја га толко тражим.

жџембосује (се) несвеуби (се), нестаје. — Куде парежџембосује ники у кућу не

знае, а не смеје ни да га пита. — Куде ми је џемпир жUембосан не знам, нема га, па

нема.— Куде се он тој жиембосује сам Бог знаје, одеднуш ко да узевњу пропадне и

НеМа Га.

жџембоше (се) сврнестане, пропадне. —Жџембосаше ми негде куферче, едва га

после најдо. — Што-гођ му дадеш, он жUембоше, н-умеје да чува, — Жцембосал се,

ники не знаје куде, стрв му се не знаје.

З

/за алос/ изр за спрдњу, за подсмех. — Овој дете-е само за алос здадено. —

Пременила се, па се напраила за алос.

/за живу главу/ж изр по цену живота. — За живу главу неће (да) дојде куде

башту, млого га увредили. — Ни за живу главу не дава девојку за Стамена.

/за коњски нокат и магарећи уши изрирон за мало, за незнатно. — Побеже ти

за коњски нокат и магарећи уши, иначе би га ватил.

/за не дај Боже изр за случај смрти, несреће или невоље. — Туј ми-е сва спрема

за не дај Боже. — Ушпарај си увек неку парицу за недај Боже.

заáми свр постане алав, незајажљив на добра, в зајами. — Заамил, па би све да-e

његово, цело село, само он да живи.

заáнда се свр заскита се, забориви се, занесе се у неком послу. — Заанда се по

ридишта, па не знаје да се врне дом.

заáндра се сврв заанда се. — Заандра се по малу и н-умеје да се врне, а толка

работа гу чека.

заáпе свр 1. почне брзо деједе. —Заапали ко да су сњк из апсу. 2. загризе, начне па

остави. — Сваку другу јабуку заапал и врљил.

забави (се) свр задоцни се, закасни се, задржи (се). — Што си забавил овце да

докараш у трлу? — Забави ручак на мои косачи у Страње— Залуд га чекате, кад!-це

забави, кој знае ка(д)-hе дојде. — Млого се забавили(з)-Село. — Забави се у школу

причаећи с тебе.

забавља се несвкасни. — Стално се забавља, куде гођ да појде.

забављање с гл им од забавља се. — Навикомо на његово забављање куде гођда

га пратимо, па се више и не секирамо.
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забавување с гл им од забавуe (ce) / забавује (се). — Од његово забавување

от-посо глава ме више боли.

забавуe (ce) / забавује (се) несвкасни се, закашњава. — Сваки ден се негде

ус-пут забавуе. — Стално на косачи забавује ручак.

забагреје свр запусти се. — Немој да забагрејеш на работу, како што знају да

забагреју радници. — Забагрел, па свв базди на прчевину.

забагри сврв забагреје. — Забагрил ко да-е у кочину спал.

забадаљка ж игла којом се прибада марама за косу или се њоме учвршћује

фризура.

забађава прил бадава. — Забађава-е ишал у школу, књд ни добар-ден н-умеје да

каже.

забазди свр засмрди. — Забазде ни целу кућу с тија отров.

забанда се свр 1. занесе се неким послом.—Забандал сам сес-телци у кошару, па

не стиго да дојдем поранчке. 2. крене неким послом. — Кудели се забандала овакој

рано по-малу?

забатален, -а, -о запуштен, запостављен. — Праен, па забатален на половин

работу. — Забаталене ливаде, њиве, путишта, друмови, куће, све забаталено.

забатали (се) свр запостави, остави, напусти. — Забаталил печалбу откад!-це

оженил. — Дете забаталило школу, сbк ће з-башту (дај носи текме у работу. —

Забаталил се дунч откад му умрела жена.

забаши свр сакрије, утаји, прећути, не каже. — Има да забаши, да му не каже

ништа за тој. — Оће од мене све да забаши, ал ја па одирим.

забашување с гл им од забашује. — Ако е почела сас)-забашување, лоше-e

почела. — Рекомо нема забашување, а он па забашује.

забашује (се) несвприкрива (се), сакрива, (се). — Пола од тој што-ти-е рекла

забашила-е, умеје она да забашује, немај веру у њу. — Неје све за казување, нешто

мора и да се забашује. 1

забашури сврв забаши. — Увек га познајем чим нешто забашури.

забезецување с гл им од забезецује. — Да не беше забезецување, теше јунци

други да ти купи.

забезецује свр заузме, погоди, обезбеди. — Има (дај гу забезецујем, чим по

порасте. — Забезецувал је тој коњче још како ждребе.

забелеје сврјави се што беле боје. — Забелејаше се овце у Острике. — Кад)-це

усмивну, забелејаше му се зуби.

/забелеје ден изр сване. — Књ|д)-sабелеје ден, це дизамо за у Предење.

/забелеје снег/изрпадне, обели снег.— Јутреће забелеје снег, колко-е ладно.

забелеје се свр 1. фиг сване. — Забелејал се Божји дин. 2. фиг обели снег. —

Забелејал се снег на Чемерник, по висови. 3. почне да седи. —Забелејали му се бркови

и коса.

забељузга свр почне да лупета. — Књд забељузга, ники гу не мож трпи.

забере свр 1. почне да пада (град, киша). — Ако забере градушка, цело поље ће

утeпа. 2. појури. — Мотку, па забери жгадију. —Ако те заберем, не-це свртиш одонуд

Ракицку реку. 3. брзо путује, појури. — Забрамо ус Купински рид, за два сата стигомо

дом. 4. подврне. — Забери рукави књд работиш с-катран, да се не замажеш, 5. загноји.

— Кад забере тај убацкотина, истискај вој гној.

забива несвпобада, набија. — Забивамо колци, ће градимо огрењу.
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забива се несвпетља се, завлачи се. — Забива се и куде му неје место.

забивање с забијање. — Прво иде забивање колци, па се на њи закову баскије,

ондак дојду тарабе.

забие /забије сврзабије, пободе. — Којзабие, тај добиe!— навали народе Марике

на карике! —Колац сезашиљи, да се боље забие. —Забилнову остожу,јутреће врше.

забие се /забије се свр 1. завуче се, сакрије се. — Немој се забијеш у четри зида,

па с никога да не оратиш – Неће крава да пасе, забије се у плас, па цел дtнеде сено. 2.

забоде се. — Забил ми се трн у ногу.

забија несвнабија. — Забија нову острожу, за неки дЊн требе (да) вршемо.

заблагни свр 1. зашећери, заслади. — Ел требе каву да ти повише заблагним. 2.

oслaди се. — Заблагнеше ми овија колачи, с какво си ги праила? 3. постане слађи. —

Тури теј крушке у сламу да упрну, трк повише заблагну.

заблажи (се) свр омрси (се), поједе што мрсно после поста. — Заблажила сам

јутроске после толко време. — Изумила сам на пости, па се ненагодно заблажи.

/заблажи млеко/изр направи јогурт. — Узни па заблажи млеко за уз баницу. —

Имаше кисело, па заблажи млеко.

заблаћ (се) свр 1. почне да блеји, заблеји. — Заблајаше овце књд ги искара на

орман, ко да ће на солило. — Кад)-це заблаи лијарица све овце стрчу куде њу. 2. фиг

занесе се, загледа се. — Куде си заблајал, што не гледаш куде идеш. — Заблајал се у

Руску, еве, целу годину, више н-умеје ни дом да потреви.

заблене се свр загледа се. — Блешча, забленул се у девојче ко да неје видел
1

ЖенсКО.

заблентавеје (се) свр занесе (се), загледа се у кога или што. — Већем сам

заблентавела, па не знам кво работим. — Заблентавел се у онуј Ордану, па не знаје

куде оди ни што работи.

заблесавеје (се) сврзалуди (се), занесе (се), зашунтави (се). — Море, заблесавел

за онуј токину вртирепку, па не знаје куде му-е глава. — Заблесавеје се такој, па не

знаје куде оди.

забломбира сврстави пломбу.—Дојдоше милицајци и забломбираше задругу.

забобика (се) сврбаци (у блато што), заглави (се) (у блату). — Како забобикал

кола у батлак, такој ги остаил— Бњш ли мора да се забобикаш улочку?! —Забобика се

у оној блатиште, едва жив излезо трп прид забобикан, -а, -о запрљан блатом. —

Улезал си у кућу са забобикане чижме, неси ги опрал. — Неје се ни очистила, онакој

забобикана ис-топило си отиде дома.

забогатеје свр забогати. — Како тој може да човек одеднуш забогатеје?

заболи свр разболи се, оболи. — Од зиму старац ми заболе, заболе, и, не истера

годину, умре.

/заболи ме/изрпеј башме брига.—Заболеме за њега квоработи и како му-e.

заборави свр фиг опрости. — Тој тепање и сbк му не мож заборави.

забораен, -а, -о заборављен. — Забораен леб се не еде.

забораи свpзаборави. — Забораи кво сам ти оратила, ко дати ништа несам рекла.

— Забораи ме.

забораља несвзаборавља. —Добро се брзо забораља, зло панти довек. — Поцети

га, он ласно забораља. — Забораља кво гођ да вој кажем.

забораљање с гл им од забораља, заборављање. — Пати одј-sабораљање.
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забрза свр појури, почне нешто на брзину да ради. — Забрзал уш-чепељак, не

мож га стигнемо. — Забрзал да орати, ко да ми све можда пантимо. — Забрза ме те

појдо овакој у дрпаво. — То-е, види се, на збрзано уработил.

забричи се свр почне да се брије. — Таман се забричи, књд дојде Маричка, ће

идемо у Црну Траву да намиримо порез.

забрка свр замеша, умеша. — На грабац забрка попареницу, па гу тури да се

пече. — Забркај на свиње превнину и компири, па им сипи у кочину.

забркано с смеша хране за свиње, в бркано. — Да им дадеш забркано да еду, тој

највише волу.

забричи свр почне да бруји. — Забрнча неква машина, па се оћута. — Забрнча ми

у уши тој бpнчало.

заброи се свр занесе се у бројању. — Заброил се, н-умеје да стане.

забрчка свр замеша, умеша, (трп прид: забрчкано). — Забрчка попареницу, за

пола сат це испече.- Забрчка жена помије, па сипе у корито на свиње. — Све што-е

забрчкано поедоше свиње, које још да им присипем?

забрчкување с глим од забрчкује. — Пропадо од забрчкување, забрчкај на деца,

забрчкај на прашчина, забрчкај на свиње!

забрчкује несвмеша, припрема храну (мешањем неке мељавине и воде). — Салте

тој да си работим, да забрчкујем на стоку и не вадим руке ис-помије.

забуђавеје свр посатне буђав. — Немој брашно да забуђавеје у туј мемлу, у

ћошку.

забуни (се) свр збуни (се), смете (се). — Забуни ме оној дете, те си не купи ориз.

— Забунил се поштар, па куде нас донел чичину пензију. — Посмете ме баба, па се

забуни с-паре.

забуњување с глим од забуњује (се). — Нема туј забуњување, све је чисто како

слеза!

забуњује (се) несвзбуњује (се). — Немој метуј забуњујеш, за толко знам и сам! —

Забуњује се књд провлачи основу кроз нитке, па да вој помогнем.

забута (се) свр 1. завуче (се), сакрије (се). —Забутал се у црге, па спико утепан. —

Књд нешто такој забута, три дена не мож га најде. 2. фиг набије. — Забутам вој га у

дупе (псовка).

забутан, -a, -o 1. скривен. — Кој данic знаје куде је забутан срп од лањску

жњетву, 2. фиг сметен, будала. — Сви знају колко е он забутан, само се ти праиш да не

знаеш.

забутување с гл им од забутује (се). — Досадише ми овце с тој забутување по

грмак.

забутује (се) несвскрива (се), завлачи (се). — Стално нешто забутује по џепови.

— Забутују се говеда по шибак. — Питујеш ме: „Куде је Драгиња?“ Ете гутам

забутује се по ћошке.

забучка свр почне да бучка млеко. — Тамћн забучка млеко, они ме викаше да

излезнем.

забушава несвизбегава да ради.—Знае млого дазабушава, затој га држ на око.

забуши свр превари, закине. — Отвори очи да те Џида не забуши књT купуеш. —

Еднуш ли ме-е забушил.

завађа“ ж свађа, мржња, завада. — Умеје онда направи завађу, а после кобајаги

ће ги мири. — Hechм чул за туј завађу. — Немој се мешаш у њину завађу. -
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завађа” несвправи свађу, посвађа. — Умеје она убаво да завађа људи.

завађа се несвсвађа се. — Задорица, са свакога се завађа.

завађање с гл им од завађа” (се). — Ако почне завађање, ти одма побегни.

завађување с гл им од завађу (ј)е се. — Несам за завађување, ако мож тој да

решимо с-лепо.

завађуе (се) /завађује (се) несвпосвађа (се), свађа (се). — Она гизавађује, она ги

и мири. — Са свакога се завађуе, таква му семка.

завали (се) свр 1. изрази захвалност, захвали (се). — Завали на Бога што те неје

утепал ка-те ватилда краднеш! — Завали им се одма јутредњн затија помоћ. 2. нагне

(се), утоне. — Тој требе малко да се завали, да му се потури кајла. — Завалил се у

кревет, па не мисли да се диза. — Завалила му се пуна кола у јеругу, не можги извуче

ниш-четверак, мора ги претовара. — Завалила се у снег, не мож се дигне. 3. фиг

обљуби. — Вали се да гу завалил негде некад ка(д)-цу били сами.

завалијам сиромах, јадник, несрећник, болесник. — Кво да работи јадан завалија,

остал без)-жену, стри детета на врат: ни да ги чува, ни да иде у работу, нејеза нигде.

заваља несв1. наваљује, нагиње, обара. — Кад)-дуне северинко, све заваља

метловине. 2. обљубљује. — Заваља како коју стигне ко пастув.

заваља се несвзаноси се, тетура се, пада. — Нешто ми неје добро, све се

заваљам књд одим.

заваљање с гл им од заваља (се). — Навикал на заваљање кард)-цеди.

заваљување с гл им од заваљуј)е (се). — Брига некога за његово заваљување по

путишта.

заваљуе/заваљује несвв заваља (1,2). — Дува ветар, па заваљуе све живо (1). —

Пазете се од њега, тија мангуп заваљуе девојке (2)

заваљуе се / заваљује се заноси се, тетура се. — Пијан, па се зављуе књдоди,

докле се не скрндоше у неку јеругу.

заварка свр сачува. — Заварка малко паричке, те ми добро дојдоше да платим

траварину.

заварка се свр причува се, припази се. — Човек се заварка од|-тешку работу ако

öће још малко да поживи.

заваркан, -а, -о сачувано. — Овој-е од оној заваркано сиренце.

заваркување с глим од заварку (ј)е (се). — Нема ништа одј-sаваркување, овдека

се работи мушки.

заваркуе (се) /заваркује (се) несвчува (се), пази (се), штеди.—Заваркујем дрва,

да гине изгорим,још неје прошла баба-Марта. —Јошке се заваркуeм, боли мерана од

аперацију. — Заваркуј се од онога Јованчинога унука, виш колки-е апаш.

завата несв1. захвата. — Завата воду за стоку. 2. фиг запрема. — Аков завата

шесе кила. 3. фиг почиње да се инфицира. — Заватала га нека бољка, а не знае како да

се лечи. — Заватал га грип, немој да му приодите. 4. фигразгорева се (ватра). — Ако

гу огењ па завата, неће од колибу ништа да остане!

завата се несв1. фиглепи се. — Немој, смола се завата за руке, ће се умажеш. 2.

фиг прихвата се неког посла. — Завата се свашта да работи, а после не постиза, 3. фиг

распаљује се (ватра). — Суво лисје, па се огењ брзо завата. 4. фиг дружи се. —

Заватал се с мангупи, свг се не мож раскачи од њи.

заватање с захватање. — Уморил се од заватање воду од|-долњи кладанац,

нека га неки одмени.
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заватен, -a, -o 1. захваћен. — Вода е заватена у буре. 2. фиг заузет. — Руке вој

заватене с-тесто. — Све панице су заватене, ниедна празна, 3. фиг верена (девојка). —

Само њу не гледај, она-е заватена, од овеј друге ћев ти коју оћеш.

завати свр 1. захвати. —Заватил сам воду у котле. — Завати ми воду од Николин

кладанац књд пробдиш накуд Ракицку реку. 2. фиг заузме. — Заватила сам руке

с-тесто, не могу (дај типомогнем. 3. узме. —Завати малко масло из бучку, да обиђнем

какво-е. — Завати с ложицу повишке слатко од купине. 4. фиг накваси. — Киша ни

завати рукољке у Китку, боим се цескапу. —Завати нијош на Романски рид, па ни до

дом све ушљепа киша. 5. фиг удари. — Заватил га с пручку преко уши, па му уво

уцрвенело 6. захвати, ухвати (ватра).— Кошару им заватилогењ, изгоре ко барут.

7. ушије овлаш. — Завати ми с конац овој што ми се сцелил рукав. 8. причврсти. —

Завати шамију с катанку, да ти се држи.

завати се свр 1. посвађа се, дохвати се. — Заватили се некад око међу, па ни сњк

не орату. 2. фигради неки посао, прихвати се посла. — Заватили се з-брање дрва, не

можда дојду. — Видим заватил си се с-работу, а тео да пооратимо нешто. — Заватил

се да работи голем посл, па затој неје доодил летоске.

завек / завека прил заувек. — Писала му у војску: „Завек сам твоја!“, па отишла

за другога. — Овај кућа е направена завека.

завет м заветрина, заштићеноместо.—Иди у завет, дате ветартујне прокорма.

заветан, -тна, -тно заштићен, заклоњен од ветра. — Тој ти-е заветно место,

ветрови га пребацују. t

заветина ж сеоска слава. — Идемо на заветину, на Голему Госпоину, на Ива

новицу, на запис.

завива несв1. лелече, нариче над (за) покојником, плаче, реди, в завија. —Завива

до богаза умрелога брата.— Завива за Стоилка, па устура. 2. утопљава, повија, огрће.

— Завива у лулку дете, пошла куде њојни. — Завивај ноћом деца да се не открију и

наséбну. 3. завија (пас). — Нешто Ђума цел ноћ завива.

завива се несвпокрива се, утопљава се. — У овуј леденицу требе се добро

завиваш да не озебнеш.

завивање с 1. нарицање, лелек, плач. — Тој неје плакање, то-е завивање. — Од

завивање грудиће исцепи. 2. увијање, утопљавање. — Не помага ни завивање, стално

воljЈ-е ладно. 3. завијање пса, животиња. — Зимени само слушам завивање вукови

по Тврди брег.

завивка ж покривач, в покривка (1,2). — Еси ли понела завивку за дете (1)? —

Зимуске ћу ткаем завивке: црге и постељке, овеј ни већем пролителе (2).

завидан, -дна, -дно завидљив. — Млого су завидни, на све ни завиду.

/за видело док је још дан. — Дојде још за видело.

завидлisкм завист, сујета. — Ће поцрцају од завидлик. — Одј-sавидлак ће ме

живу поеду.

завија несвв завива, 1. плаче, реди за покојником. — Код почне да завија испамет

да те искара. 2. умотава, увија, покрива. — Завија дете у постилци.

завија се несвумотава се, увија се, покрива се. — З-две црге се завија и па му

ладно.

завијање с гл им од завија (се), 1. нарицање, плач за покојником. — Млого ми-e

тешко од њојно завијање. 2. умотавање, утопљавање. — Требе добро завијање

ca-шалови на овуј ладноћу да те не пробива студеница.
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завије свр 1. почне да реди за покојником, почне да нариче. — Кад)-sавије на

гробjе, сва се натрњим. 2. закука, залелече. — Дооди ми да завијем од муку, па никад

не станем, 3. покрије, ушушка. — Зави добро дете да му не студи.

завије се свр покрије се, утопли се. — Дај још едну постељку да се деда завије.

да му неје ладно.

/завије у црн повој изр 1. пребије, истуче. — Ћете завију дома у црн повој што

неси дошал целу ноћ. 2. сахрани. —Дабогдатемати у црн повој завила (клетва).

завијутка ж кривина. — Оцмини куде другу завијутку. — Иза другу завијутку-e

њина кошара, туј се крију тија мангупи.

завика (се) свр почне да виче, развиче се, разјари се. — Књд неки завика поза

мене, препаде ме. — Завикал се ко Здравко за спржу (изр).

завири се сврнакупи се вода, направи се вир. —Завирила се река, мож се бањамо.

— Завирил се извор, само да се избистри вода, па да заватимо да пијемо.

завирување с гл им од завирује (се). — Млого полек иде завирување, залабила

вода.

завирује (се) несвсабире се вода правећи вир. — Станча ће завирује воду у

топила за грcнице. — Напраи испус да ти се вода не завирује. — На неколко прегла

бине нис-пут завирује се вода, требе се откопа да отица у долину.

завирчи се сврв завири се. — Завирчила се вода, не мож се прејде с кола.

завирчување с гл им од завирчује се.

завирчује се несвв завирује се. —Тујсу големе баре, вода се стално завирчује.

зависм завист. —Све се осушила одl-sáвис. —Не мождаживи одј-sáвис.

завитлава (се) несвизмотава се, шали се. — Нашњл з-деца це завитлава. —

Почела и деца да га завитлавају.

завитлавање с гл им од завитлава (се), шала, измотавање. — озбиљно Да

оратимо, заéби завитлавање.

завитланција жв завитлавање. — Завитланција ги такој докара до свађу.

завитли свр 1. исповије, замахне, висповрти. — Завитли ми оној гребуљче, па у

бару. — Море, књд га завитлим, ће одлети одонудреку. 2. заврне (рајбер да затвори).

— Завитли долап, — Завитли капак на врата да не улазу кокошке.

завитлоше свру аугм знач: завитли. —Ћуте завитлошем, па у чичинетарабе.

завлачи свр заврши дрљање орања. — Завлачимо орање у Момчилово, па да

преодимо да бремо на Вител.

завлачување с глим од завлачује. —Требе да попрајмо дрљачу за завлачување.

завлачује несвдрља орање. — Данђс завлачујемо у Страње оној овсиште.

завој м кривина на путу. —Голема стрмина, па завој до завој, докле искочимо на

Крстатицу.

заворан / заворањ м гвоздени клин који се провлачи кроз привој на јарму и руду

на воловским колима или на саоницама. — Да неје заворањ, волови не би могли да

вучу кола.

завран мв заворан /заворањ (Златанци). — Књдтуриш завран у процеп, мора да

пројде и крос привој, па таг да иде двојанка.

заврат фиг испаштање туђих грешака — Кој што од вас да уработи, све мене

заврат. — Ти не учиш у школу, а мене заврат.
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завржди свр 1. почне да зуји. — Завржда неко моторче у Кукулинци. 2. фиг баци.

— Књд завржди камен, чак на Клисурку. 2. фиг ошамари. — Немој ти заврждим едну

преконосницу!

заврже (се) свр 1. завеже (се), увеже (се), замрси (се). —Завржи Плавку за јасле.

—Завржи шамију, па да поодимо у Село. — Ја ћу напраим јужице, а ти завржи снопје

да гизденемо у крстину. — Заврзали се конци, не могу да ги распраим, 2. фиг направи

се скучница. — Заврзали се кучићи по кучку, па прају чудо по сокак. — Заврзала се

кучка, бесује се.

заврзало с оно чиме се нешто или неко везује, конопац, уже, улар. — Куче

прејело заврзало и побегло.

заврзан, -а, -о трп прид од заврже. 1. завезан. — Коњ-е заврзан за сливу и

нарањен. 2. фиг сплетен. — Пут кроз)-живот му е заврзан, не знаје куде иде. 3. фиг

онемогућен. — Не мож га прими на посл, заврзане му руке. 4. изр: заврзан език

ћутљив. — Заврзан му език, па не орати. 5. изр: заврзан човек суpтук. — Које можда

уработи заврзан човек? 5. изр: заврзани кучићи спарени пси. — Цел ноћ беснеју по

сокаци заврзани кучићи.

заврзло с в заврзало. — Однел и заврзло и штанглу ишчупал, па побегал.

заврзољак м чвор две завезане нити, наставак. — Немој да се виду тија за

врзољци на џемпир.

заврзољка ж чвор, наставак, узица. — Дајмитија конац, да напраим заврзољку,

да завржем врећу с компири.

заврзотина ж оно што је умршено, завезано. — Да не беоше онеј заврзотине с

конци, побрзо би га исплела.

заврзување с гл им од заврзу(ј)е (се). — Праим јужице за заврзување снопје.

заврзуe (ce)./ заврзује (се) несв1. завезује (се), везује (се). — Кој га заврзуе, тиа ће

га одврзуе. — Едњн га заврзује, други га одврзује. — Ја га одврзуем, оно се заврзуе. 2.

фиг паре се (пси). — Заврзују се пцетишта по кучку.

заврља свр 1. почне да баца. — Заврља малко сено на стог, па си отиде. 2. фиг

почне да пада (снег). — Заврља јутроске оситан снег, па стаде.

заврљачи свр у ауг и пеј знач: баци. — Заврљачи торбиче, па отрча по малу

с-врсници.

заврљен,-а,-озабачен.— Село имзаврљено иза Чемерник, ич ми сетамне иде.

заврљи свр остави, напусти. — Заврљил негде кесер и саг)-га од мене џака. —

Заврљил кућу у село, побегал у град. — Скроз заврљил учење.

заврне свр 1. подврне. — Заврни рукави, да ги не умажеш с лајна књдринеш

кошару. 2. окрене. — Заврнул му руку, па га бил. — Ћу му заврнем шију ко на

кокошку. —Заврну гу, па вој га вико од)-sад, 3. фиг врати. —Заврни говеда да не иду

у туђ овbс. 4. фиг почне, удари (непогода). — Заврну киша, ће накиснемо. — Трг па

заврну да дува ветар и носи снег у очи. 5. фиг како ко пожели, како се коме прохте

Не требе ми столичка, ја седнем куде заврнем. — Истепаше ме Млачиштани, тепа си

ме кој како заврне.

заврне се свр окрене се. — Заврни се да видим, на грбину си се с нешто упрскал.

—Требели да заврнем дупе, да меебе кои си како оће, ел да се борим стејале?!

/заврне шију изр дотера у ред. — Заврнул му шију, па сbк слуша.

заврт м окретај. — Још едњн заврт и зашрафено-е.
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заврта (се) несв1. сврта (се), одомаћи (се). — По целдин се дома не заврта. — Уз

реку ваздњновце заврта. 2. множи (се), запати (се). —Мора де-е она неки баксуз књд

вој се ни стока у кошару не заврта, 3. штеди. — Пара му се не заврта. — При њега се

ракија не заврта. 4. окреће. — Не завртај ми гузицу кад)-ти оратим 5. заврће.

зашрафљује. — Ни шравн-умеје да заврта, а ће се кући. 6. фиг врти, лаже. — Не могу

да поднесем да га една профукњача око прс заврта. 7. фиг смирује се, скрашава се. —

Дунул северинко, куче се не заврта.

завртаљка ж завртањ, шраф. — Куде ми се дену завртаљка од)-точак?

завртање с гл им од заврта (се).

заврти (се) свр 1. сачува, ушлара. — Куде њега се пара не мож заврти. — Заврте

малко сирнецеза у косилбу. 2. запати, сачува. — Стоку никако да заврти. —Завртели

едну јуничку и крме. —Завртела сам едну плећку сланину да ни се најде ус-пролет. 3.

oдoмaћи се. — Откако се она заврте куде нас, не прокопсâмо. — Беше завртела еднога

Лебеђанина, па се обеси.

/заврти шију/изр убије. — Ако га ванем, ћу му завртим шију!

завртка“ ж шраф, навртањ. — Куде ми се дену завртка на коло, не ли туј досhг

беше?

завртка“ свр 1. почне да вртка, упреда нити вуне. — Заврткала сам клубе, евети

вретена пати доврткај. 2. заврти што. —Завртка чигру и пола сат се врте по астал.

завртотина жзамајан човек. — Ел дојде дом онај завртотина?!

завртоше (се) свр 1. завитла. — Књд завртошем овуј вилу, ћу гуврљим чак куде

Миљковци. 2. фигушпара, сачува. — Н-умеје да завртоше ни пребијени грош. 3. фиr

смири се, скраси се. — Завртоши дупе, па узни нешто од корис да работиш. —

Завртоши се еднуш и ти дом.

заврћа (се) несв1. заврће, наврће. — Заврћај шрав докле га не зашравиш! 2.

заустави. — Заврћај воду, напуни се буре!3. окреће се од некога или нечега. — Кој се

матрак заврћа књд ме види?

/заврћа главу/изр: окреће се од некога или нечега. — Како да му зборим, књд

заврћа главу од мене чимЈ-ме види.

заврћање с глим од заврћа (се) — Тујтребејакозаврћање, да се добро зашрави да

држи.

заврућеје свр постане вруће.—Данас има да заврућеје, жежница да се напраи.

заврући свр постане вруће, настане врућина. — Књд заврући, говеда да за

пландите у пландиште у Бобатало, куде реку. — Одеднуш ми завруће у главу ко да ми

неки сипал жар.

завршаља несвзавршава. — Гледа да си завршаља своју работу. — Још две виле

и завршаљамо стог. — Завршаља текничку школу.

завршаља се несв1. завршава се изградња чега. — Завршаља се пут крос Качар.

2. окончава се. — Овоlj)-е гробjе на Друмитуј се завршаља нашо скитање по бел свет.

завршаљање с гл им од завршаља се. — Колко ти требу још паре за завршаљање

кућу.

1 завужди свр почне да зуји. — Завужди па стане, завужди па стане, неће мотор да

ПаЛИ.

загађа (се) несв1. извољева, изналази. — Стално нешто загађа. — Те загађа ми за

овој, те загађа за оној, никад војништа неје потаман, 2. угађа (се) коме. — Како да вој
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човек загађа, књд војништа нее по вољу. — Загађа вој, загађа, и па војнее арно. —

Тражи бабетка да вој се загађа.

загађало с зановетало. — Да знаш коe-е она загађало, требу ти дебели живци ко

тојага.

загађање с гл им од загађа, 1. извољевање, зановетање. — Дојадне ми с тој

загађање, те овој еде, те оној не еде. 2. угађање, удовољавање прохтевима. — Немам

више живци за загађање на никога. Од нас ти-е толко згађање, више н-умејемо. —

Иди там куде си навикал на згађање, ми тој не знамо.

загађување с гл им од загађује, в загађање (1, 2). — Цел живот само слушам

његово загађување (1). — Научила га мати на загађување, па и на жену загађује (2).

загађује несв1. зановета, извољева. — Нек си она загађује кво оће, ти си работи

како умејеш, 2. угађа, испуњава прохтеве. — Кво она заиска, он војзагађује, свл да се

не љути.

загаздеје свр постане газда, обогати се. — Човек не можда загаздеје за едну

годину.

загази свр угази задњи део обуће. — Што си такој загазила ципеле, што ги не

обуваш како требе?

загазување с глим од загазује. — Еднушла сам му викала за тој загазување, и па

исто!

загазује несвугазује задњи део обуће. — Све што обује, она загазује, ништа не

чува обувке. 1

загар м пас. — Имам два опасна загара. — У авлију ники не смеје да улезне, ће га

растргну загари.

загасне свругаси се. —Пазидати огењ незагасне. —Скроз загасло огњиште.

загасњување с гл им од загасњује (се).

загасњује (се) несвеacu (ce). — Почел огењ да загасњује, тури му неко ку

берченце, нека клаи. — Сировице се загасњују, тури му неку суву сучку.

загилка свр почне да голица, заголица. — Загилка ме нешто на грбину, да неје

бробињак. 2. фигзаинтересује. —Загилка местуј причу, па остадо до крај да гучујем.

заглави свр фиг заборави се у каквом друштву. — Синоћке добро заглавимо у

кафану.

заглавка ж уметак, кајла. — Без)-заглавку не можда уцврстиш држаљу на

секиру.

загладнеје свр постане гладан. — У воду човек брзо загладнеје.

заглеђување с загледање. — Од)-sаглеђување нема вајда.— Па тој заглеђување,

па тој ујдурисување несhм још видел.

заглеђује несе загледа. — што метакој заглеђујеш, несем рогат? — Заглеђује ни

са сваку страну ко да смо нешто криви.

заглеђује се несв1. загледа се у некога или нешто. — Девојка се на време

заглеђује од|-цваку страну. 2. загледа самога себе. — Сваки час се заглеђује кода-e

владика. — Заглеђује се ел убав.

заглибавен, -а, -о упрљан, умазан блатом, глибом. — Дојде до колена за

глибавен да се заsвериш.

зглибави (се) свр раскаља (се), заглиби (се), в заглоби (се). — Да докарамо дрва

докле га незаглибави.—Заглибави се у Китку, остаде ми едначижма у глобило.
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заглобен,-а,-о 1. заглибљен. — Кола ми осташе заглебена у Блато. 2. затворен,

кажњен. — Бил је заглобен у Лесковац, ал га брзо пустили.

заглоби (се) свр 1. заглиби (се). — Коњ му се заглобил у блато, едва га извукомо.

2. казни, затвори. — Заглобили га у нишки КП дом. 3. фиг уђе у сумњив посао. —

Заглобил се зет с туј трговину, па никако да се одглоби.

заглобување с глим од заглобује (се). — Реко му да се пази одзаглобување.

заглобује (се) несв1. заглибљује (се). —Туј, преко Дининицу, књдудари на Блато,

који не знаје лако се заглобује у потресуљу. 2. хапси, затвара. — Навикал да га

заглобују, па такој за сваки собор напраји неки џумбус.

заглупавеје сврзаглупави. —С њега ако седружиш, мож самода заглупавејеш.

заглуши (ce) свр отупи слух, оглуви. — Уши ми се заглушиле од кречетало у

воденицу. — Не дирај држдевњака: ако писне, ће те заглуши. — Заглуши ме с тој

чукање, па однечу.

загмаца (се) сврзагаца. — Загмацал у блато до колена, па газили гази, не мож се

изгмаца. — Немој негде да се загмацаш у потресуљу, ћуте утепам. — Загмацал се до

колена.

1 загмацан, -а, -о трп прид умазан блатом. — Дојде човек загмацан у блато до

гушу. * t 1 н

загмацување с гл им од загмацује (се). — Ружили смо га толко за загмацување, и

па дојде и-школу загмацан.

загмацује (се) несвеаца по блату, прља се блатом, тоне све дубље у блату, —

Немој се загмацујеш књд одиш нис-тој калиште, него пробирај посуво.

загмури (се) свр загњури (се). — Загмури пердашку у воду да се закисне. —

Загмури се и ти у воду да се окупаш.

загмурување с гл им од загмурује (се). — Нема купање без)-загмурување.

загмурује (се) несвзагњурује (се), потапа (се). — Оној пиле се стално загмурује

у воду, затој ли се вика гмурац?

загњаса сврфиг почне да једехалапљиво. —Загњасал кода-е из апсу излезал.

загњете (се) свр 1. завуче (се). — Загњете се у собу, па по целдин нешто сpти. —

Загњете нос у књигу и ништа га не интересује. — Куде си се тој загњел, излази овам?!

2. заглави (се). — Добро га загњети, да не можда мрдне.

загњетен, -а, -о завучен, сакривен. — Куде је срп загњетен, те га нема на своe

место?

загњита (се) несв1. завлачи (се). — Загњита се куде телчина. 2. фиградознао. —

Загњита нос у свако грне.

загњитање с глим од загњишта (се). — Какво-етој стално загњитање по собе књд

требе нешто да се работи?! у

заговни свр фиг забрља, упропасти штогод. — Идем да пропраљам тој што-е

онија мајстор заговнил. -

заговињари свр в заговни. — Све што узне у руке, заговњари.

загоди свругоди. — Голем баксуз, тешко да војнеки загоди. — Кој ће да га загоди

на данешњи народ?!

заголи (се) свр обнажи (се), разголити (се). — Заголи му дупе, па га испличи

еднуш добро, да те запанти!- Кво си толко заголил наћве (велика задњица), срам ли

ће на народ показуеш? — Кад)-це заголи, дупе вој свитне и ич гу неје срам.
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загољување с глим од загољује (се). — Пати одј-sагољување, куде појде, мора се

заголи.

загољује (се) несвобнажује (се), разголићује (се). — Што туј загољуеш патку,

неје те срам?! — Што вој тој требе да се загољује онолко?

загон муски простор у трли или појати где се музу овце. — Докаруј ги едну по

едну у загон, да ги измузем. — Ће пројдеш там како овца у загон (изр).

загорен, -а, -о загорео. — Дала ми све загорен леб.

загоретка ж шећерне штанглице са сусамом, посластица коју су проносиле

„кулунџије“ и „бомбонџије“.

загори свр 1. фигјако сеужели нечега.—Загорелами уста без воду.—Загоре цел

дšн без воду, 2. ужели се жене, односно мушкарца. — Бил у војску, па загорел

дибидус. — Одавно вој муж отишал у работу, загорела-е да ће пукне.

загоротина ж загоретина, загорели део. — Сви узоше убаво, мене западе за

горотина.

загорување с гл им од загорује. — Тепсиче од-sагорување све поцрнело.

загорује несвзагорева. — Ел надушујете, нешто на огењ загорује.

загорчување с гл им од загорчуб)е. — Не мож се еде од)-sагорчување.

загорчуе/загорчује несв1. горчи по мало. — Загорчује ко да-е загорело 2. чини

горким, несносним, тешким. — Живот ми он загорчује. —Чај од|-туј травку помалко

загорчује.

заграден, -а, -о трп прид заграђен, ограђен. — Заградена вода з-бусје и напраен

вир за топила. — Наша авлија-е заградена з-баскије.

заграђување с гл им од заграђује. — А после дојде заграђување.

заграђује несвограђује. — Решилда заграђује сливак. —Мора се гробjе заграђује

од)-цтоку.

загревување с гл им од загреву (ј)е (се). — Отиде ми зачас десет кола дрва за

загревување.

загревуe (ce) / загревује (се) несвареје (се), затопљава (се). — Загревуе се с

ракију. — Како загревује овија твој шпорет? — Тешко се загревује овај амбарија.

загрепци м мн остаци од повесма после влачења гребенцима; ситнија вуна

којом се ткају черге, в поздер (2). — Загрепци сучемо на шиљак. — Загрепци ни после

служу за утак. — Неки сас) загрепци пуну јестаци (Горње Гаре).

загриба несв1. гребе. — Кад)-це закашљем, загриба ме у гушу, 2. скупља. —

Загриба брашно по наћве да ги очисти. 3. фиг има сметње.— Не радити коло добро,

негде загриба.

загрибање с глим од загриба. — Узни гребуљу, па на загрибање сено у Буђину

падину.

загрижљак м огризак. — Разврљал свуде по пут загрижљаци од јабуку.

загркавеје свр промукне, в загpтавеје. —Загркаве ваздњн викаећи по говеда.

загркне свр 1. западне у грло, в задргне. — Нешто ми загркнуло у гушу, не могу

се искашљем. 2. изгуби глас, добије храпав глас. —Загркнулми глас, едва оратим.

загрне свр 1. огрне, заштити, утопли. — Нема с кво да се загрнем, утепа ме

кишетина, 2. огрне земљом, окопа. — Не постиго докле беше убаво време да си

загрнем компири. 3. загрли, пригрли. — Причамо такој, причамо, после гуја загрну и

цуну. — Књдгу он загрну, тisк видомо колко-е сати. — Дојди ми у наручје да те батка
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загрне. 4. обухвати. — Загрнула тој што-е њојно и отишла. — Загрни теј грањке, па на

дрвник да се иструпу.

загрне се свр 1. огрне се. — Загрни се с нешто књд излазиш на студ. 2. загрли се. —

Загрнули се ко браћа, па поју ли поју.

загрњување с гл им од загрњује (се). — Компири стасали за загрњување.

загрњује несв1. огрће нечим. — Сваки час гу загрњуес ћебе, она га па одрита. 2.

загрљује, грли. —Жена му-е, нек сигу загрњује колко оће. 3. окопава кромпир. — Три

дњна-е куде наслани Сика загрњувала компири.

загрњује се несвогpће се, утопљава се. — Н-умеје ич да се загрњује, него иде

разголиздрен.

загрози (се) свр згади (се). — Загрозе ми од зелене сливе. — Загрози ми се тија

човечина књд га видо на кво личи.

загртавеје свр огртави, промукне, охрапави му глас. — Не пиладну воду, ће

загртавејеш!

загртави сврв загpтавеје. — Загртавел па едва орати. — Заглавел на петле глас,

па смешно поје.

загрћа несв1. огрће земљом, окопава. — Кона загpћа компири на Големи рид. —

Сама целден на њиву загpћа компири. 2.утопљава, штити од чега. — Нема с кво да

те загpћам, часком си тркни дом докле неје ударила појака киша. 3. грли. — Загрћа он

и друге женске, не само тебе.

загрћа се несвогpће се, утопљава се. — Нека се загpћа како требе, да гу

студеница не прокорма. 1

загрћање с глим од загpћа (се). — Идемо на загpћање компири, а ти чувај дом. —

Ће те викамо ка(д)-дојде време за загpћање.

загрцнување с глим одзагрцњује се. — Ватила сам стра од његовозагрцњување.

загрцњује се несвчесто се загрцне. — Загрцњује се сваки час, стра ме да се не

загуши.

загуди свр фиг дуне снажно, заковитла мећава. — Кво ће работиш без дрва књд

загуди зима?

/загуди северинко/ изр дође зима. — Неси још набрал дрва, а скл што не загуди

северинко.

загузи (се) свр истури огољену стражњицу, скине панталоне, задигне сукњу. —

Загузи га, па га све с пручку преко дупе ишиба. — Ич гу неје срам, загузи се куде

стигне.

загузување с гл им од загузује (се).

загузује (се) несвогољује стражњицу, скида панталоне, задиже сукњу. —

Загузује дете да мочка. —Немој се туј загузујеш поред пут, прооду људи, ћете виду.

загулен, -а, -о фиг тврдоглав, блесав, незгодан. — Не мож ништа да уработиш

са{c}-загулени људи.

загули свр 1. почне да гули. — Загулил кору на буку, па мазгује ли мазгује. 2. фиг

посуврати кожицу на пенису. — Оћеш да ми га малко загулиш (пеј ништа ми не

можеш)? — Мож ми га само загули (пеј ништа ми не може).

загуљан м задрта особа, в загуљара. — Да ми не излази више на очи тија

загуљан, ел ћу га згромим.

загуљара жм недотупавна, задрта особа, будала. —Самојошједнуш да ми дојде

тај загуљара има гу утепам.—Загуљаро загуљеста, ћуте исцепим ко брашњивџак.
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загуљен -а,-о, взагулен. — Кои-е могал да знае даје онтолко загуљен човек.

загуљеc, -та, -то задрт, недотупаван. — Он ти-е загуљес до корице, неје нашо

друство.

загуљотина ж1. в загуљара. — Нашла загуљотина да ме светује. — Не могу стуј

загуљотину да излезнем на крај. 2. глупости, бесмислице. — Ваздњн прича неке

загуљотине, не мож се никад окасвети.

загуљување с глим од загуљује (се). —Туј нема загуљување, работа-е озбиљна.

загуљује (се) несвриг замлаћује (се), заноси (се), глупира (се). — Немој га више

загуљујеш, загуљаро една! — Н-умеје озбиљно да орати, скл се загуљује.

загусти свр постане опасно. — Књд загусти, остаи ме и побеже.

задава несвнаређује, даје задатке. — Задава-ни кои ће кое јутре да работи. —

Какbв је тој учитељ: ништа не задава на деца да учу?!

задава се несвствара се, појављује се. — Задавају се облаци откуд Орловац, ће

врне киша.

задавање с гл им од задава (се). — Нема школа без)-задавање задаци.

задaвeн, -а, -о задављен. — Бил је задавен ка(д)-цу га нашли.

задави се свр загрцне се. — Не ломоти док едеш, це задавиш.

задaвља несв1. гуши, усмрћује дављењем. — Тај вештица задавља деца која не

слушају. 2. задаје. — Ел ваш учитељ задавља домаћи задаци?

задaвља се несвеуши се докједе. — Пази га добро, дете се задавља књдеде.

задaвљање с глим одзадавља (се). — СЕке порасал, нема вишезадављање књдеде.

зададе се свр појави се, створи се, настане одједном. — Задали се опасни облаци

нат Плану, ће удари киша. —Зададе се човек горе, на раскрсје, ајош га нема да пројде

нис-пут.

задане свр задахне, запахне. — Кад-те задане, не траи се (не може да се

поднесе, издржи).

задањ,-дња, -дњо последњи, взађан.— Дошал задањиза њега не стиже зејтин.

задева (се) несвзадиркује (се), изазива. — Сваки ден задева деца. — Не задевај се,

ка(д)-те не задевам!

задевање с гл им од задева (се). — Добро сам га измездрил за задевање, више те

неће задева.

задевка (се) несву дем знач: задева се. — Немој да се задевкате, још сте малечки,

требе се чувате ко браћа.

задевојчување с глим од задевојчу(ј)е (се). — Прво мора да дојде задевојчување,

па тек женилба,

задевојчуe / задевојчује несвод девојчице чини девојку. — Нека гу мати за

девојчуе докле с време.

задевојчуе се /задевојчује се несвпостаје девојка, израста у девојку. — Још се

неје била задевојчила, дошли Тозини да гу просу.

задевување с гл им од задевује (се). — Његово задевување после искочи на

плакање.

задевује (се) несвв задева (се). — Задригуза, скл се задевује са свакога.

задеља свр 1. почне да деље. — Задеља процеп, па ме пометоше деца с неко

стeњање. 2. засече дрво. — Шумар задеље буку, па гу ондак ш-чук маркира. 3.

обележи дељањем. — Задеља сваку буку коју ћу обаљујем зимуске. 4. зашиљи,

заоштри. — Ел задеља више тија колци?! — Задељеј ми плавез да пишем.
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задене (се) свр почне да задиркује. — Задене дете, па извуче дупе, а оно изеде

тепање. — Кад)-це с тебе па задене, а ти га шакачки преко рњку.

задија (се) свр 1. задахне, запахне. — Немојте суица задија, одма ће умреш. 2.

задише се. — Немој толко да трчиш, цезадијаш. — Задија се човек одеећи од|-Цело

у(з)-жутинску Чуку.

задиљив, -а, -о који се гуши при дисању, асматичан. — Не мож он да ти копа,

млого-е задиљив.

задина жм зидина, остатак зидане грађевине. — Од Видићеви су остале само

задине, све ги чума покосила.

задира (се) несвзадиркује се, изазива, подбада. — Задира све редом, никога не

остаља на мир. — Стално се задира, а после рове књд га бију. — Задира се з-деца у

школу, ич не мирује.

задирање с гл им од задира (се). — Научил на задирање, па се са свакога

задиркује докле му дупе не изеде баницу.

задиргузам онај што друге задирује, изазива. —Тија задиргуза неће више дете

да ми задира, ћу га снемам.

задирка (се) несву дем знач: задира (се). — Кој смеје да ми дете задирка?— Ако се

öн задирка, ти се не задиркај, па ће престане.

задиркојам онај који задиркује друге. — Стога задиркоју ћу ласно: цигански —

преко прлицу.

задиркување с гл им од задиркује (се). — Од њино задиркување мож свашта да

излезне.

задиркује (се) несву дем знач: задирује (се). — Сталногу задиркује књд гусретне.

— И она се с њега задиркује.

задирне свр изазове, подбоде. — Нека ме још еднуш задирне, па ће види свој

огрејаш.

задирне се свр почне да задиркује. — Задирне се, па побегне, требе неки стално

да га брани.

задирује (се) несвзадиркује (се). — Куде гођ да иде, свакога задирује.

задња кола с мн задњи трап воловских кола. — Расточи задња кола, ће до

каруемо сено све двојанку, уш-чепељак.

задња повратаљка ж штап којим се регулише кретање задњег вратила. —

Ca(c) задњу повратаљку затезам основу кад-ткаем.

задњаче с 1. задњи део воловских кола. — Привучи задњаче да ставимо кола. 2.

задњи део дасака које затварају канате на воловским колима. — Задњаче се рас

ковало, требе га попраиш.

задњашан, -шна,-шно последњи. — Беше задњашан, а сbк поглејкудеје искарал

бразду.

задњи, -а, -о последњи, в5адњи. — Отиде му задњи воз. — Овој вој-е задњи возда

се ожени.

задњиште с леђа код џемпера и сличних плетенина. — Побрзо ће исплетеш

задњиште, не итај толко.

задњо прил последње. — Овој ти-е од мене задњо, неце више погађамо.

задњо кросно с основно вратило на разбоју за ткање. — На задњо кросно се

намотуе основа.
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задоваља (се) несвзадовољава (се). — Неје он човек што се задоваља с-едњн прс,

öће целу шаку.

задоми (се) свр закући (се), скући (се). — Све сам одрабоћувала да ги ошколуем,

да ги задомим. — Еднуш да видим да су се задомили, више ми ништа не требе. —

Мора да му помогнемо да се задоми.

задор м онај који изазива свађу. — Да неје онија Милутинов задор, деца би се

убаво слагала.

задорица м онај ко друге стално дира, кавгаџија. — Голем задорица, стално

некога рчка и задира.

задорљив, -а, -о особина онога који изазива свађу. — Постал нешто млого

задорљив.

задорџија мв задор. — Пречукали на рид оног задорџију.

задрапа се свр поче грубо да се чеше. — Задрапало се куче од бује, требе га

напрашимо.

задргне (се) свр западне у грло, загрцне (се). — Ћему задргне сваки залок штo-e

од нашо крал. — Не орати књд едеш, ће ти задргне. — Малечко дете се лако задргне

ка(д)-циса. — Задргнул се с-крушку острику.

задргњување с глим од задргњује (се). —Препадне местално стој задргњување.

задргњује се несвзагрцњује се. — Често се такој задргњује.

задре свруђе (у чији посед). — Па задрлу нашо с-орање, бађава му лани оратимо.

задреме свр задрема. — Задреме од умор ко мачор ус кубе.

задржи се свр 1. задоцни, закасни. — Задржа се куде Пронини, па не стиго до

заодак. 2. фиг буде жив. — Тике едно вој се дете задржало.

задржување с гл им од задржује (се). — Рекомо: нема задржување, и па се

задржамо до које време.

задржује (се) несвзадржава (се). касни (се). — Задржује ми дете бес потребу. —

Немој ме задржујеш кад!-це журим. — Нећу с њега у Предене, он се млого задржује

по кафане.

задрибанда жм задрта особа.— Куде ћеш с-тујзадрибанду да излезнеш на крај.

1 задригне свругоји се, добије подваљак. — Сигурно неје од лош)-живот за

дригал.

задригује несвподригује. — Нешто сваки час задригује.

задригуза мв задиргуза. — Сваког ли ће чечне тија задригуза.

задрљавеје свp добије крмељу очима. —Не види колко е задрљавела, а мене вика

неchм се омила. !

задрљавује несвхвата се крмељ у очима. — Очи нешто почеле млого да ми

задрљавују.

задрњка свр 1. позвекне, зазвечи. — Задрњка ли тој звонац на говеда ел ми се

учини? 2. почне да гунђа, да звоца. — Задрњка такој од рану зору, па до тавнину,

н-умеје да стане тој Динино дрњкало.

задрпа свр почне да цепа. — Још неје облекал чешире, већ ги задрпал.

задрпа се свр почне да се чеше. — Задрпал се ко да га е оложа подлазила.

задртави свр посенили. — Остарел, па задртавел. — Кво ће питујеш задртавéлога

старца. --

задруга ж продавница. — Да ми купиш гас и зејтин у задругу.
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задруска свр почне да удара, да треска. — Неки ми ономад задруска на врата

сред ноћ, па се изгуби. — Задрускаше кола нис-пут, и пробудише ме.

задува свр почне да дува. —Задувал северинко, све ме прокорма кроз гуњче.

задудњи свр почне да дудњи, да грми. — Задудња откуде Власину, не стиго ни

рукољке да зберем, дојде киша.

задује (се) свр набрекне од влаге. — Ће задује, после га не мож извадимо. —

Насипа воду у кацу, да задује докле стигну сливе. — Нека се каца задује, после ће

сипемо комине.

задујен, -а, -о набрекао, надут. — Што је фузбал оволко задујен, ће пукне.

задуља свр 1. убије, утепа. — Ма, требеше да га задуљам са секиру књд га вати у

мој шумак. 2. Изр: — Што лелејка заљуља, тој матика задуља (изр).

задума свр 1. заговори. —Задума ме с њојне бриге, па заборан куде сам пошла. 2.

почне да прича, заприча.— Задума ми за моега побратима, ал ми не исприча све.

задуши свр отежа дисање, загуши. — Задушило ме овој време, едва тркам.

задушина жоморина, запара. — Уватила нека задушина, не мож се дише, камо

ли работи.

/задушна баба изр плачљива, цмиздрава особа. — Само цмиздри тај задушна

баба. — Она-е куде нас задушна баба.

задушување с гл им од задушује (се), мед астма. — Пати од задушување.

задушује (се) несвзагушује (се), тешко дише. — Овој га времиште задушује, едва

се држи. — Задушује се књд оди уш-чепељак, ел књд работи.

зађан, зађња, зађњо последњи, задњи, в задањ. — Кво гођ да работи, он ти-е

зађан. — У школу е била у зађњу клупу. — Зађњо дете им најубаво.

заебава несвпонижава, вређа. — Не мож ме ники заебава, не давам.

заебава се несвзаноси се, зеза се, замлаћује се. — Заебава се тике онакој, за свој

грош.— По целдњн се заебава, неће ни с прс да макне. — Кој оће нек се заебава, ја си

идем да работим.

заебавање с гл им од заебава (се), завитлавање, замлаћивање, вређање. —Довде

ми је више од њино засбавање!

заéбан, -а, -о незгодан, в зајебан. — Пази кво работиш с њега, млого е заебан

човек.

заебант м онај који воли да се шали. — Голем заебант.

заебанција ж 1. шала — Тера на заебанцију. 2. проблем. — Шалимо се док се

шалимо, после испаде голема заебанција.

заéбе (се) свр 1. остави, напусти. — Заебалработу, дошал си дом. 2. фиг превари

(се), пређе (се). — Кој ће га заебе нека се повали. — Кој га слуша, увек цезаéбе.

заеботина м 1. лош, незгодан човек. — То е една заеботина, ништа с њега неце

договориш, 2. фиг незгодна, шкакљива ствар. — Испаде тој тешка засботина, кој се

надал.

заеде се свр 1. почне да се хаба, троши, круни. — Заела се оска, несу кола

подмазувана редовно. 2. фиг почне да се свађа. — Заела ме је откад-цам овде дошла и

сbк ме још еде.

заедницаж неподељено имање које користи цео род подједнако, в заједница“. —

Чувамо говеда доле, на ливаде, у заедницу. 1

заеднички“, -а, -о који припада свима који чине заједницу. — Имамо заеднички

шумак, а сече си кои како оће.
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заеднички“ прил напола, по пола. — Овуј ливаду несмо делили, њу заеднички

косимо. — Заеднички работу на кућу.

заедно прил заједно. —Заедно смо ишли у школу, заедно чекали девојчетија.

заезери се свр зајезери се. — Смакну се соспа у реку и заезери се вода.

заенгери се свр крене, упути се. —Заенгерил се у Црну Траву по овуј врућину, ко

да не знаје колко е припрто књд се врћа.

заесени се свp дође јесен. — Пројдоше компири, обрамо сливе, заесени се, а њега

још нема.

заéцка (се) свр фиг почне да јекти, pуца, плаче. — Заецка одеднуш дете, суви

тлила га мешинка. — Заецка се жена, па никако да стане.

заецкоја м онај који замуцкује при говору. — Не давај на заецкоју да више

заецкује, ел књд га ја заберем има зачас да се оћути.

заецкување с гл им од заецкy(ј)е. — Не мож се одвикне од заецкување.

заецкye /заецкује несвзамуцкује. — Немој да ми заецкуеш, но орати ко што се

орати! — Досšг нее заецкувал, от ка-це препадал, почел да заецкује.

заéцне свр замуцне. — Још еднуш нека заецне, па ће друкше оратимо!

зажегри сврстави жегру пошто је увео вола у јарам. — Добро зажегриволови,

да се неки не изотне док вуче уш-чепељак.

зажегрување с глим од зажегpује. — Ако нее научил зажегрување, како ће води

волови?

зажегpује несвставља жегру волу најарам. — Како га тој зажегрујеш, књджегра

неје улезла у поличку?

зажеже свружеже до усијања. —Зажеже маше на жар, па на њи туришићерче

колко да замирише, такој запржује шербет.

зажени се свр започне припреме за удају, односно женидбу. — Заженила се

Тодора, па ни викаше да ни питују за момка.

зажди свр побегне. — Пази да ти говеда не уштркљају на врућину, па зажду уз

тија рид, не можги после сабереш. — Зажде у шумак и ники га више не виде све до

данic.

заждими свр побегне. — Чим пројде радно време, заждими уш-Чуку — дом. —

Наљути се на мене, па заждими уш-чепељак, не мога га стигнем.

зажљуве свр почне да глође, једе. — Зажљуве јабуку, па пљуне.

зажми свр 1. задрема. —Зажмалкосојка на југовину (изр).—Зажмалко мачорус

кубе. 2. фиг заспи. — Кад)-ће се еднуш смркне да зажмим? 3. фиг умре. — Чуем и

ча-Чеда наћаске зажмал.— Књд деда зажми, ја ћу га пременим. 4. зажмури.—Зажми

књд улезнем у собу, прави се да спи.

зажње свр почне да жање. — У поље зажњели, куде нас, богами, јошке ће

причека.

зажуљен, -а, -ов загуљен. — Немој си толко зажуљен, послушај постарога.

зажуљи свр 1. посуврати (кожицу на уду). — Зажуљил куре. 2. зашијави, по

стане тврдоглав. —Зажуљил, па оће да е све на његово. —Зажуљил донде, сви да му

се клањају. 3. изрази изазивања: — Мож само да ми га зажуљи. — Нек дојде да ми га

зажуљи (итд у знач: ништа ми не може).
1 -

- -

зажуљотина жм в загуљотина. — Што се не најде неки да претепа туј за
1

жуљотину.
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зажуљување с гл им од зажуљује (се), замлаћивање. — Кој ће слуша његово

зажуљување?

зажуљује несв1. посувраћује. — Зажуљује патку, ко да само он има. 2. петља.

замлаћује се. — Немој млого да га зажуљује, нека одработи како смо оратили.

/зажуљује га изр беспосличи, губи време. — По цел ден га зажуљују дом. —

Други ће работи, а он нека га само зажуљује.

зажуљује се несвзамлаћује се. — Кво-гођ да га питаш, само се зажуљује.

зажутеје свр 1. почне да добија жуту боју. — Књд зажутеје Тврди брčг, етегу

зима.

/зажутеје јесен/изр дође јесен. — Брзо ће јесензажутеје, да си дрва докарамо на

време.

зазалек прил мало. — Остало ми брашно тике зазалек.

заздравеје свpзацели, оздрави. — Кад)-ти заздравеје нога, па ће играш лопту.

заздравување с гл им од заздравује. — Ће потраизаздравување доклевој све не

заздравеје рана.

заздравује несв оздравља, опоравља се, зацељује. — Заздравује војнога куде се

утепала.

зазими свp дочека зиму. — Теј цвећке не мож туј да зазиму, ће измрзну.

зазира (се) несв1. боји се, прибојава се, зазире. — Сви зазирају од њега, две

жене-е сатpл. 2. загледа пажљиво.—Зазира местално кво сам обукал. — Кво се толко

зазираш, ко да си пошњл по невесту?

зазирање с гл им од зазира (се).

заsавни свр зазвони. — КЊд ме удари, заsавне ми уво.

заsверен, -а, -о збуњен. — А што стоиштуј такој заsверен?

заsвери се свр збуни се. — Оноличек човек да онакој млого работи да се за

sвериш.

заsверување с глим од заŠвери се. — То-е, бре, за заsверување кое ми све стрва

накaзува.

заsверује се несвзбуњује се, чуди се. — Заsверуј се ти колко оћеш, он ти откара

вола ис-кошару!

заsвони свр зазвони. — Које ми уво заsвони?

заséбне свp назебе. — Обукуј се добро, књд заséбнеш после-е касно.

заsивли свр заплаче. — Књд заsивли н-умеје да стане.

заsида свр зазида. — Заsидал прозор на долњу собу.

заsидан, -а, -о зазидан. — Срк је пенџер заsидан.

заsидување с гл им од заŠидује.

заsидује несвзазидава — Заsидује ајат спрома пут.

заsиђување с глим од зазиђује. — Завршилје са заsиђување, сbк ће малтерише.

заsиђује свр зазидава. — Цел дан заsиђује едњн пенџер.

заsинsави свpзаплаче, взаŠинsи. —Чим му реко да иде уговеда, одмазаsинsави.

заsинsи свр заплаче, в заsинsави. — Заsинsил от|-цабајле, па му нешто неје по

вољу.

заsипа свр загази у дубок снег. — Заsипал кроз)-cóспу, не можда излезне.

заsира (се) несвзаглеђује (се), пажљиво посматра. — Куде гођ да иде, стално

нешто заsира. — Заsира девојчетија по собори, решилце жени. — Заsира по грнци и

панице. — По ваздњн се такој заsира у огледало ко снашка.
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заsирање с глим одзаsира (се). — Дојадини стој заsирање по грнци и панице.

заsирување с гл им од зазирује (се). — Стра ме од његово заŠирување.

заsирује (се) несвзаглеђује (се) — Заsирује и куде требе и куде не требе. —

Заsирује се у сваку женетину, кода неје видел жену. —Заsирује се са сваку страну.

заspe (ce) свр упиљи (се). — Научил у сваку дувку да заspe, затој га и викају

заspидувка. —Тија заspe и куде му неје место. —Заspěce добро у стакло, патњк појде

ис кућу.

заspидувка жм онај који свуда завирује, ситничар, в пример под заspe. – Не

могу од заspидувку ништа да сакрием.

заspне свр погледне, надгледне. — Не можа да не заspне у свако котле и паничку.

— Подј-цваку сукњу ће заspнетија поцукњар.

заspћа (се) несвзагледа (се). — Ете га над ајат, заspћа нешто око четверак. —

Заspћа се нешто млого у огледало од)-цабајле. — Немој се млого заspћа, него нека

узне гребуљу, па у сено.

заspћање с глим од заspћа (се), загледавање, завиривање.— Навикална заspћање

у сваку паницу. — Заspћање там, заspћање овам, ко да ће најде ебем ли га кво.

заspћување с гл им од заŠрћује (се). — Изгубимо оволко време у заspћување по

подрум и па га не најдомо.

заspћује (се) несвзагледује (се). — Кој те ђавол онолко заspћује туђа жена?! —

Кво-ме толко заspћујеш, неће ли ме просиш? — Куде гођ да иде, у понешто се сњл

заspћује.

заилалек прил нимало, мало, малчице. — Немам више од благоту ни заилалек. —

Неће ти тај стипса даде ништа заилалек.

заиљави несвтврдоглаво настоји да оствари циљ. — Књд он нешто заиљави,

има тој да буде, па бог! — Заиљавил це жени, па бог!

заиљи (се) свр загледа (се), упиљи (се). — Заиљила у нас, па само буљи, да

случајно нешто не пропушти. — Заиљил се у девоку, не дава војни да мрдне.

заиљување с гл им од заиљује (се). — Кво оћеш с тој толко заиљување?

заиљује (се) несвупорно пиљи, упорно гледа. — Заиљује у сваку лозу, да нема

компирове бубаљке да се појавиле. — Заиљује се у огледало колко еубав.-Заиљује се

у сваку снајку ко нездрав.

заима (се) несвпозајмљује, зајми (се). — Од никога не заимам ништо.—Заима се

она и куде требе и куде не требе, и што вој требе и што војне требе.

заимање с гл им од заима (се), позајмљивање. — Док беше заимање, беше, сbк

смо турили тачку. у

заиска свр затражи. — Заиска од Агну вола за јерам, ал ми не даде.

заиска се свр фиг заволе се, хоће да се узму. — Заискала се деца, а што да им ми

пречимо, нека се узну. — Ако су се заискали, неће им кваримо срећу?

заистину прил заиста. — Заистину дојде и куде нас компирова златица, а не

беше гураније.

зајами сврв заáми. — Зајамил, па би све да е његово. — Малко им њино, него

зајамили у туђо да косу.

зајамуе /зајамује несв5уде незајажљив, алав на материјална добра. — Не

зајамуј толко, књд неси кадар да га работиш.

зајари свр заскочи (петао кокошку ради оплодње). — Ватимо петла тамћн књдје

зајарил кокошку.
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зајаска свр почне да трни, сврби. — Зајаска ми увек рана на ногу кад!-це мења

време. I

зајац м зоол зец. — Идемо да тепамо зајци горе, по Валмиште.

зајем м зајам. — Три дина сам му копала за џак компири на зајем за семе.

зајде свр 1. зађе. — Зајде слbнце у црвено, јутре ће буде ветровито. 2. зареди. —

Кумашин зајде откућу на кућу, да погостује докле не искара цело кумство за недељу

дана, 3. заобиђе. — Зајди Пронину мејану, па удари на Ракицку реку, Николин

кладанац и Романски рид и те си у Млачиште. 4. фиг претера. —Тако-етој кат)-чo

век најде, па зајде.

зајебава несвв заебава. — Нека дојде сbк да ме зајебава ако смеје, ћу га прејебем

ко стару пару.

зајебан, -а, -о незгодан, лош, зао. — У зајебану си ме работу увукал.

зајебе свр 1. превари, пређе. — Неје се родилтија што ће мене да зајебе. 2. фиг

превазиђе, надмаши. — Тија огурсуз зајебал и доктури и инџењери у учење, викају:

ники му неје раван.

зајебе“ свр остави. — Зајебал печалбу, кад!- чул да му е башта умрел, па дошћлу

село на укоп.

зајебује се несвзамлаћује се. — Он се зајебује, а ми ће работимо место њега.

заједе свр 1. почне да једе. — Беше зајел ка(д)-дојдомо куде њи. 2. фиг започне

нешто лоше. — Она-е зајела туј работу и она нека сигу дoеде.

заједе се свр фиг замрзи се. — Одмалечко се зајели, ијош с-очи не мож се виду.

заједница“ ж задруга, шира породица. —Још живу у заједницу, несу седелили.

заједница“ ж неподељено имање које породице наизменично обрађују, в заед

ница. — Јутре ће бремо у заједницу, у Романски рид.

Заједница ж. мти ливаде.

зајекне свр фиг занеми од велике боли, туге. — Зајекнула књLд)-чула да вој умрел

брат и отњк не орати.

зајем м зајам, позајмица, в зајем. — Узбедну лампу гас на зајем, па ћу војврнем

кат купим.

зајецкоја монај који зајецкује, муцавац. — Питај зајецкоју књд јутре пооди на

воз, да ми картира едњн пакет.

зајецкување с гл им од зајецкује, муцање. — Нећу да чујем зајецкување, има се

орати како требе.

зајецкује несвлуца, замуцкује. — На башту си: зајецкује књд орати.

зајкуља ж1. женка зеца, зечица. — Голем ловција, ономад ватил зајкуљу. 2. фиг

жена која често рађа. — Сваку годину донесе по дете тај зајкуља.

зајком дем и хип од зајац. — Побеже ми зајко из руке. — Излете зајко из грм, ал га

керови сколоптисаше.

зајмување с глим од зајму(ј)е. — Тркам од зајмување до зајмување и за овој и за

оној.

зајмуе /зајмује несвпозајмљује, зајми. — Књд ми устребе, а немам, зајмуем куде

комшију.

зајнат прилуинат, за инат.— Зајнат ћу отидем на Рид на собор књд ме они несу

викали.

зајужи свр отопли, дуне југ. — Зајужи га малко, па га па стеже.
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зајуларен,-а,-о зауларен, везан уларом.—Овде је билзајуларен Брешко, а овде

Жерко, барабар су вукли кола.

зајулари свр завеже уларом. — Зајулари волови, идемо да докарамо брашно из

воденицу.

зајуpи (се) свр почне да јури. — Зајурила вода нис пут, све живо однесе. —

Зајурил се са санке, па у дрво, главу да расцопа.

зајутре прил прекосутра. — Овакој су биле седењке у малу: куде-едну наћас,

куде другу јутре навечер, куде трећу зајутре. — Вика га да дојде зајутре да жњејемо

рженицу.

Зајци м махала.

зајчар м ловачки пас. — Без)-зајчара не идем у шуму: увек искара зајца.

зајчарка ж в зајчар. — То е зајчарка, лови само зајци.

зајче с дем и хип од зајац, 1. зечић. — Ватил зајче, па га донел дома, 2. фиг срце. —

Зарипа ми зајче под груди књд гу видо онакој друсну.

зајчетина жзечје месо. — Кој неће да еде зајчетину.

зајчи, -а, -о зечији. — Збрал зајчи брабоњци у фишек, па вика: Еве ви бомбоне! —

Исплела ми на дете џемпере одl-sâјчу длаку. — Купуе зајче коже.

закади свр фиг засмрди. — Закадил кућу с-његови опћнци, не траи се.

закаден, -а, -о окађен. — Ел закадена данћске кућа?

закакво прил зашто, због чега. —Закаквоћети Стоименка, те гутoлковикаш?

заканséри се свр падне у мрзовољу, заинати се. — Заканsepил се, па ништа не

работи.

закаса (се) свр намучи се, настрада, награбуси. — Ја сам закасала са живот, неје

ми до тој што он оће. — Закаса с-порежџие. — Закаса с оној малото дете, ни(т)-це води

ниП-це тера. — Куде се јако закаса, мора се кола држу да се не изврну.

закасан, -а, -о намучен, јадан. — То-е едњн закасан човек.

закасотина ж1. невоља. — Имам голему закасотину з-деца око кућу и имање. —

С њега е стално нека закасотина, ако појдеш-човека. 2. фиг лош човек. — Боље с туј

закасотину да несšм имал работу.

закасување с глим од закасује (се). — Стално си с тебе имам закасување. — Цел

живот закасување, кад)-це еднуш пробудим без бригу?

закасује (се) несвима проблеме, мучи се. — Остарела, па закасује з-говеда, нема

кои да ги чува. — Стално се у кућу за понешто закасује.

закатанчи (се) свр закључа (се) катанцем, уопште: закључа (се). — Закатанчи

појату, па да идемо на спање. — Закатанчил се у собу, па не излази.

закатанчување с гл им од закатанчује (се). — Не вреди ни закатанчување, они

обију катанац, па улезну у подрум по ракију.

закатанчује (се) несвзакључава (се) катанцем, уопште: закључава (се). —Требе

човекда ги закатанчује да не прају пакос. —Чим падне мрак, одма се закатанчују.

закача несв1. окачује, веша. — Овде се закачају капути. 2. фиг изазива. — Немој

ме закачаш, ћуте распиздим. — Мене више не закача, 3. додирује, дира. — Закача гу

с-ногу под астал.

закача се несвзадиркује се. — Закача се са постари, све се бојим ће га неки

претепа.

закачаљка ж вешалица, клин за вешање, кука, в чевилак. — Тури гуњу на

закачаљку да се суши.
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закачање с гл им од закача (се).

закачи свр 1. окачи. — Закачи ми џемпир на жицу, млого-е знојав. 2. додирне,

дотакне. — Закачи влашу с ракију, па гу обали. 3. фиг поједе с ногу, на брзину. —

Закачи часком лебац и сиренце, па отиде у дрва, 4. фиг затрудни. — Неchм се пазила,

изгледа (да) сам овија данови закачила. 5. фиг удари. — Како га закачи с онуј

шапетину, потече му крв.

закачи се свр 1. обеси се. — Закачил се за буков слап куде Гремаду и виснул. 2.

огребе се. — Закачи се на грањку, све се огребо. 3. фиг посвађа се. — Едва чека да се с

некога закачи, да се потепа.

закачиња (се) несв1. качи (се), веша (се). — На овеј ченгеле башта закачиња

бравче књд га дере. — Туј се закачиња жица за веш. — Оглави се закачињају на главан

дирек. 2. дира (се), изазива. — Закачиња деца, оће да се бије. — Сврбу га рогови, па

свакога закачиња. — Закачиња се с-комшие, а послеја испаштама он отиде у работу.

— Голем немајмир, свл се закачиња з-деца.

закачињање с глим одзакачиња (се). — Овде су летве за закачињање пастрму. —

Запретил самЈ-му: нема закачињање з-деца!

закачка ж 1. предмет којим се нешто закачује, затвара, запетља; кукица, кука.

—Требе да напраим закачку за вратанца у кочину. 2. свађа. — Знам га каквв је, па ће

напраи закачку да се људи потепају.

закачојам кавгаџија, онај ко се стално с неким качи. —Тежак закачоја расте од

њега, млого ће му дупе поеде баницу докле му памет дојде у главу.

закачољак м кавгаџија. — Тија закачољак додија ми на дете, стално га за

понешто закача.

закачољка ж 1. кука, клин за вешање.— Напраил сам нову закачољку за јулари у

кошару. 2. онај ко се с неким качи. — Постал је голема закачољка.

закачотина ж1. заврзлама. — Тој ти-е голема закачотина, тешко се решаља. 2.

свадљив, прек човек. — С туј закачотину да немаш посла, ће наебеш.

закачување с гл им од закачује (се) (1,2). — Еве тичевилек за закачување (1). —

Међу деца не смеје да буде закачување (2).

закачује несв1. веша што. — Муж ми закачуе пастрму да се суши. 2. дира кога.

— Не закачуј никога, ни тебе ники неће да закачује. 3. гребе, запиње, удара. —

Закачувајећи по трње, овце све огреблеруна. — Свуноћ грањка од крушку закачује у

пенџер.

закачује се несвзадиркује се. — Закачује се з-деца, па га бију.

закéвка сврзалаје. —Закевка керу Расовачки рид, надушилје зајцаел)-лисицу.

закентрен,-а,-о закључан. —Кућа езакентрена, не мож се улезне бескључ.

закентри сврстави резу (кентру), закључа. — Закентри појату да јагњићи не

излезну.

закентрује несвставља резу, закључава. — Кој закентрује кошару?

закерување с глим од закерује. — Тој њојно закерување требе неки да издржи, и

да живи.

закерује несвприговара. — Ден не пројде а да нешто не закерује.

/закеси дупе изротегне, одужи. — Закесил дупе, па се едва вуче. — Што си

толко закесил дупе, што тој не окосиш до придвечер?

закéца свр фиг остави, зајебе. — Нашакнуло му се: закеца косење, па си отиде у

скитњу.
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закецан, -а, -о незгодан, лош. — Пушти га, он је закéцан човек.

закецување с гл им од закецује (се). — Заеби закецување с коњи по ридишта,

дојди на побратима да помогнеш.

закецује (се) несв1. подаје се, полно опти. — Тај флинта закецује се с мужи по

браништа, а овам ни орати од-чис образ. 2. фиг замлаћује се, дангуби. — Кво ће да

работи, ваздњн се закецује. — Закецује сојке по ридишта (изр).

закечи свр снажно шутне што даље. — Закечил лопту чак у Буђину падину, не

мож гу најдемо.

закива несвзакуцава. — Закивамо баскије на плот.

закивак м ексер. — Што си растрвил закивци, кој ће ги збира?

закивање с глим од закива. —Викајме књ|д)-дојде редна закивање кламфе.

закивка“ ж оно што је заковано. — Строшил ми закивку.

закивка“ свр почне да кивка, кевће. — Закивкаше керови у Јеленче, мора да су

надушили зајци.

закисне свр потопиу течност, да се опусти, како би се боље опрало. — Закисну

веш у корито. — Закиснула опћнци да се опусту, да ги мож обује.

закиснут, -а, -о потопљен у течност. — Ел веш закиснут? — Грснице стоју

већем недељу закиснуте у топила.

закисњување с гл им од закиснује (се). — Беfз)-закисњување у цеђ, не мож се

опере како требе.

закисњује (се) несвпотапа (се), умаче (се) у течност. —Грснице закисњујемо у

топила у Малу реку. — Закисњуј се у воду, да опереш туј штроку.

закитен,-а,-о окићен, закићен. — Дојде невеста: превезна главу, закитенатам

овам, и овде китка и онде китка, и венец на главу, и кондир у руке.

закладе свр в наклaде. — Имаш главње, држу жар, па заклади огењ.

заклаи (се) свр разгори се, ухвати се ватра. — Кладемогењ цело јутро, никако

да заклаи. — Заклаја ли се више тија твој шпорет?

заклапа (се) несв1. затвара (се), закључава (се). — Навечер мати заклапа

вракњицу. — Одј-цтра се заклапа у кућу чим се ставни. 2. поклапа. — Дудулица с

млеко се заклапа све заклопац, не остаља се ноћу отклопена.

заклапало с 1. поклопац. — Тури му заклапало да толко не ври 2. фиг капа. —

Куде ти-е заклапало на памет?

заклапање с гл им од заклапа (се). — Нема заклапање, ако заспиш, кој ће ни

отвори врата!

заклоп м брава, катанац. — Све свое држи подзаклоп. — Покварил војсе закоп

на ковчак, не мож га више заклопи.

заклопац м 1. брава, катанац. — Овај спржа мора под заклопац — Ћушни

заклопац да ветар не дрма капак, 2. поклопац. — Како се улубил заклопац од паницу?

— Отвори ми заклопац од|-таван.

заклопи (се) свр 1. затвори (се), закључа (се). — Заклопише ме туј ноћ у собу с

њега, па побегоше. —Заклопи врата, (па) да легамо. — Сапни коња, заклопи железа, а

кључ ми донеси. — Ако се плашиш, узни па се заклопи у кућу. — Заклопил се, па

н-умеје да се отклопи. 2. поклопи. — Заклопили врчву с маз?

заклопување с гл им од заклопује (се). — Провери заклопување на врата.
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заклопује (се) несв1. затвара (се). — Коћ овакој заклопује врата да се сама

отварају? — Заклопује се у собу и по целден šивли. 2. поклапа (се). — Овакој више не

заклопујмлеко, да га напљују мује. — Грне се заклопује, ал се строшилзаклопац.

заклопче с дем одзаклоп. —Тури си га подзаклопчедате глава за њега не боли.

закљуве свр почне да кљује.— Квате врана закљуве, таква ћете и докљуве (изр).

/закљује врана/ изр лош почетак нечега. — Закљува ме нека врана овуј пролет,

па свл од доктура на доктура.

закључи свр закључа. — Закључи ковчак с-паре, а кључ муне пот-појес.

закључување с гл им од закључује (се), закључавање. — Не помага од њега ни

закључување, напраил калауз и све отклапа.

закључује (се) несвзакључава (се). — Ел се закључује капак на врата? — Чим

падне мрак, закључују се у кућу.

закове свр 1. прикуца. — Заковал сам вракњицу на градинче, не мож ники да

улезне. 2. фигудари. — Ћути заковем едну преконосницу да се пушиш. — Заковал му

песницу у зуби.

заковpнди (се) свр 1. смрзне се, заледи се. — Заковpндила вода у корито на

кладанац. — Заковpнди се чекаећи га на онуј студеницу. 2. умре. — Заковpндил деда

наћаске.

заковpндује (се) несвледи се. — Целу недељу заковpндује се вода на чесму.

заковрне свр фиг умре. — Ене га, болан, лежи, скл што не заковрне. — Ћу

заковрнем од болеж.

заковpњује несвумире. — Он заковpњује већем годину, никако да заковрне.

заковување с гл им од заковује. — Еси донел ексери за заковување летве?

заковује несвприкуцава. — Ваздњн нешто заковује по авлију.

закокрђување с глим одзакокрђује. —Одви ми се више од његово закокрђување.

закокрђује несвзановета. — Не закокрђуј митујвише, иди си кудеси пошал

законачи свр заноћи. — Законачимо у Добро Поље, куде ни увати мрак.

закопа свр фиг сахрани. — Деду смо закопали у жутинско гробје, при наши.

закопа се свр фиг настрада. — Ожени се, па се закопа. — Доведе ме у овуј

проклетињу да се млада закопам.

закопување с гл им од закопује. — Викај Стојчу за закопување.

закопује несв1. закопава, зарива. — Куче закопује коске у песак. 2. фиг са

храњује. — У Село више нема место да се мртви закопују.

закопчување с глим од закопчује (се). —Требе ти добро закопчување дате ветар

не пробије.

закопчује (се) несвзакопчава (се). — Закопчуј капут, наулице млого студи!-

Како се закопчује овај торбетина?

закрати свр скрати. — Ако-е срченица дугачка, ћу гу малко закратим, тој неје

тешко.

закраћување с гл им од закраћује, ускраћивање. — Куде нас неје било за

краћување ни кад!-цмо били малечки.

закраћује несвbрани, ускраћује. — Ники му не закраћује да лунsа куде оће, само

нека учи.

закpви (се) свр посвађа (се), постане непријатељ. — Тај кучка ми закpвила деца

да се истепају. — Комшије се гадно закpвиле око међу.
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закречета свр почне да ради чекетало на воденици. — Књд пријдомо накуд

воденицу, закречета кречетало.

закрива несвпокрива, затрпава. — Закривај дете да не озебне. — Закривамо с

матику компири у оџаци.

закриви свр почне да храмље. — И ти си, видим, нешто закривил, којти-е па тебе

ђавол'?

закривка жв покривка. — Ел имашзакривку и замене, ел да понесем одј-дом?

закpка свр 1. забије, зарије.— Ћути закркам овуј вилу умешину, само ли појдеш

на мене. — Закpкам му га у дупе (псовка). 2. почне халапљиво да једе. — Закpкал ко

да-е побегал из апсу.

закpка се свpзарије се.—Закpкал се у блатиште до гушу, кои ће га пере таквога?

закркља свр почне да кркља, да се гуши, дави.—Закркља еднуш, другош и тој му

би.

закpкне свр притвори, затвори.—Закpкни вракњицу да не излазу овце из трлу.

закpсти се сврзачуди се.— Код тој види, човек да се закpсти с леву из-десну.

закружи свр заокружи. — Закружи га на двеста кила. — Закружи све на две

иљаде и готово.

закрчује несв1. препречава, онемогућава да се прође. — Целу годину ми с тpње

закрчује пут куде су још наши стари ишли. 2. фиг зановета. — Ођутрос нешто

закрчује ко сцепено грне.

закрши свр заломи. — Кој ли ми закрши пупулке на џорџини?

закpшљакм оно штоје закршено, заломак (зуб). — Имам едно-два закpшљака,

требе ги извадим, ал се плашим.

зактев м захтев. — Још мој зактев несу ни погледали, а викају убили се од

работу.

зактева несвзахтева, тражи. — Сваки по нешто од мене зактева, а ја од никога

ништа не зактевам, свл да ме оставу на мир.

зактеван, -вна, -вно захтеван. — Коза неје млого зактевна, а дава млеко.

зактевање с гл им од зактева. — Нема никакво зактевање спромањи, само да га

не дирају.

закуде прил за где. — Закуде си се такој спремил”

закука свр затекне док се оглашава птица кукавица. — Ако те кукавица закука

бес паре у џеп, туј годину неће имаш ни динар.

закукумавчи свр почне да кукумавчи, досађује. — Чим те види, одма закуку

мавчи,

закурикне свр почне да кукуриче. — Закукурикало оној нашо најмало петле.

закусне свр кусне мало. — Закусни лечка од бабино слатко од јагоде.

1 закусњује несвповремено куса. — Закусњује си он оваг-онаг слатко од боро

ВИЊКe.

закутка (се) сврушушка (се). — Мама ће га закутка с црге, да си убаво спавка. —

Закуткај се добро у кревете да ти не ладни.

залаби свр 1. стиша се мало. — Залаби ветар да дува. — Залаби малко зима. —

Залабил извор, па вода едва црцори. 2. утиша, стиша. — Залаби радио да не јечи

толко 3. смањи се. — Залабила вода на Чочин кладанац дибидус.

залагување с глим од залагује. — Онаестворена за залагување деца, умеје си, па

вој по цел дан мирују.
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залагује несводвраћа пажњу, вара. — Залагује га баба, докле ја идем у про

давницу.

залагује се несвзанима се, игра се. — Само си се дете залагује с играчке.

залади свр престане да буде вруће, захлади. — Наиђе облак те малко залади,

иначе балдисамо од врућину. — Књд већ залади, искарај стоку од пландиште.

заладнеје свр захладни. — Ако заладнеје, немој да шпарате дрва поред онолки

дрвник.

заладни свр захладни. — Већем је време да заладни.

заладњује несвзахладњује. — Почело да заладњује, а још компири несмо изва

дили.

залаже свр фиг одврати пажњу, превари, умири. — Нека га залаже с-нешто докле

стигне ручак. — Залажи дете с играчку да не плаче докле се ја не врнем.

залаже се евр фиг превари, одгоди (глад). — Залаж се с лебац и сиренце докле не

стигне обед.- Узни нешто појеђ, залажи се до вечеру.

залак мв залок. — Ћети узне залак из уста, толко-е дрчан. — Испаде ми залак из

уста књд ми тој рече.

заланда се свр замаје се у скитњи, заскита. — Заланда се такој, па по целдин

ланда по малу, ни сам не знаје куде иде.

заласка (се) свр засветлуца. — Заласка нешто у траву, на ливаду, ко огледалце.

— Заласка се огледалце од Лебецки рид. —Заласка војсе вутака(д)-це увати у коло.

залацка свр заштуца. — Залацка од радос књд гу виде.

залва ж заова, мужевљева сестра. — Изоратимо се са-залву.

залве с дем и хип од залва. — То-е моје залве.

залвин, -а, -о заовин. — Узо залвин џемпир да такbв и ја исплетем.

залвиче с дем и хип од залва. — Ће ми буде залвиче.

залвичина ж заовина кћи. — Еси ли видел какву залвичину имам?

залегне свр почне да болује, легне у кревет од болести. — Залеже човек од онуј

трлему и више се не диже. —Чим видомо да старац залеже, окречимо голему собу.

заледен, -а, -о залеђен. — Како ћеш сbк књд је све заледено?

залек прил фигмало. — Немам више ни залек компири. — Остало ми колко залек

брашанце.

залекује (се) несвлечи (се). —Залекувашега с некве траве, а беше дућч непостал.

— Од)-туј болес мож се и залекује, ал од рак не може.

залекување с гл им од залекује (се). — Бадава толки доктури, нема му зале

кување.

залеми свр залепи лепком. — Овеј чижме залеми и па ми пропуштају воду.

залепáec, -та, -то замлаћен. —Знаш колко-е залепаеста, и па се с њу дружиш.

залепајка жм замлата, глупак. — Куде се треви да баш сbк дојде залепајка књд

имам толку работу. — Довела некаквог залепајку, да се по село замлаћуe.

залепи свр фиг удари. — Кад)-ти залепим шамарчину.

залепи се свр фиг веже се за некога. — Залепила се за Тодора, па га нигде не

пушта да иде сам.

залепување с гл им од залетује се.

залепује се несвриг замлаћује се, беспосличи. — Мож се он залепује колко оће

књд нема ни да коси ни да жње.
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залети свр 1. загрцне се. — Залетел му залок у гушу. 2. облети, обиколи, опколи.

— Залете ме сас)-све стране да види ква сам, еchм ли убава спрома њојнога сина. —

Залети гу ти отуд, а ја ћу одовуд да гу ватимо.

залиже (се) свр очешља (косу прилепљујући је уз главу), очешља (се). — Добро

залиже косу с неко уље, патњк излази ис-кућу. — Лализал се ко да га-е кравализала.

зализоја м особа зализане косе. — Пројде низ)-сокакедњн зализоja.

зализотина ж ауг и пеј од зализоја. — Пошла за онуј зализотину исПеини.

зализување с гл им од зализује (се). — Згади ми се више од|-тој његово за

лизување.

зализује (се) несвчешља косу прилепљујући је уз главу, чешља се. — Што толко

зализује косу неје ми јасно. — Откад!-це замомчил, стално се зализује.

залима (се) несвзанима (се), забавља (се). — Ич га не залима школа. —Залима се

з-дете. — Залима се с-играчке.

залимање с занимање. — Печалба-е најтешко залимање.

залимација ж хоби, забава. — Армуника му едина залимација. — Нема си

никакву залимацију, па му досадно.

залита несв1. опслужује, двори. —Још сbк требе да мисли кој ће га подј-цтарос

залита. 2. облеће. — Од одавначке гу он залита. — Залита он и туђе жене. 3. обилази. —

Да дојдеш до њину кућу, требе да залиташ око целу малу. 4. фиг има. — Нећу узимам

туј удовицу, њу залитају три деца.

залита се несвзалеће (се), насрће. —Залита се ко петњл на кокошку, а ка(д)-требе

нешто да каже, тЊг јок. — Залита се на послаби, пред појаки збере гузицу.

залитаљка ж особа која облeће око некога или нечега. — С њега повел и онуј

залитаљку.

залитање с гл им од залита (се), 1. облетање.— Од)-тој залитање око Милојку

испаде само брука. 2. залет, залетање. — Од)-толко залитање це умориш, па неће

прерипиш реку. 3. ходање около, околишење. — Вода однела мос, требе залитање

преко два села да докара грађу. 4. фиг брига, опслуживање. — Изгуби две године у

залитање старци, немаше кои да ги у село залита.

залитач м 1. одевни предмет који се око особе која је носи обрће. — Какав си тој

залитач облекла, зар неси имала нешто побоље? 2. онај што облeће око нечега или

некога. — Онај залитач па се мота око њу. — Иде и води залитача.

залитојам онај што опслужује, облeће око некога. — Њој требе једњн залитеја,

по целден да гу залита.

залитотина жауг и пеј од залитоја, сметало. — Не могу с тебе да продумам ни

реч, стално водиш неку залитотину.

залића несв1. обилази, иде около. — Заградил пут, па залићамо око малу до

извор. 2. облeће, моли. — Залића гу и отуд и одовуд да га пусти на собор. 3. двори,

чува. — Залићају гу синови и снaе.

заличен, -а, -о добро урађен, дотеран, в ујдурисан, в ујгун. — Напрајен па

заличен. — Како-е убаво заличена овај кућа.

заличи свp наликује на кога. — У први мазаличи ми на ча-Драгољуба, ал испаде

да сам се препознала.

заличи“ свр 1. уради што добро, дотера. — Напраил га, па га заличил. 2. фиг

упропасти што. — Заличила она њојну школу, оженила се. — Паде снег у мај, па га
1

ЗаЛИЧИ.
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заличи се свp дотера се. —Заличил се, па станалубав момњк. — Заличи се малко,

немојтњква у свет. !

заличување с гл им од заличује. — Убаво га уработимо, још књд му дојде

заличување, ће буде одмерак.

заличује несв1. наликује на кога. — Заличују они едњн на другога, па се мож

превараш. 2. дотерује, гланца.— Бричу га, заличују га, да буде убав младожења.

залог мв залок. —Тура едњн преко други залог (у)-уста, ко да ће војга неки отне.

— Колко-е тој, нема ни еден залог.

/заложи казан/изр припреми казан за печењеракије. — Трећи казан ођутрос сам

заложила да печем.

залок м залогај. — Једи полак, немој залок да ти западне у гушу. — Стаде ми

залок књд тај распија улезе на врата. — Три двна залок леб несЊм турил (у)-уста.

заломи се свр фиг погоди се, догоди се, задеси се. — Такој ми се заломило да ја

највише повучем у вамилију. — Заломило ми се да ми умре башта и у тринаес године

отидем у печалбу. — Заломило вој се да сама подиза деца.

залошка жуметак на подерани опанак, в подлошка, в навошто, в обојци. — Тури

залошку под навошто, ал и

она се исцепи.

залудеје (се) свр изгуби (се) разум, полуди (се). — Скроз је залудел, не знаје ни

кво работи. — Ће га залудеје, беснула. — Од-тој можда се залудеје. — Кад)-це

залудеје, туј више нема боже помогни!

залудњар м беспосличар, докон човек. — Немој више да ми је тија залудњар

дошал у кућу. — Немам ју време за залудњари.

залудњица ж нешто безначајно, глупост, будалаштина. — Свађају Се ОКО

залудњицу. — За мене-е тој залудњица. — Не секирам се за залудњице.

залуђан, -а, -о беспослен. — Неchм толко залуђан да вој праим друство. —

Залуђан поп и јарићи крсти.

залужи (се) свр потопи се пређа од кучине заједно с пепелом да одстоји да би се

избелила. — Неки пређузалужу у ђубре да преноћи, како кои знае и умеје. — Кард)-це

извари у котал, пређа се залужи у каче: ред пепел, па ред пређа рамце, ред тој, ред

пепел, и стои три, четири, недељу дана. Ако стои више, оно-е побело, полепо.

залужување с гл им од залужује (се). — Без)-залужување, не мож пређу да

избелејеш.

залужује (се) несвпотапа (се) пређа од кучине у цеђ ради избељивања. — У нека

села залужују пређу у ђубре. — Ако се не залужује пређа од кучишта, неће будебела.

залумавеје свр заглупави, отупи. — Залумавела па не знае кво работи. — По

некад човек скроз)-залумавеје, па се сњл врти у круг.

залупајка ж замлата, будала. — Остаи туј залупајку, па се приваћај за посо. —

Тај залупајка се само залупуе, а ти вој праиш друство.

залупување с глим одзалупуе се. —Требе неки да слушатој залупување, ал ники

неје залуђан да на залупајку праићев ко ти.

залупуе се несвриг замлаћује се, прабуња.—Залупуе се како Максим потрње.

залура (се) свр залута, заскита. — Залура баба, и н-умеје се врне дом. —

Кад)-це залура, забораи от-куде-е пошал и куде иде.

залчњкм дем и хипод залок. — Да беше узелбар залчњк, не би митолко жалбило,

за њега сам готвила баницу.
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залче с дем и хин од залок. — Узни едно залче, па и ако неси гладан.

заљупи свр почне да љушти. — Заљупи компири, па ги остаи, мора да трчим по

свиње.

заљупи се сврфиг пејзаљуби се. —Заљупил се у медецину и тој ће учи, - трп прид

заљупен, -а, -о фиг затуцан, замлаћен. — По заљупен човек од њега нема на цел

Чeмeрник.

заљупување с глим одзаљупује се. — Да сезасрамујеш од његово заљупување.

заљупује се несвеовори глупости, трабуња, замлаћује се. — Сваки час се

заљупује с некакве далавере.

замава свр 1. почне да маше.—Замава ми зађњи пут из воз. 2. фиг почне да коси.

— Књд замавам с косу, нема се заустаим до наквечер.

замавља (се) несвради нешто, забавља се чиме — Седи си дом и замавља деца.

— Остало на деду још тој да се замавља з-говеда.

замављање с глим одзамавља (се). — Немазамављање попут, да се иде право дом.

замављување с гл им од замављуе (се). — Он је рођен за замављување. — Нема

ништа од замављување, требе се работи.

замављује несводвлачи пажњу, замајава, омета. — Немој ме замављујеш,

имам пуне руке работу. — Он ће га замављује докле се ти не врнеш.

замављује се несв1. занима се, забавља се. — Дете се само замављује с-играчке.

— Нек се замављује с-нешто, немој да ми праилом. — Дај му нешто да се замављује,

докле не дојдем. 2. губи време, беспосличи, замајава се, заноси се. — Замављује се по

зајци и лисице с ловције. — Немам време да се стебезамављујем, требе датопим маз.

замавотина ж 1. сpткав посао. — Овој ти-е голема замавотина, да изгубиш

живци. 2. замајан човек. — Куде најдосте туј замавотину да ви праи друство.

замавује (се) несвв замављује (се).— Дојде да мезамавује з-бабине деветине, скл

да не работим. — Замавује се домаз-деца. — Незамавуј се попутишта коалипав.

замаглује се несвпочиње да се магли. — Замаглује се од Добро Поље. —

Замаглују се пенџери.

замађија свр омађија, опчини. —Замађијала га онај беснула, па сал по њу трчи.

замађијан, -а, -о омађијан, опчињен. — Беше си дуич замађијан, па не знаје куде

öди.

замае (се) (замаје (се) свр заговори, одврати пажњу, отупи му пажња. — Нека

газамае доклеја малко посpтим око обед.—Замајдете, докле искочимис кућу. — Оће

да ме замаје, па да увати бежањац — Оће да се јазамаем, па да побегне. —Нека се деда

замае, па ће улезнемо у градину. — Замај се с нешто, работи нешто, немој целден да

ћулиш.

замаже се сврумаже (се), испрља (се). — Замазал се у блато до гушу, куде ли-e

само гмацал? t

замаже свр 1. фиг почне да малтерише. — Он га замазал, ја ћу га омажем. 2.

испрља, упрља. — Замазал дувар, па побегал.

/замаже очи изроправда се, искупи се јевтино, прође без грдње. — Купил ми

шамију колко да ми замаже очи што га три дина нема дом.

замајан,-а,-о ударен, занесен, будаласт. — Куде ће он, такој замајан, да работи

с коња, ће га ритне да га утепа. м

замајен, -а, -о замајан, занесен, будаласт. — Иде такој замајен. — Замајен он,

замајена му жена, како да се с њи погодиш?
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замајотина жв замавотина. —Докле ћеш више с туј замајотину да се спотураш

по село?

замајује несв1. омета, дангуби. — Немојте тија мангуп замајује по целден! —

Замајује други, не дава им да работу. 2. чува, забавља, в замавује. — Требе неки да

замајује дете докле се не врнем искошару.

замајује се несв1. скита, дангуби, заноси се. —Замајује се с коњи поридишта. —

Замајује се све лезилебовићи. — Нек се он замајује, немој само други да замајује. 2.

забавља, чува некога. — Замајује се з-дете.

замакне сврнестане, оде, отпутује, отправи се.— Замакну Стратија за Романски

рид, неће можда га стигнеш ни до Пронини. — Брже, да ти не замакну у малу.

замакне се свр обеси се.— Замакнул се за букову грањку и такој виси покрај пут.

замал / замалко прил умало. —Замал да отиднем у Рупје, да мене најдеш дома.

— Замалко да га ватим у нашу градину. — Замалко да се забавим на работу.

замали (се) свр 1. смањи (се). — Замалимо да едемо сирење. — Скроз)-се

замалила вода на долњи кладанац, 2. утиша. —Замали тија твој радио, не могу више

да слушам дречање.

замалување с гл им од замалу (ј)е (се). — Најавили замалување пензију.

замалуе (се) / замалује (се) несвсмањује (се). — Замалуе ни Плавка млекце. —

Замалуј му рану, да се не гоји. — Почел се замалује дин.

заманм 1. време, земан. —У овија заман накосешемо папрат, па докарашемо, да

наговеда постиљамо зимени. —Дошњл такbв заман да се ни род рођени не познава. —

СkГ је други заман. — Не заспа наћас све до неки заман. 2. изр: под стар заман у

годинама, у добрим (старим) годинама. — Ја сам човек под стар заман и не могу

долеко от кућу да идем. 3. изр: дошал му замаи умро. — И њему ће дојде заман. —

Дошал му заман, ал га Бог још не узима, свл се бори з-душу.

заманда се свр почне да скита, лута, заборави се. — Замандал се и отиде куде

Тичини.

замандален, -а, -о трп прид закључан. — Ако су врата замандалена, можда идемо

у црге.

замандали свр затвори, закључа. — Замандали подрум, па да идемо у кућу.

замандан, -а, -о занесен, замајан. — Пусти га, видиш да е замандан.

замандување с гл им од замандује се. — Научили на његово замандување, па се

не секирају ако не дојде навечер дом.

замандује се несвеуби време, замајава се. — Отишал да се замандује по село,

место да ни помогне.

замане свр замахне. — Књд заманем, па књд ти запељуштим едну преко уво. —

Заману два-три-пут да копа, па врљи копач, неће работи. -

замањује несвзамахњује, измахује. —Замањува да ме удари, па се брзо тргну. —

Воли такој да замањује на људи, ал ће га еднуш неки стварно пребије.

замањување с гл им од замањује, замахивање. — За замањување на матер ће

добие преко нос.

замациња несв1. одлази, нестаје. — Свг већем замациња за Џеврљанку, 2. фиг

залази (сунце). — Књд слbнце стане да замациња, прибирај овце накуде трлу.

замациња се несвоеси се, веша се. — Замациња се он већ пет-пут, ал се још неe

ЗамакаЛ.
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замацињање с глим од замациња, 1. нестајање, залажење. — Слbнцее већем на

замацињање, да се збирамо задом. 2. вешање. — Ако га не спаси замацињање, друго

нема кое. — Остало му само замацињање.

замаши свр замахне. — Како замаши да га шљопи, овија се измакну.

замњкне свр зађе. — Књд замћкне у долину, ја ћу ви викам да искочите.

замерување с гл им од замерује се. — Без замерување млеко нема смузување

овце.

замерује се несвна премлаз (в), кад се овце слузују (в), млеко се мери („за

мерује“), да би се знало којамузиља (в) колико дана ћемусти стадо, како би свака од

њих за месец дана добила једнаку количину млека.

замета несв1. ставља нараме. — Неће да га ја заметам, него се сам килави. 2. фиг

замеће, прикрива. — Замета трагови колопов. 3. фиг храмље.—То-е онија што седну

ногу замета.

замета се несв.диже на своје раме. — Не могу се заметам с-толке вреће. — Нека

се сам замета, јак је.

заметан, -тна,-тно тежак, напоран.—Работани беше млогозаметна, изакалимо се.

заметање с глим одзамета (се). — Овдети езгодно за заметање вреће на рамо.

замете свруметеметлом кога. —Бежодотле, ако те заметем, неце ожениш.

заметне свр 1. подигне терет на раме. — Заметну га, да можда си појде дома. —

Заметну си торбичку на рамо, па у говеда. 2. фиг да плод, оплоди се. — Искуби

лозињку да видиш ел су заметнули компири!

заметне се свp дигне терет на своје раме. — Немаше ни коњ, ни кола из нашо

село, заметну се ж-џакче, па клај, клај ус Купински рид, те се довукодом.

заметно прил тешко, напорно. — Беше ми заметно да одим преко Ивановицу, па

слезо у Ракинци, па ус-пут, те дома. — Заметно-е млого да одиштāм, преко Троскач,

удари на Мачкатицу.

замеша свр умеша. — Замеша ли качемак? — Замеша попареницу, док се сви

издизају, да гу испечем под вршњик. — Замешај малтер едно текме.

замешување с гл им од замешује. — Прво дојде замешување тесто, па да сташе,

па премесување едно двапут, па трг да се пече. 1

замешује несвмеси.— Руке ми у тесто, замешујем леб. —Он ћезамешује малтер,

ти ми приноси, да зидам.

замине свр 1 заобиђе.— Цигани свирише куде сви, само нашу кућузаминуше.—

Књд пробдиш, њи да заминеш, да не сврћаш! 2. претера, надмаши. — Има од лошо и

полошо, ал он је заминули најлошо.

замине се свр мимоиђе се. — Заминумо се с Јагоду на Џеврљанку, она отиде у

Село, а ја се врну дом.

замињување с гл им од замињује (се). — Туј требе добро замињување с кола ел

пут неје добар.

замињује (се) несвзаобилази, заобилазе се — Само куде нас не сврћа, замињује

ни откад гу знам. — Едино ни редња не замињује. — Не орату, па се замињују и на

путињку кад!-це сретну.

замирисује несв1. одаје помало непријатан мирис. — Овој сиренце почело да

замирисује. 2. изр замирисује на зевњу (чамовину / црницу уму) одаје мирис смрти,

ускоро ће умрети. — Почел да замирисује на црницу.
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замислен, -а, -о замишљен. — Млого ми-е нешто замислен. — Кво си толко

замислена?

замита несв1. мете прљавштину на некога. — Мћкни се, да те не замитам. 2. изр.

замита с ногу храмље, храма. — Почелича-Ставра да замита с ногу, - трп прид замитан,

-а, -о више пута заметен. — Стој, не мети, нећу да сам замитан.

замитање с гл им од замита. — Бега одј-sамитање ко ђавол од крс.

замица несвзамиче. — Сек она замица у Село, а ја с тебе туј причам и губим

време.

замицање с гл им од замица. — Гледам његово замицање ус-Павлову гремаду, у

работу, и руцам,

замлатаж ћакнута особа. —Замлато замлатена, тилиће се смене сеириш?

замлатен, -а, -о ћакнут, ударен, замлаћен. —Замлатен ли-е, мајко Божја, по цел

дњн само си едно исто дипли. — Замлатен дибидус.

замлати свр 1. удари јако чиме, пребије. — Замлатил га с мотку у главу, 2. фиг

ћакнут. — Сам Господ га замлатил. 3. фиг ошамути. — Замлати ме промаја, па се

ушину. — Немојте замлати с онуј шакетину, не-це дигнеш!

замлатоја м онај који је ћакнут, в замлатотина. — Ватил се с-Кристиног

замлатоју, па по малу праву пакос.

замлатотина ж ауг од замлата, онај који је ћакнут. — Немој више да ми

доводиш туј замлатотину у кућу, не могу гу истрпим.

замлаћен, -а, -о ћакнут, в замлатен.

замлаћување с гл им од замлаћуе се. — Доста више замлаћување, да озбиљно

оратимо.

замлаћуe се несвправи глупости, понаша се глупо, недолично. — Само се

замлаћуe.

замољава несвмоли. — Што му не дадеш, ка(д)-те дете убаво замољава?

замољавање с гл им од замољава. — Без)-замољавање ич га немој питујеш.

замољување с глим одзамољуе.—Тражи замољување, патњгда даде волови.

замољује несвмоли, в замољава. — Ако ти нешто требе, он увек иска да га човек

замољује.

замомчи се свр постане момак. — Деда се, синко, замомчилу шеснаес године.

замота свр 1. завије. — Замотај дете добро у ћебе, да му неје ладно, књд га носиш

преко Џеврљанку. 2. завије цигарету. — Замотај и мене едну од-твој баиновац

(дуван).

замотљави се свр 1. фиг збуни се, помете се. — Замотљавил се, па не знае

кв[o]-оће. 2. фиг почне да се квари време. — Па се замотљавило откуде Плану, ће врне

киша.

замотување с глим од замотује.— Ништа не носи у торбу без)-замотување.

замотује несв1. умотава. — Дете се требе замотује да не оšебне. 2. фиг пуши. —

Замотује ли чича још дуван, ел је врљил пушење.

замоча свр 1. запиша. — Ћети замоча куче тркаљце. 2. фиг остави. — Замочал

работу, па побегал у село, ал нигде нема месено па обесено. — Видиш да га сви

замочали.

замочување с гл им од замочује. — Тој замочување само ако-е видел од пце
1

ТИШТа.
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замочује несвлiокри на нешто, запишава. — Унеси акову кућу, немој пцетишта

да га ноћу замочују.

замре свp нестане, изгуби се. — За дваес године село ни скроз замре. —Замреше

млоги занати.

замрзне (се) свр замрзи (се). — Замрзну ме етрва, ко да сам вој око искарала. —

Замрзели се ко да несу браћа.

замркне свр ухвати га мрак. — Побрзо збирај рукољке, да не замркнемо на

њиву.

замрсен, -а, -о замршен. — Оволко замрсене ните, кој да ги расправи.

замрсотина ж оно што је замршено. — Едва излезо изј-замрсотину у овој

ткање. — Живот ти-е, брајко, една замрсотина.

замрсување с гл им од замрсује. — Наградиса од замрсување конци.

замрсује несв1. мрси, квари.—Немојдамизамрсујеш конци, едва сам гираспраила.

2. фиг дангуби. — Ако ме питујеш кво работи, ћу ти кажем право замрсује муда.

замува свр 1. почне да удара. — Пријде си такој и замува човека у слабине ко да

неје касветан. 2. затури.—Замувала баба кључ негде у сламарицу, не могу га најдем.

замузен,-а,-о туп, глуп. — Колко-е замузен не види кво му све жена работи.

/замузена будала/ израз за некога ко је гори од будале. — Тој само може да

поднесе замузена будала.

замуљи (се) свр завуче (се). — Замуљил главу пот)-цргу и заспал.

замуљување с гл им од замуљује (се).

замуљује (се) несвзавлачи (се). — Замуљује главу и куде требе и куде не требе —

За кво се замуљујеш под амбар, неси куче?

замусави свр заслинави.— Што-е толко замусавел, што не обришетејšинse.

замути сврфигзапетља, поквари. —Тија огурсуз што знае да замути три паметна

не можда га засправу.

занавља (се) несвподновује (се), обнавља (се). — Лисје се у пролет занавља. —

Почела шума у Гарине да се занавља. —И снајка почела с нови ћилими да занавља у

кућу.

занављање с гл им од занавља. — Требу паре за занављање по кућу.

занављување с гл им од занављује (се). — За занављување одвоимо кочка

артишке (новац).

занављује (се) несвподновује се, купује ново, в занавља (се). — Дојде време да и

ја занављујем облекло. — Занављује се у кућу с нов шпорет на дрва.

заневаља свр онемоћа, разболи се. — Деда беше заневаљал пред мрешку, ни

кривак не можеше да држи у руке.

занемогне свр онемоћа, остари, разболи се. —Већем је занемогална ноге. —Књд

занемогнеш, кој ће те ондњк гледа?

занемоћа сврв заневаља. — Занемоћал већем са све, ни тојашка му више не

помага.

занесен, -а, -о фиг будаласт. — Откако-е падал с-крушку малко е занесен.

занешком блесан, будала.— Прати митвоегзанешка, да ми се најде око вра.

занимација ж хоби, в залимација. — Ако ништа не работи, човек мора да

измисли неку занимацију.

заниша се свр заљуља се. — Кад)-це заниша на љуљашку, ће рекнеш: одлете у

Тврди брег.
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зановетало с онај ко заповета, в пањкало. —Макни од менетој зановетало, да га

не слушам.

занови се свр поднови. — Занови се с нову вуту и тканицу.

заноси несв1. поче да носи стално.— Имаше убаво оделце, место да га чува, он

га заноси —Ти заноси туј кошуљу, а чуваше гуза ново. 2. фиг беспосличи, губи време.

— Које ће работици там, ће ми заносиш јајца на кривину? 3. фигналикује, сличи. —

Одма сам га познал, заноси помалко по власински.

заноси се несв1. поводи се, повија се, претеже. — Претоварил си кола, па се

заносу. — Још вој се неје разбистрило у главу, још се заноси. 2. фиг фантазира,

баљезга, прича без везе. — Пусти га, заноси се ко пинтур у чворову дугу. — Заноси се

ко јајца у косилбу.

заносување с гл им од заносује (се). — Цел живот си човек вантазира и век му

такој пројде у заносување.

заносује несвв заноси (1, 2, 3). — Све што купи, одмазаносује (1). — Заносује у

говор на матер си (3).

заносује се несвв заноси се (1,2). — Млого си натоварил, све се коњче заносује

(1). — Заносујем се целден ко пипетљива кокошка (1). – Тој што се ти заносујеш

никад неће бидне (2). — Заносује се нешто ко да неје касветан (2). — Заносује се с онуј

замлатотину доле, по туј реку (2).

заноћи свр 1. легне да спава. — Не смеје да заноћи сама, бои се ће гу утепају. 2.

дочека ноћ, ухвати га ноћ. — Заноћимо ус-пут куде Николин кладанац, па по мрак

едва се довукомодом. — Књд идемо од воз, заноћимо негде куде Пронини.

заноћување с гл им од заноћује. — Еси се побринул за заноћување негде у

Лесковац?

заноћује несвноћи, проведе ноћ. — Стално заноћујетам, у Дањино Село, кад!-це

врћа из Ан.

зањуца свр почиње да муче (крава). — Прво зањуца Жерка, па Лиса, пазањуцаше

сва говеда књд улČзо у кошару. Одавно ме несу видела, па се, белким, и она радују.

заобикаља несв1. заобилази, обилази. — Ако га ја дрењам, ће заобикаља овуј

кућу на километар. 2. фигне говори истину. — Неће да каже зашто-е дошћл, све нешто

заобикаља ко киша око Крагујевац.

заобикаљање с гл им од заобикаља (1, 2). — Туј требе добро заобикаљање око

Чуку (1). — Мајстор је за заобикаљање, никад неће каже кво мисли (2).

заобиколи свр 1. обиђе, заобиђе. — Заобиколи им кућу књд идеш у долњу малу,

да те куче не лаје. 2. опколи. — Заобиколи говеда, па ги сврти на штетину 3. фигне

каже истину. — Па заобиколи и не рече кво га питамо.

заобикољување с гл им од заобикољује. — Кој воли заобикољување, књд има

пречица. — Научил на заобикољување, бои се да каже кво мисли.

заобикољује несв1. заобилази. — Боље да заобикољује, да му пцета не исцепу

чешире. — Требе пуно да заобикољујеш ако идеш по пут, боље удари на Дел. 2.

опкољава, сабире у круг. — Отиде да заобикољује сено на Послониште. — Који ће

заобикољује овце, кад|-це овакој раштркале?! 3. фиг не говори истину. — Увек

заобикољује, никад ти не каже љуцки, како требе. -

заоблита несвв заобикољује (1, 2, 3). — Ћезаоблиташ ти три села око Мејане, ако

теја подберем (1). — Заоблитај овце, да ги накарамо у трлу (2). — Заоблита, неће ми

каже кво-е купила у Лесковац (3).
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заоблитање с гл им од заоблита. — До там ни требе заоблитање око блато. —

Беfз)-заоблитање око Језеро, не можда отидеш до Стојковићеви.

заобрне свр 1. окрене.—Заобрни говеда узјасиковину. —Заобрни цилиндар како

требе, 2. изокрене. — Ти му кажеш едно, он га заобрне наглавачке.

заобрне се свр окрене се. — Заобрни се да видиш кво ти деца работу. — Нека се

заобрне око њега да види која алишта е све напраил.

заобрћа несв1. окреће. — Како се заобрћа коло на воденицу, еси видел” —

Заобрћај говеда да кола улезну у авлију! — Заобрћа га, заобрћа докле му не скрши

гвинт. — Пратила сам га да заобрћа сено. 2. фиг изокреће на супротно (речи, мисли), в

изобрћа. — Ја му викам овакој, он ми заобрћа, оће по његово.

заобрћа се несвокреће се. — Иде и стално се нешто заобрћа ко да ишчекује

некога. — Заобрћа се како ветар дува (изр).

заобрћање с гл им од заобрћа (се). — Без)-заобрћање не-це сено осуши. — Тој

његово заобрћање сваки час ме скроз изнервира.

заовија несвзаобилази. — Овдека се заовија чепељак, па ондак по прав пут.

заовијање с глим од заовија. — Имаш два-трипут заовијање докле излезнеш на

Дел.

заовије сврзаобиђе. — Заови сливак, па кроз бурјан и шумак, трг ће излезнеш на

пут за Лебет.

заод м залазак сунца. — Књд слbнце дојде на заод, покарај говеда накуде појату.

— Дојде слbнце на заод, ми још не смавамо Дининицу.

забдак м в заод. — На забдак чекам те куде Цветину кућу под ора.

забди несв1. залази. — У Село слbнце поранке заоди. — Књд заоди у облак, јутре

ће-е лошо време, заодили у црвенило, ће буде ветровито. 2. заобилази. — Забди како

мачка око врућ качемак. — Забди како киша око Крагујевац. — Нешто ни Тиса

паприкар у задњо време заоди књд дооди у нашу малу, 3. фиг извољева. — Стално по

нешто заоди, не мож му се угоди.

заорати се свр заговори се. — Заорати Се с-етрву, Не видо књд ми прејде млеко На

огњиште.

заоре свр 1. почне да оре. —Заоралдо половинориште, па баталил. 2. фиг остави.

— Заорал работу у Белиград, врнул се дом. 3. фиг преоре. — Заорал две-три бразде у

моје.

заорева несвриг зановета, извољева, закера. — Не давај му други пут да толко

заорева. — Заорева ко наџак-баба. — Не мож се више подноси колко-е почел да

заорева.

заоревање с гл им од заорева. — Кој ће истрпи тој њојно стално заоревање.

забрљив, -а, -о онај који зановета, извољева. — На кога ли-е оволко забрљиво

овој мое детиште.

заорување с глим од заорује, зановетање, закерање. —Толко заорување немож

се истрпи.

заорује несвриг в заорева. — Поваздњн си заорује, ал ми си ћутимо, па кој)

издржи.

заослbнце прил предвече, кад је сунце на заласку. — Кад)-це пред заослbнце

врнем од жњејење, у собу сам затичала све растурено.

заостањување с гл им од заостањује. — Нема заостањување, сви мора да иду
1

ЗаедНО.
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заостањује несвзаостаје. — У учење заостањује за деца. — Немој да зао

стањујеш, побрзај!

заострен,-а,-о наоштрен.—Да-е забстрен ко што неје, сtrби резали коске.

заостри свp наоштри, подреже.— Књд га заостри, мож се бричиш без)-сапун. —

Заостри ми овуј секиру, затупила се. — Заостри ми плавез, да пише потанко.

запален, -а, -о запаљен. — Еден стог му-е запален, друго сено спасили.

запалење с упала, запаљење. — Добил запалење груди.

запанти свр запамти. — Од данђс има ме добро запанти! — Запанти кво ти

казујем!

запари свр 1. врелом водом дезинфикује судове. — Запаримо бурићи за ракију. 2.

фиг наднесе се над пару одвара трава ради излечења. — Требе се запари нат ка

милицу, да продише.

запарување с гл им од запарује (се).

запарује несверелом додом дезинфикује судове. — Требе да запарујемо каце и

бурићи прет-бербу.

запарује се несвлечи се паром одвара лековитих трава. — И запарувала сам се,

ал не помага.

запасе се сврстане дуго да пасе (стока). —Чим падне ладовина, овце се запасу

све до мрак.

запасување с глим од запасује. —Млого губи време у запасување докле намести

вутарку. 1

запасује несвоблачи, опасује. — Запасује вутарку, ће иде у задругу. — Одма

запасује кицељу књд меси леб.

запат м 1. приплод, домазлук. — Овога ћају чувам за запат. 2. расад (цвећа,

поврћа). — Теј китке су од мој запат.

запати свр 1. однегује за приплод. — Запатил сам све меримке. 2. однегује (цвеће

или поврће). — Запатила сам у градинче и ја каловеp. 3. фиг добије. — Три дена у

школу и већ запатил вbшке.

запати се свp намножи се.— Како се запатише овејзлатице по компири, не знам.

запаше (се) свр обмота око себе, препаше око себе, стави каиш. — Запаши

тканицу како требе. — Деда прво запаше појес патњк облекује гуњче. — Запаши

кицељу, немој се брашњаивиш! — Докле се он запаше, воз ће отиде.

запашка свр почне да стење, да губи дах, да се гуши. — Запашка дете од

мешинку, гадно га заболе. 1

запекља (се) свр 1. умеша се, поквари. — Оће Тоза да се запекља у сваку работу.

—Запекља ли се он у тој, боље да дизаморуке од работу. — Запекљал се у тој ко пиле

у кучина (изр). 2. закопча (се). — Нумеје ни чешире да запекља, него ће да ми мрси

муда, 3. фиг замрси, замути. — Све је тој он запекљал, тој само на њега личи.

запекљан, -a, -o 1. закопчан. — Копоран му-е запекљан до гушу, како се неће

знби. 2. умешан. — У тоljЈ-е он запекљан до гушу, како це извуче сам бог знае. 3.

повучен у себе, неповерљив човек. — Он је скроз запекљан човек, ништа од њега да

чуеш, ни добро ни лошо.

запекљанција жзамршеност, нејасна ствар.— Tö-е голема запекљанција, чим

су дошли из општину. — Нећу се пекљам у туј запекљанцију. *

запекљотина ж 1. в запекљанција. 2. фиг човек склон петљавинама. — Он ти-е

запекљотина какву неси видел.
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запекљување с глим од запекљује (се) (1,2). — Овој неје назапекљување, него на

рајфешлус (1).- Научил на запељување у све, не мож га одврнеш (2).

запекљује (се) несв1. фиг закопчава (се), утеже (се). — Запекљуј се добро на

овуј студеницу. 2. петља (се), упетљава (се). — Реко му: „Немој се запекљујеш у оној

што не знаеш!“. — Немој се запекљујеш више у туј работу, неће излезне на добро. —

Не запекљуј се з-Диску, неће пројдеш добро!

запељужи свр ошамари, удари. — Књд му запељужи шамарчину, овија се одма

öћута.

запељушти свр в зепељужи. — Не издржа, него му запељушти едну преко

носницу, а крв лину шврчком.

запени свр фигразвиче се. — Од-цабајле запенил, кво ли му па сЊг неје потаман?

запењави свр 1. пусти пене. — Кво ли је појело овој кравче, па-е запењавило? 2.

фиграспороче се, развиче се. — Запењавил чђк од Големи рид, Динча му прекосил

ливаду.

запепршка свр овлашно покрије (песком, земљом, прашином). — Запепршкаше

га надве-натри, па побегоше дом, ко да це дигне из гроб. — Мачка се покења, па га

запепршка.

заперак м изданак, клица код кромпира. — На пањеви одј-цливе све никли

заперци. — На компири излезли заперци.

заперак“ м (угл у мн заперци) део у механизму код ваљавице.

запере свp делимично умије, умије део тела. — Запери дупе на тој дете ако се

укакило, да му се не оглође. — Не запира га, па се дете опрудило.

запере се свр 1. опере стидницу. — Пред легање обовезно се запере. 2. умије део

тела. — Запери се под мишке, баздиш на зној.

запет, -а, -о подупрт. — Врата ноћу од|-цтра држу запета са секиру.

запечали свр заради печалећи. — Неће ми каже колко-е запечалил. — Запечалил,

море, болес. —Мужи су ишли уработу да запечалу динар, да ни се најде кад-требе.

запиња несв1. упиње се, напреже се, запиње свом снагом. — Запиња да сработи

до Свети Илију, па да бега у печалбу. — Запиња, запања и окоси гу. 2. подупире. —

Покварила се кентра, па запиња врата са штанглу. — Страшно родила крушка, па гу

запиња, да вој се грањке не покршу. — Мора се кошара запиња, попуштил sид.

запиња се несвупиње се, напреже се. — ЗалуlдЈ-це запињаш, неси кадар да га

дигнеш, ће викамо чичу да ти помогне. 1

запињање с гл им од запиња (се), 1. напрезање, упињање. — Еба ти наше

запињање, искилавимо се косејећи, а човек купил машину, па она коси. 2. по

дупирање. — Без)-запињање ће се све покрши ошав од род.

запињач м подупирач. — Намести неколко запињача на кошару, да се не срине

на стоку.

запира несв1. одбија храну или пиће. — Данђс се не запира, данће је голем

празник. —Не запирај ми у кућу, неће ми носу кокошке. 2. умива део тела. — Запира

дупе на дете, укакило се у гаће.

запира се несв1. умива део тела. — Запира се под мишке, не можда трпи зној 2.

умива стидницу. — Узелавор с топлу воду да се запира.

запирање с глим од запира (1,2) (се). — Залуд му запирање, накараше га да еде

(1). — Беfз)-запирање не иде у кревет (2).
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запис м молитвено, заветно дрво. — Јутре, на Богородицу, збирамо се куде

запис на Ивановицу.

записување с записивање. —Прету ни све записување, ако не дојдемо на време.

запица /запича несв1. пече. — Запича ђувеч у релну. 2. фиг пеј нагрева се, греје

се. — Још ли деда запица дупе уз огњиште?

запица се /запича се несв1. пече се, добија кору. — Јоште малко нек се запица

баница. 2. фиг пеј греје се, нагрева се. — Запича се уз огњиште ко мачор.

запицање с гл им од запица (се).

запичање с гл им од запича (се).

запишало с запушач. — Куде е запишало от кондирче?

запишен, -a, -o 1. запушен. — Шише с-ракију е запишено такој да не могу га

отпишим. 2. фигкоји се најео, прејео. — Ел се наеде, елти сигзапишена свака дувка?!

запиши свр 1. запуши, затвори. — Неки ми запишил буку, па цел ноћ воденица

неје млела. — Запиши дувку, да не улазу поганци. — Запиши му уста, да не ломоти

млого. 2. фиг наједе се, преједе. — Еде све докле не запиши сваку дувку.

/запиши дупе изр задовољи се, наједе се, нахрани се. — Отишла у купине, ће вој

запиши дупе купина! — Колачи не пишу дупе, него баница, ђувеч, гра!

запишти свр заплаче пискаво. — Запишта ли тој дете, ел ми се учини? —

Запишта, па не мож се поврне.

запишување с глим од запишује. — Поглејда видиш куде све требе запишување

у плевњу, па да запишимо сас)-сено.

запишује несвзапушава, затвара. — Запишује дувке на таван с малтер, да не

сврта ветар по кућу.

запландује свp доведе стоку да пландује, да се одмара од жеге. — Говеда да

запландујеш у реку, у Бобатало, куде-е најубав лад.

заплет / заплит м 1. мустра, почетак плетења. — Узела сам заплет од|-До

брилу за едњн убав џемпир. — Да ми даде заплит за ћенарче на грудњак. 2. грло

чарапе. — Черапе плетемо од грло, одј-sâплет.

заплете свр почне да плете.— Заплетели џемпир од онуј мустру штоти дадо.

заплит м 1. в заплет, 2. народно коло.

заплита несв1. почиње да плете. — Не могу да дојдем, заплитам ћенар. 2.

заплиће. — Иде и све заплита с-краци, ће се жуембöше негде у ендек.

заплитање с гл им од заплита, 1. почетак плетења. — Ће ми помогнеш у

заплитање ћенар на кошуљу? 2. фиг саплитање, шушкетање. —По заплитање сезик

се види колко се натрескал.

запљескување с глим од запљескује се. —Згади ми се од његовозапљескување.

запљескује се несвзаноси се, замлаћује се, фантазира. — Нек се он запљескује

колко оће, ти си глеј твоју работу.

запљувување с гл им од запљуву(ј)е. — Од њино запљувување Бог да чува!

запљуве свр одбаци. — Запљувал је он све што сам за њега уработила.

запљувуе/запљувује несваљује на што или на кога. — Остави чаше у долап, да

ги мушице не запљувују.— Кад)-це посвађају, галату се и запљувују, да се заsвериш.

запљувушке ж мнжмурке (игра). — Кноћи па играјте запљувушке, сbг требе да

сработимо.

запљуе /запљује свр 1. пљуне на кога или на што. — Књд гу видим има гу

запљуем. 2. пљуне у игри жмурака. — Жмурач ги све запљува.



Црнотравски речник 261

запљуне сврв запљуе/запљује (1,2). — Ћугу запљунем за тој, па да више никад

не пробратимо (1). — Први кога запљуне, тија ће буде следећи жмурач (2).

запне свр 1. напрегне се. — Мораш и ти малко да запнеш, не да чекаш само да ти

други помага. — Запни, па га ишчупај! 2. фигнавали, буде тврдоглав. —Запело му да

јутре иде у Предене па бог! —Запел з-главу крозásид. —Запел ко волујерам. —Запел

це жени, па тој ти-e. 3. фиг закључа, затвори. — Запни врата, па на спање. — Запни

капак на кочак, да не излезну свиње. 4. подупре што нечим. — Требе да запнеш

кошару з-диреци, да не падне, - трп прид запет, -a, -o 1. затворен, закључан. — Ако су

врата запета, да идемо у црге на спање. 2. подупрт нечим. — Ел стог добро запет с

мотке, да се не преврне у долину.

запне се све 1. напрегне се из све снаге. — Запни се, па прерипи реку. —Запни се,

па се укачи у црешњу ако можеш. 2. фигнавали.—Запел се, оће утекничку школу.

заповеђено прил наређено. — Заповеђено ни-е да зберемо сено до пладне. —

Работи како ти-е заповеђено. —Не билоти заповеђено, донеси ми водицу у чашку.

заповеђување с гл им од заповеђује. — За њега-е само заповеђување.

заповеђује несвнаређује, заповеда, командује. — Само знае да заповеђује. — Има

да се знаје кои овде заповеђује, а кои слуша. — У туј единицу Мирко му-е за

повеђувал.

заповес м заповест. — Кво башта каже то-е за мене заповес.

заповpти сврхитне, баци. — Заповpтим онуј његову тојагу, што тел с њу да ме

удари, па у долину.

запоe / запоје свр запева. — Прво ће Цуна запое, па тšг други.

запојде свр пође, па га нешто заустави. — Запојдо у воденицу, па се сети да

поведем и коња.

запон” м напон, напињање. — Зателила ми се крава, па н-умеје да даде запон да

се отели, првотелка, па држ, викај мрвењака, да гу спасимо.

1 запон- м дрвена брава на старинским кућама. — Забораил да тури запон на
врата, а Легал да спи.

запооди свр почне да полази. — Вишепутке запооди, ал никако да се откачим да

појдем. — Запооди си, ал ме врнуше на обед.

запоодување с глим од запоодује.—Од његово запоодување мука дате увати.

запоодује несвлолази. —Књдзапоодује требе му цел сатда се откачи и отиде си.

запописе сврфиг пусти браду. — Видим и ти си се запопил, ал си поубавка(д)-це

обричиш.

запорник“ м онај који одбија да једе (запира). — Голем запорник, ништа неће

узне у-(y)ста у туђу кућу.

запорник“ м фиг уторак. — Свадба се започиња у понеделник, среду, петак и

недељу. У торник и суботу се не почиња: суботаје задушница, а торник запорник.

запоседи несвјевр заседи. — Дојде такој и запоседи до половин)-ноћ.

запослување с гл им од запослује се. — Какво запослување од њу, тике си тропа

нешто колко да не ћути.

запослује се несвзапошљава се. —Нећешејада идем у школу, ћу се запослујем.

запотегне свр 1. учини велики напор, одлучи се, в потегне. — Запотегне сред ноћ

иж-Џепу, по мрклицу, и дојде дом од воз. — Запотегал да коси туђу ливаду. 2.

замахне. — Немој запотегнем с овија колац, да те на место снемам.



262 Радосав Стојановић

запотне свр побије зелену грану да стави до знања да ће се ту косити отава, да

други не пуштају стоку на окошеној ливади. — Запотнули смо отаву у Стаменкову

долину.

запотњување с глим од запошњује.— Без)-запотњувањеники неће да ги пази од

говеда.

запотњује несвв запотне. — Све ливаде кое окоси, одма запотњује, чува ги за

öтаву.

започиња несвзапочиње. —Ништа незапочињају торник, торник је запорник.

започињање с гл им од започиња. — Муж ми-е лак на руку, па га викају на

започињање кућу кад неки праи.

запошљује (се) несвзапошљава (се). — Викал га чича да иде у Београд, оће га

запошљује. — Запошљује се и Курта и Мурта, а ти не мож

запраисвр почне да прави, гради. —Запраили пут за нашо село, па баталили.

запраси се свр почне да се праси. — Запрасила се свиња, па вој деверујем.

запраши свр 1. поспе прахом. — Мора га запрашиш од бује. 2. фиг накваси,

нароси. — Јутроске малко запраши кишица колко прашинку да угаси. 3. фиг окопа са

плевљењем. — Запраши ли ти твои компири?

запрашување с гл им од запрашује. — Требу вој три-дњна за запрашување

компири.

запрашује несв1. посипа прахом. — Књд почне да ги запрашује с-прашак, не

знаје колко-е доста. 2. фиг кваси, роси. — Тике запрашује прашинку, нема ништа од

кишу. 3. фиг окопава. — Јутре ће запрашујемо компири у Дел.

запрди сврфиг остави иза себе, престигне у било чему. — Он ће сви да ви запрди

у школу. — Немој се чудите књд ви сви запрди у трчање.

запрдојам зановетало, закерало. —Тежакзапрдоја, не мож се од њега откачиш.

— И куде вас стигал запрдоја.

запрдување с гл им од запрдује. — Знае сал за запрдување.

запрдује несвзакера, извољева, зановета. — Стално ми запрдује за по нешто да

му купим. — Ја работим, а он запрдује: те неје такој, те требе овакој, па књдзнаш што,

öндак, ти не работиш?

запре свр 1. изнемогне, посустане. — Запрли му волови с кола уз Двојанку,

наиђомо ми, па ћушкај, ћушкај те ги некако искарамо на зараван. 2. фиг слабо

напредује. —Запрла ми нешто ржeница на Рид. — Овој дете запрло, па не расте више.

— Запрла у други текничку и ни макац. 3. фиг застане. — Запрему залак у гушу, дај

воду 4. подупре. —Запрл врата, па не пушта никога у кућу. — Запри кола с камен, да

се не смазуљкају нис-падину.

запрег м 1. оно што се запрегне око струка, сукња, кецеља. — Боље си тури

запрег, књдработиш око свиње, цеукаљаш, 2. фигјарам. — Води говеда у запрег.

запрега“ ж кола са упрегнутом стоком, фигјарам. — Ајде, Булчо, у запрегу! —

За јутре ми требе запрега да докарам сено из Дел. — Синоћке докара запрегу пуну

с-лубенице из Предене.

запрега“ ж кецеља. —Запаши запрегу књд месиш леб. —Да си вржем запрегу, да

се не умажем з-готвенију.

запрегне свр 1. упрегне стоку у јарам. — Запрегни Булчу и Гаљу, да идемо по

снопје. 2. веже кецељу. — Запрегни кицељу ако работиш око наћви.
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запрегне се свр 1. веже кецељу. — Запрегни се добро књд месиш леб. 2. веже

нешто око крста. — Запрегни се са-шал, наулице дува па устура.

запреде свр 1. поче да преде. — Запредо па ме пометоше: краве несу напоене. 2.

(жена вретеном) запреде (упреде)мушкарца да га веже за себе, да се више не одваја

од ње (веровање). —Запрела га проклетиња, па се више не сврћа дом. — Ако те Ленка

запреде, неће бел ден да видиш, ће работиш кво си она оће с тебе.

запреза несв1. упреже стоку у јарам. — Запреза волови ће иде у воденицу. 2.

веже око тела. — Запреза кицељу. — Увек запреза шал да не se6не.

запрезање с гл им од запреза. — Кво ми још требе да понесем за запрезање

говеда?

запреће свр 1. затрпа пепелом, запрете. — Запрећи компири у огњиште док

седиш залуђан дома. — Запрећи главње за јутре. 2. фиг сахрани, укопа. — Немој се

толко секираш, има кои ће те запреће у гроб - трп прид запрећан, -а, -о запретан. —

Компири су запрећани у огњиште да се испечу.

запреће се свр затрпа се, запрете се. — Запрећале се кокошке у песак, па се

пепршкају.

запрећување с гл им од запрећује. — Са запрећување у огњиште побрзо ће

испечеш компири (1).- Не помага ни запрећување, ич се не плаши (2).

запрећује несв1. запрета у огњишту. — Зепрећује главњу у огњиште да јутре

лако накладе огењ. 2. прети. — Нашњл се он ће запрећује на моја деца да се не играју

куде његову кућу.

/запржи овће изр припреми овас за млевење. — Требе да запржим овћс за

превнину.

/запржи чорбу изрнаместити коме смицалицу, невољу, упропастити кога. —

Нека га, нека, ћу му запржим чорбу ка-це најне нада.

запричување с гл им од запричује (се). — Кад)-цедне, целден запричување. —

Од њојно запричување не мож ништа да уработиш.

запричује несвзаговара, омета. — Сел ме запричује, никако да се оправим на

работу.

запричује се несвзаговара се, дангуби. — Запричује се ваздšн по малу.

запрложи свр запусти, препусти зубу времена. — Како отиде у работу, такој

запрложи имање. — Запрложила се онај убава градина, предузел гу бурјан.

запрложи се свр запусти се, осами се. — Запрложил се у кућу, не излази с људи,

не бричи се, запуштил се ко божљак - трп прид запрложен,-а,-озапуштен. — Гледам:

све њиве и ливаде запрложене, ники не улази у њи ни да бере китке.

запртакм 1. оно што се запрти на леђа, завежљај. — Дај митија запртак, па да

бегам ус-пут, да ме киша не завати. 2. оно што не напредује, назадак. — Куде други

све напређује, а куде мене свл запртак. —Ни да пркне овија мој запртак од трендавил.

запршка ж фиг пришипетља. — Он ти-е у свако грне запршка.

запрчави се свр запусти се. — Што си се толко запрчавил, ко да немаш у кућу

сапун и воду?

запуди свр отера (стоку да сама пасе). — Јутроске запудил говеда на Шанци,

chr не можда ги најде по тија Чемерник.
* - -

запуне свр задахне, запахне. —Запуну ме з-дуванчину,још се не могу расвестим.
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запуни свр попуни, запуши. — Запуни овеј рупе с камење и зевњу, да се не праји

бачкољ. — Запунила се бука з-бусје и грање, не мож вода да иде крос-цивун, требегу

чистимо.

запуњује несвпуни, попуњава.—Цело време запуњује некакведувке от-пyови.

запупавеје свр закржља урасту. —Запупавело им дете. — Не јеђ ко нездрав, ће

запупавејеш!

запустеје свр постане пусто без људи, запуштено. — Видим све ће запустеје

овој што самја смое две руке постигал да уработим. — Запустејало, дабогда, па немал

кои да га работи (клетва).

запуца сврнавали жестоко нешто да ради. —Запуцал да бије волови, ко да су

они кабат што-е претиоварил кола. — Запуцал да трчи, не могу га стигнем. — Запуца

да работи ко да е само данће делник.— Запуца да еде ко да е из апсу дошњл.— Запуца

да ни гађа с камење без разлог. — Запуца одеднуш да пада киша.

запушалкажвзапушало. —Накидајсерушу, напрајзапушалку, пазапиши шуле

и тури га под откос, да се не греје вода.

запушало с запушач, в запишало, взапушка.— Куде се изгубизапушало од-чу

турицу?

запушалче с дем од запушало. — Куде ти-е запушалче одј-ћупче?

запушка ж запушач, в кордељка. — Куде-е запушка од овој шише с ракију?

заработи свр 1. заради, в запечали, в спечали. — Еси заработил колко у пе

чаловину? — Овде не мож млого да се заработи. — Све што-е заработил све ни-e

пратил до динар. — Заработил болес, ете то-е спечалил. 2. почне да ради. — Зара

ботили смо у долину, у Момчилово. Косимо, па устурамо - трп прид заработен, -a, -o

зарађен. — Овеј су паре с муку, крваво, заработене.

зарадеје свpзаради, спечали.— Кад)-зарадеје, ће дојде. — Све ће си зарадеје које

му требе.

зарадуе се /зарадује се свр обрадује се. — Зарадува се дооди ми брат изработу,

ћу га чекам с врањчу на станицу.

заразен, -а, -о — заражен. — Сви смо заразени с тога грипчину.

заранчке прил порано, раније. —Да си појдемо заранчке ус-Качар, да ни не увати

мрак.

зараншке прил в заранчке. — Докарај си говеда зараншке.

зарастување с гл им од зарасту(ј)е.

зарастуe I зарастује несв1. зараста, зацељује. — Зарастуе ми посекотина, па

јаска. 2. ураста, корови се. — Село почело да зарстује у трње и метлику.

заратуе се свр почне рат. — После се заратува там, у Босну, и он остаде

бес-пензију.

зарга свр зарије, забоде. — Кои-е заргал вилу у сено, да се на њу набодем? - трп

придзарган,-а,-о забоден. —Тамће видиш у потресуљу зарган штап, па га обиколи.

зарђавеје свр зарђа. — Све ће тој зарђавеје од молу у подрум.

зарева несвриг извољева. — Које патија готован зарева?

заревање с гл им од зарева. — Не мога више да истрпим њојно заревање, па гу

малко шљопи по дупе, а она дигла џеву до небо.

зареже свр фиг остави. —Зареза косење, отиде сидом. — Ћезареже и тебе такву

алипаву, ако га не поштујеш. — Зареза работу, отиде да ланsа. — Од-одавно-е он



Црнотравски речник - 265

зарезал учење.—Зареза убаву жену, па отиде з-Допку Лекину у Златанци. —Зарезала

сам опште све.

зарезување с гл им од зарезује. — Нема туј, брајко, зарезување, кад-те не

поштује.

зарезује несвриг цени, поштује.—Ники га не зарезује, а ни он никога не зарезује

за црвиву сливу. — Ја ли ћу па да зарезујем свакакве будале.

заржи свр зарежи. — Ако Ђума заржи на тебе, не бој се, неће те.

зарипа свр почне да скаче. — Зарипаше коњи, почеше да врљају чивте, да се

сиграју, ми се измакнумо да ги гледамо.

зарипи свр заскочи, обљуби. — Пастув зарипи кобилу и истресе онија његов

ћунак. — Не зарипују мене мужи по сокаци ко тој њу. — Појдо, поступи и девојче

наступи, / Појдо, подрипи и девојче зарипи (нар песма).

зарипување с глим од зарипује, пејзаскакање. — Навикла она на зарипување, па

си и свг тражи бељај.

зарипује несвриг пејзаскаче. — Помери се да пројдем, да те не зарипујем. —

Такав је, сваку би да зарипује да мож, ал на матрак. — Научила да гу зарипују селска

момчетија. — Доста су гу мужи зарипували како бесну кобилу.

зарица се несв1. зариче се. — Зарицал се стопут ће остави ракију, па не може. —

Немој се зарицаш, књд не можда оствариш. 2. фиг обећа се. — Девојка се зарицала на

еднога, а отишла за другога.

зарича се несвв зарица се. — Зарича се ће дојде куде мене на Горешњак, па не

дојде. — Ел вој веруеш кад!-це такој зарича?

заришка (се) свр 1. закопа плитко. — Куче заришка коску узевњу. 2. завуче. —

Кокошке се заришкају у прашину, свињче у буњиште. 3. фиг пеј сахрани плитко, на

брзину. — Заришкаше башту ко да им неје ни род ни помози бог.

заришкување с гл им од заришкује (се).

заришкује (се) несв1. укопава (се). — Заришкују се прашчина у песак. 2.

сахрањује (се) плитко. — Ни куче се такој не заришкује, неголи човек.

зарка свр 1. захрче.—Само што легне, одмазарка. 2. запљунеркољцима. — Неки

заркал тарабе.

заробен, -а, -о трп прид од зароби, заробљен. — Наши су у рат били заробени у

Бугарску.

зарове свр 1. зариче. — Књд Булча зарове, знам да су говеда потерали накуде дом.

2. заплаче. —Толко заровал, не могу га заустаим. 3. почне да виче, да се дере, завиче.

— Заровал ко да га учукују.

зарови свр зарије, стави у трап. — Требе се лук добро зарови у зевњу.

заронза /заронsa /зарунsа свргласно заплаче.—Он лако заронза. — Заронsал од

срећу. — Зарунsа одеднуш како киша.

зарпће свр почне да пије тако да се чује гласно. — Требе да зарпћеш тој врућо

млеко да се не изгориш.

зарска сврзахрска.— Зарска ми подј-sуби нешто, кода сам коску загризал.

зарубен,-а,-о трп прид од заруби. —Држаље на вилу мора да-е убаво зарубено, а

парошци шиљи.

1 заруби свр одсече дрво равно, па га ножем дотера да не боде. —Зарубими овуј
- I ј

тојашку за повратаљку на кросно.

заруси свр в наруси. — Како тој пробдиш, све ми заруси млеко!
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зарутавеје свр постане маљав. — Зарутавел како мајмун.

заруца свр заплаче на сав глас. — Заруцал па н-умеје да стане.

засиг прил засад, засада. — Засhг ће поминемо з-дрва, зимуске ће докарујемо. —

Засšг сам здраво и добро, што и вам желим.

засвети свр осветли, засија. — Засвети ми с тија вењер да измузем кравче.

засвири свр засвира. — Кад)-Таса засвиреше кланет на Чуку, зберемо се чак

овам, у Жутини, па играмо. — Засвири и за појес задени (изр).

засвитка свр 1. засветлуца. — Засвитка нешто у Јериницу. —Засвиткаше sвезде

на небо. 2. фиг носи поцепане панталоне. — Засвитка му голо дупе крз чешире.

/засвиткајугледlци/изробрадује се. —Засвиткашему гледlци књдвиде деца.

засврби свр 1. фиг тражи батине. Изр: —Засврбелога дупејош одјучерке. 2. фиг

путује му се, скита му се. — Засврбели га табани, не знае што ће. 3. фиг испуњење

жеље: — Засврбе ме длан, ћу броим паре.

засврти свр сачува. — Засвртел неки динарчђк, па и тој му ђавол недава него оће

да га потроши.

засврти се свр остане, в скраси се. — Ће га оженимо да се еднуш и он засврти

дом.

засебан, -бна, -бно посебан, самосталан. — Сваки си-е засебан, ја сам си

засебан, он си-е засебан.

засебно прил посебно, одвојено. — Сваки си-е засебно дошћл. — Сег живимо

засебно.

заседелица ж уседелица. — Избира, избира, ал колко видим, ће остане засе

делица.

заседи свр 1. задржи се. —Заседели до половин ноћ, не мислу да си иду, 2. vседи

се (девојка), остане удата. — Заседела, па гу сbк ники неће.

заседне свр приседне. — Заседне па се заборави докуде обед, не могу си од њу по

кућу срабоћујем.

засере свр фиг упропасти. — Све што-е башта уработил, он је после засрал.

засипе (се) свр 1. упрља (се). — Пази, не мој се засипеш књдедеш 2. фигјако пада

—Засипала киша, никако да стане. 3. доспе, досипе. — Засипи још половинџаку кош

да се меље.

засипује несвјако пада.—Књд па градушка поче да засипује, напуни олуци.— Не

пада, но засипује киша ко да се отворило небо.

засица (се) несв1. засеца (се). — Овде се малко засица, а овде се скроз преструже.

2. фиг улази, усеца (се). — Чешире ти се млого засицају у дупе.

засицање с гл им од засица (се). — Прво засицање, па тЊг дубење, да се полако

издубе корито. -

заскрежи свр почне да мрзне. — Ноћаске заскрежила вода у корито. —Заскрежил

мраз на окно.

заскрца свр зашкрипи, почне да крцка. — Заскрцаше нека кола нис-пут. — Књд

заскрца у ноћ кревет, што знаш кво они работу.

заскуцка свр 1. почне да цвили, „скуцка“ (пас). —Чим ме види, Ђумазаскуцка. 2.

фиг почне да моли, тражи. — Како да војне дадем књд је онолко заскуцкала.

заслања несвзаклања.— Не заслањај ми слbнце. — Заслања ми гасарче, ништа

не видим.

заслањање с гл им од заслања.
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заслон м наслон. — Пази, тај столица нема заслон.

заслоњује несвзаклања. — Увек стане такој да ми заслоњује светло.

заслуга ж фиг преслава, вече уочи славе, повечерје (Мачкатица). —Чекамо вида,

како и лани, дојдете на заслугу.

заслуња се свр одскита, почне да тумара. — Заслуњал се од рану зору уш-Че

мeрник.

засмакљавен, -а, -о зарозан. — Деца војстално засмакљавена. — Што си такој

засмакљавен?

засмакљави (се) свр зароза се, аљкаво се обуче.—Засмакљавилрано ођутрос, па

право куде мене. — Што си се такој засмакљавил, што не устргнеш чеширке?

засмева несвзасмејава. — Све ни засмева с онеј његове смешке.

засмевање с глим од засмева, засмејавање.—Поцрцамо од његовозасмевање.

засмевување с гл им од засмевује. — Од његово засмевување сви поцрцамо.

засмевује несвзасмејава. — Немој с туј причу да засмевујеш народ, кад)-ти

ники не верује.

засмита свр засмета. — Засмита ми оној буче у Орданино за проодење с кола, па

га оцеко.

засопа сврвусопа. — Снег засопа целу малу. — Засопамо реку са снег и рибе

почеше да се праћкају по суво.

засопа се сврвусопа се. —Засопа се до гушу кроз онејсоспе на Џеврљанку.

заспи свр 1. успава се. — Нека заспи дете, па ћу дојдем. 2. успава. — Идем да

заспим дете, па ћу дојдем. — Едва дете заспа, кад-дојде он — пробуди га.

засрамување с глим од засрамуе се. — Куде њега нема засрамување за ништа.

засрамује се несвзастиђује се. — Само баљезга, н-умеје за ништа да се за

срамује.

засрти свр почне пипав посао, занесе се у послу. —Засртел од|-цабајле нешто, па

н-умеје да стане.

заставњување с гл им од заставњује се. — Немој (да) си дошћл там пред

заставњување, него докле-е још двн.

заставњује се свр смркава се, в заставњива се. — Поче се заставњује а ми још

несмо докарали снопје.

застањување с гл им од застањује. — Нема застањување све до Чобанац.

застањује несвзастаје. —Неможда иде, боли га мешина, сваки час застањује.

застареје свр постане старо, застари.— Ново облекло ће му застареје кад га не

носи.

застари свр остари, добро остари (човек). — Застаре село, све старци с-едну

ногу већем у гроб.

застеље свр покрије.—Застељи кревет с ћилими у сопче за кумашина.—Застељи

с лозе сви џакови с компири, па гитir завржи.

застељка ж тканина за застирање врећа сахраном, како се не бирасипала.

застирка ж завеса, простирка. — Навуче ли застирке на пенџери.

застои свр застане. — Застоја малко те ги погледа кво работу, па си ото.

застојкување с глим од застојкује, застајкивање. — Дојдомо некако, ал све на

застојкување. -

застојкује несв застајкује. — Кво толко застокујеш, да не очекујеш некога?
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застојување с глим од застојује. — Какво-етој застојување сваки час, што се не

работи?!

застојује несвзастаје. — Застојује колко да запали цигару.

застрви свр почне да просипа, проспе, в растрви. — Још неси ни почел да

работиш, ти си већ застрвил овbс. и трп прид застpвен, -а, -о просут. — Ашто-е овдека

овöлко застpвена пченица?

застpигм одсечено место на руну, ради распознавања овце, белег. — Ја си моe

овце познâвам по застриг. -

застpиже свр почне да стриже.—Застриго караџу, мали, изотеми се и побеже.

застpно прил застрто, намештено. — Легнеш у застpно назем, на сламу, и

лежиш, такој-етњг било.

заструг м дрвени суд с поклопцем. — Тури му у заструг сиренце и папричку да

понесе у говеда.

засувитли свр 1. заковитла, стегне. — Немој да засувитли зима да не мож

ис-кућу да излезнемо. — Не искача се куде нас зимењи искућу књд засувитли

северинко. 2. заболи јако. — Засувитлило ме под-груди, па устура.— Засувитлила га

мешина, превива се од болеж.

засукување с глим од засукује (се). — Без)-засукување рукави, нема работа.

засукује несв1. подвија, посувраћа (рукаве). — Чим видо засукује рукави, одма

сам зналце бијемо. 2. посувраћа, задиже (сукњу). — Засукуе канавац да врже

подвешку на черапе. 3. сврдла (бркове). — Поче чича да засукује бркови књд виде онуј

пустињу каква-е убава.

засукује се несвпосувраћа, задиже сукњу. — Нема мос, па се засукују да прејду

реку.

засун м старинска брава од дрвета. — Врата на нашу воденицу заклапала су се

са-засун.

засуче свр 1. фиг наљути се. — Књд засуче бркови, бегај од њега. 2. фиг спреми се

добро. —Засучи рукави и ватај малтерку. 3. фигзадигне (сукњу изнад бутина). — Собу

гумењаци, засука вуту и прејде реку.

засуче се свр задигне (сукњу), оголи се. — Засуче се, па крзноге прогледује црн

облак и мpнџа нешто, да га одврне од нашо село.

затаи /затаји свр загуши, запуши, стегне, изгуби ваздух. — Затаило ме у груди,

једва дишем. — Затаји се от кашљање, замалко да се угушим.

затаи се /затаји се свр зацени се, изгуби дах, загуши се, задише се. — Затаи се од

овуј крушку, толко-е горчљива, едва прогута залак. — Књд почне да кашље, затаи се.

— Затајило се дете от плакање. — Затаил се од|-трчање.

затајување с гл им од затајује се. — Ис-памет ме увек искара тој његово

затајување от кашаљ.

затајује се несвзагрцњује се (од плача, кашља, смеха, хране). — На сваки ручак

се затајује. — Отплакање се увек затајује, не мож га поврнемо. — Чим забрза да оди,

затајује се ко задиљив.

затакне свр истакне, објави. — Затакни на врата књд работиш, да знају људи. —

На кућу затакнули црн бајрак, кои ли-е умрел?

заталамбаса свр 1. дигне вику, нада дреку, узбуни.—Заталамбасал од рано јутро,

кво ли му на неје по вољу? 2. заљуља, затресе. — Заталамбасаше трубачи село.
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заталамбаса се свр зањише се, затресе се јако, задрхти. — Заталамбасал се

собор, па цел ден дудњи. — Заталамбасал ветрина шуму, само бучи.

заталанти свр 1. задими. —Заталантил кућу ш-чур, па се ништа не види. 2. фиг пеј

запали (цигарету). — Заталантила бабурка цигару па војчур на уши излази.

затапа несвпотапа, кваси. — Грснице затапамо у топила, у Малу реку, да

ускисну.

затапање с гл им од затапа. — Спреми ми теј твоје џопе за затапање у цеђ.

затапка сврутаба.— Наврљај снег, па га затапкај, и туј врљи сено на овце.

затациња несвистиче, објављује, качи. — Неће да sвони, но писма затациња у

врата.

затациња се несвриг набада се. — Качи се по плотови, па се затациња на тарабе.

затацињање с гл им од затациња (се).

заташка свр прикрије. — Ако будеш добар, тој ће пред-тату да заташкамо.

заташкување с глим од заташкује.—Немазаташкување, мора се каже све.

заташкује несвприкрива. — Више се ништа не можзаташкује од њега у кућу.

затЊкми свр запроси, вери, дрстенује (Грацка, Кална, Преслап). — Затакмили

јучерке девојку у Златанци за Иву Ставриног. — Затакмил девојку, па отишњл у

војску.

затвор м фиг затворена просторија, кућа. — По целден сам у затвор, ткаем

постељке и црге. — Укарај тај прашчина у затвор, да не рију по авлију.

затегне сврстегне, учврсти. — Затегни јуже добро, да се не одврже.

затегњет, -а, -о стегнут, учвршћен. — Бучка е са шине добро затегњета.

затекне свр 1. ухвати на делу, затече. — Врнул се из работу и неје гу затекал

дом. — Затекну га на спање. 2. отекне. — Затекал ми зуб, боли ме, па устура.

затекне се свp нађе се, погоди се. —Беше се туј затекал Добривоја, те ми поможе.

— Це затекне и за тебе неко кило ракија.

затели се свр почне да се тели.—Зателила се крава, а ја не знам ништа око тој, па

вика ча-Драгу.

затика свр затури, изгуби. — Затикала сам негде карту што ми муж пратил из

работу, - трп прид затикан, -а, -о изгубљен, затурен. — Матиче ми беше затикано по

туј шупу, ал га најдомо.

затика се свр 1. изгуби се, затури се. — Куде ми се затика клубе, не могу га

најдем. 2. нестане, умре. — Заткал се негде у рат и неје се врнул. —Два детета су вој

се затикала.

затилњакм ударац у потиљак. — Чим не слуша, а ти затилњак, па ће еднуш да

прослуша.

затира несвсатире, уништава. — Купи нешто што затира теј златице, да

напрскамо компири.

затира се несвнестаје, затире се. — Затрла им се семка, полак и име им се

затира. — Откад ми муж умре, поче кућа да ни се затира.

затирање с глим одзатира (се). — Настаде затирање све што-е старовремско.

затица /затича несв1. затиче. — Причал како ме затицалс-туђе жене, што неје

истина, ти ме бар знаш. — Затичал сам га по кафане сматрапази. 2. отиче. — Затича

му колено.

затица се /затича се несвсреће се, затиче се. — Затица се он по разна места. —

Затича се и куде му неје место.
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затицање /затичање с гл им од затица (се) /затича (се). — Све подбул од

затицање од)-sуб.

заткаје сврпочне да ткаје. —Заткала, па гу нешто викаше кудететкини, те отрча

да види кво оћеју.

затој прил због тога, из тог разлога, зато, в тој затој. — Затој ли ја црнчим у

работу, да се ти мангупираш у школу?

затопи свр 1. потопи. — Затопи буре да се кисне за нову ракију. — Затопи тија

дроњци, да се раскисну, па да ги перем. 2. умочи хлеб. — Затопи малко од масло и

сиренце. — Затопи од пржено, - трп прид затошен, -а, -о потопљен. — Грснице су

затопене у топила, у Малу реку. — Затопила сам веш да се кисне.

затопи се свр загњури се, потопи се. — Затопил се у воду са-све чешире.

затопли свр утопли, загреје. — Дај ми руке да ти ги затоплим. — Затопли руке

над шпорет, - трп прид затоплен, -а, -о утопљен, загрејан. — Узни затоплено млеко да

се згрејеш. — Улезни, куде нас је затоплено.

затопли се свр утопли се, загреје се. — Никако да се затоплим, стално ми séбну

ноге.

затопљување с глим одзатољује (се). — Попимо по едну ракију за затопљување.

затопљује несв1. загрева. — Собу не затопљујемо, огењ кладемо само у кућу. 2.

утопљава одећом или покривачем. — Затопљуј дете да не оSéбне наулице.

затопљује се несвутопљава се одећом или покривачем. — Млого се затопљује,

ни тој неје добро.

затра жм осаба која немилице троши, расипник, расипница. — За паре-е затра,

динар вој се не заврта. — То-е жена затра, ич ти не требе у кућу.

затра“ ж штета, невоља, болест, несрећа.— Ударилаголемазатра међу стоку.-

Неchм тела да уносим туј затру у авлију.

затрачка свр почне да запиткује. — Књдте затрачка, не мож се од њега откачиш,

забораиш и куде си пошал.

затрачкоја монај ко стално запиткује. — Имам и ја дом едног таквог за

трачкоју.

затрачкување с глим од затрачкује. — Немам време за затрачкување, затрачкуј

ти онога кои-е залуђан.

затрачкује несвзапиткује, заговара. — Ваздњн ме затрачкује те за овој, те за

оној, ко да ја имам време за његове залудњице. — Затрачкује ме у сред работу.

затрвен, -а, -о изгубљен без трага. — Негде ми-е затpвен бријач и не мога га

најдем.

затре (се) свр уништи (се), нестане, изгуби (се), сатре. — Ако такој работиш,

кућу ће брзо затреш! — Три човека е затpла. — Род му се затрл (клетва). — Семка им

се затрла (клетва). —Трелема га затрла (клетва). —Затрл ми најбољу овцу. —Што си

свое не затре, него ударил на мое. — Затре ми се оној убаво цвећце, - трп прид затрт, -a,

-о изгубљен, уништен. — Цел род им је затрт у рат. — Затрта им семка.

затреска се свр фиг заљуби се. — Затрескал се у онуј улаву Маричку.

затркаља (се) свр 1. закотрља (се). — Затркаљал празна кола па у плот. —

Затркаљал камен с-вр брдо у реку. 2. ваља (се). — Затркаљамо се нис падину, по

траву, све до извор.
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затрља (се) свр1. избрише (се). — Затрљај туј чкработину да се не познава. —Тој

неје слово да се затрља, то-е била љубав. 2. фиг заслепи. — Затрљала му очи, па си

работи кво оће а он сигу слуша како муле.

затрљује несв1. брише. — Што гу више затрљује, тој се више познава. 2. изр.

затрљује очи заслепљује. — Мене не би могла такој да затрљује очи ко што работи

з-Бинета.

затрни свр 1. почне да трне. — Затрнеше ми руке од ледену дршку. 2. препадне

се. — Књд га видо у врцрешњу, затрне да не падне, да се снема.

затропа сврзалупа. — Затpoпа нешто на таван у полови (н)-ноћ, уsвери се кој ли-e

ђавол, књд оно поганци тркаљају ораси.

затропка свр у дем знач: затpoпа. — Затpoпка на пенџер, па престану, такој

дватрипут, докле не отвори, те га откара у мајчину. Мој покојни Станча се такој

с-мене едно време нoћом спрдосувал.

затртавеје сврзаостанеуразвоју, закржља, взапупавеје. — Затpтавел на башту.

затрупа“ свр 1. затрпа, прекрије. — Затрупамо га са{c}-сено у плевњу. — Падал

снег и затупал пут. — Клизнула зевња и затрупала пут]-sа Власотинци.— Пази, да те

не затрупа бука 2. фиг сахрани. — Затрупаше га у гроб и тој му би! - трп придзатрупан,

-а, -о затрпан, прекривен, супротрупа. — Затрупано путињче до кладанац, требе га

одрињујемо. — Бил затрупан у Скопје одј-seмљотрес, ал остал жив.

затрупа“ сврзалупа ногама.—Одеднуш затрупаше бугарски војници преткућу.

затрупа се свp добро се ушушка, прекрије се гомилом чега. — Затрупај се добро

с-црге да ти неје ладно.

затрупка свр у дем знач: затрупа“. — Затрупка ждребе пред амбар, за зоб.

затрупување с гл им од затрупује (се). — Мене су одредили за затрупување

канал.

затрупује (се) несвзатрпава (се). — Сек ће едни да постаљају црево за воду, а

други да га затрупују са зевњу. — Немој се затрупујеш преко главу с-црге, це угушиш

ка(д)-цпиш.

затулунти сврв заталанти.—Затулунтил с онуј цигару, па се ништа не види.

затунти (се) свр 1. наоблачи се, смрачи се, в стунти.—Затунти га, ће дојде киша

— Затунти се откуде Тумбу. — Беше се затунтило, ал се облаци разлезоше. 2. фиг

смркне се, сневесели се. — Затунтил веђе, само што не заруца. — Затунтил се ко да

мy-е све помрло, - трп прид затунтен, -а, -о наоблачен. — Затунтено, па поцрнело небо

оздол, откуд Власотинци.

затунтује (се) несвнавлаче се облаци, облачи се небо. — Затунтује га откуде

Кукавицу, отуд увек дојде нека дрча. — О(д)-цабајле се затунтује од Острозуб, ел ће

да врне, ел неће, ни оно не знаје.

затупавеје свр отупави. — Књд ништа не работи, човек највише затупавеје.

затупи (се) свр 1. упути (се). — Све што узне у руке затупи, секирче, кесер,

матику.— Затупи ми се матиче копâећи по камењак. 2. фиг каже што глупо. — Е, ти

гас-тој дибидус затупи. 3. фиг постане глуп. — Скроз)-се затупил, ништа не знаје.

затутавеје свр забудали. — Овде, међу вас, човек само можда затутавеје.

затуцотина жзамлата. — Лако-е да будеш затуцотина, буди серсем човек, ако

мож.

затуцување с гл им од затуцује (се). — Тој неје озбиљно, то-е за мене за

туцување.
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затуцује несвзаглупљује. — Она ће мене затуцује, ко да ништа не знам.

затуцује се несвзамлаћује се. — По целден се затуцује з-гуламфери.

заћоравеје (се) свр 1. обневиди. — Већем сам заћоравел, па не видим добро, 2.

загледа се, заблене се, занесе се. —Заћораве на пазар по неквателчина и украдоше ми

шлајпик. — Заћоравеје се, па не знаје куде оди. 3. заљуби се. — Заћоравеје се на собор

у неко девојче, па си сњл на њега мисли. —Заћоравел се у Јагодинку из долњу малу, па

ништа не види. 4. фиг превари, заслепи.—Заћоравела га курветина, па ће гу узима.

заћорави (се) свр 1. фиг превари, заслепи. — Немојте заћорави тој што-е млого

богата, глеј ква-е по душу. 2. фиг заљуби се. — Човек се такој заћорави у нешто, па ни

сам не знаје куде скита и кво работи. Ја сам се први пут бил заћоравил у дорчу,

ждрепца:ћу га купим, па бог. Други пут, Богми душа,заћорави се у девојку из Долњу

Козарницу. И њу узо. Еве гу сЊктуј, овај баба-Стамена, што чмаи уз огњиште.

заубавéје свр 1. пролепша се. — Нешто си ми млого заубавела. —Ће га заубавеје

откуде исток, не можтри дана да пада киша. 2. чини се неком да је неко убав, засвиди

се. — Толко му заубавела, свл си на њу мисли.

заубави (се) свр 1. дотера се, пролепша се. — Девојче се заубавило, све на њега

цекли. 2. фигупропасти.—Денули стогал га на врзаубавили дибидус. —Зубавимо га

ко стару бабу.

заудара свр 1. почне да удара. — Заударал у врата ко да га брзи нечастиви. 2. фиг

смрди. — Соба заудара на молу, неје ветрена.

заузвија несв1. завија, кука, лелече. — Књд заузвија не знаје да стане, па вије,

вије. 2. фигмоли. — Како да војне дадеш књд онакој заузвија, 3. подвија, посувраћа. —

Заузвија рукави, ће праи малтер.

заузвија се несв1. фиг обавија се да обрлати, опчини кога. —Заузвија се окотебе

како сотона, па како да војне учиниш, 2. посувраћа се, подвија се. — Ногавице се

заузвијају кад)-це иде по росу.

заузвијање с гл им од заузвија (се).

заузвије свр 1. почне да завија, да лелече. — Само што несем заузвијал од овуј

студеницу. —Заузвијала за мужа, па не престањује. 2. фиг претерано се жали на кога

или што. — Заузвијала на Милтоју ко да вој-е све потепал по кућу. 3. подвије,

посуврати. — Заузви рукави, да ги не намокриш.

заузврне сврв заузвије (3). — Заузврни ногавице, па гази по блатиште колко

öћеш.

заузне свр заузме. — Ники не можда ти заузне твоé место за астал.

заузне“ свропседне, насрне, спопадне. — Књд нема с кога да се шалим, ја заузнем

Тодора. — Заузел ме да га водим у ујкини.

/заузне (га) дупе изр засврби. — Заузело га дупе за тојагу, видим ја.

заузне се свр 1. запне, науми. — Заузел се да и он иде у Власотинци на вашар. —

Заузел се ће доводи Петрију. 2. фиг заинтересује се. — Заузни се малко и ти, да га

негде запослимо.

заулав, -а, -о занесен, замајан, приглуп, — Немој се плашите од њу, малко-е

заулава, ал нее опасна. — Aло заулава, куде се вучеш по малу цел дtн”!

заулавеје свр занесе се, зашантави. — Понекад, ал ретко, заулавеје, па не знаје

куде је.

заулавотина ж малоуман, приглуп, занесена особа. — Куде сам нашла да се

ca(c)-заулавотину распраљам.
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зауљка се сврзанесе се, замаје се. — Матор човека зауљка се з-деца по китке, па

не знаје да се врне.

зауљкав, -а, -ов заулав. — По малко-е зауљкав.

зауљкавеје (се) свр занесе се, замаје се. — Зауљкавеје такој з-деца по рид до

мрак. —Пратиш га у продавницу, он се зауљкавеје, па га нема, нема до које време.

зауљкавотина жзамлата, занесењак. — Немој стуј зауљкавотину да идеш, кој

знае куде ће зашијави.

заустан /заустаји свр 1. заустави. — Заустаи кола, испрегни волови, па дојди у

ладовину да зачуpимо по едну. — Заустаји волови, да укочим кола нис падину. 2.

спречи.— Ако га не заустаиш да отиде куде Винку, ће гу утепа. - трп прид заустаен, -a,

-о 1. заустављен. — Воз је бил заустаен ка(д)-цам дошла на станицу, а мужи сви у

кафану, 2. спречен. — Ако не буде заустаен на време, пијанце потепа з-друство.

заустаи се /заустаји се свр заустави се, стане. — Кад)-це заорати, н-умеје се

заустаји.

заустаља (се) несвзауставља (се). — Књд појдем, немој ники да ме заустаља,

не-це врћам.—Заустаља га да еде, нете. — Брзи воз се не заустаља у Предене. — Ако

почне нешто да работи, не заустаља се докле не сработи све.

заустаљање с глим одзаустаља (се). — Нема заустаљање све до Власотинци.

заушка ж фиг шамар. — За тија пакос ће изеде заушке.

зафали се свр захвали се. — Зафали се на деду за јабуке, па да си идемо.

зафаљување с гл им од зафаљује (се). — Не требе ми ничијо зафаљување, ја тој

работим из љубав.

зафаљује (се) несвзахваљује (се). — Млого (се) зафаљује за помоћ.

зафркава несвзавтлава, задиркује. — Оће цел свет да зафркава, е-па не може, и

на(д)-тебе има зафркант.

зафркава се несвзавитлава се, шали се. — Оће да се зафркава на туђ рачун.

зафркавање с гл им од зафркава (се). — Цело време орати с мене озбиљно, књд

му помену Риску, прејде на зафркавање.

зафркант м шаљивџија. — Голем зафркант овија наш Симча.

1 зафрканција ж шала, завитлавање. — Тераси он зафрканцију, а ја му озбиљно

ВИКаМ.

зафркне свp нашали се, превари. — Ђе те зафркне, не знаш ти какви су трговци

матрапази.

зафркне се свр превари се. — Ники ти неје крив, сам си се зафркнул.

зачачне (се) свр подбоде, пецне, задирне се. — Зачачне га, па побегне. — А што

воли да зачачне човека там куде га најболи. — Немој први да се зачачнеш.

зацавти (се) свр зацвета, расцвета се. — Књд зацавти, ће се врне. — Зацавтело се

све, па поубавело поље, ридови, планина.

зацвака (се) сврпеј превише стави, умаже (се). —Зацвакала усне с-кармин.

зацврли (се) свр 1. припече (се), пригори. — Салте малко се зацврлило, мора се

joшке пече. 2. фиг озноји (се). — Све се зацврлил од работу, - трп придзацврлен,-а,-о 1.

припечен. — Добро-е зацврлено прасе, нека се само такој пече. 2. румен, ознојен. —

Дојде дома сав зацврлен од умор.

зацепи (се) свр 1. фиг претера, прецени. — Зацепил цену: за едно јунче тражи

четерес иладе. 2. фиг шутне из све снаге. — Зацепил фузбал, па у градину. 3. фиг

завиче из све снаге. — Зацепил да се дере ко Здравко за спржу. — Зацепил грцман не
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мож га слушам. 4. фиг засмеје се. — Књд чу тој, зацепи се, па н-умеје да стане, 5. почне

да се цепа. — Зацепила се грањка на крушку од иње. — Зацепила ти се аљина куде

струк - трп прид зацепен, -a, -o 1. зацепљен. — Не видиш ли, зацепена ти ногавица. 2.

фиг задрт, тврдоглав. — Колко-е зацепен неће да призна декае згрешил. — Зацепен

дибидус, да с њега немаш работу. i

зацепотина жм 1. раздеротина, оно штоје зацепљено. — Узни иглу и конац па

заши туј зацепотину на капут. 2. задрта, тврдоглава, неразумна особа. — Које ми

може тај зацепотина и ако отиде у општину, сви га знају кои е.

зацепување с гл им од зацелује (се).

зацепује несв1. почиње да цепа. — Кво обуче, одма га зацепује. 2. фиг прецењује.

— Немој куде њега да купуеш, он зацепује ко ники.

зацепује се несвзамлаћује се. — Докле це зацепујеш цел живот?!

зацери се свр зацерека се, закикоће се. — Чим га погледаш, одма се зацери.

зацрвенеје се свр поцрвени, зацрвени се, зарумени се. — И сtГ књд гу види,

зацрвенеје се у лице. — Зацрвенејале се јабуке шуманке.

зацрни се свр фиг ожалости, настрада.— Удаде се за Витомира из)-Самоково,

па се зацрни.

зачади (се) свр задими (се). — Млого зачади и не те се разгори (бгењ). — Кво се

тој толко зачадило у кућу?

зачађавеје свр почађави. — Књд има комин, кућа мора да зачађавеје.

зачађен,-а,-о 1. задимљен.— Што-е оволко зачађено у кућу. 2. нагарављен, који

има чађ. — Зачађен комин толко, да се мора стура чађе, це запали.

зачамоше се сврзачами се. — Човек, ако не излази у друство, брзо се зачамоше.

зачантравеје несвнапорно хода. — Кудеси пати зачантравела уз овија брег?

зачантрави несвиде тешко ходајући. — Зачантравила чак ис Попадисци на

славу у Обрадовци по овија снег.

зачњчка (се) свр задирне (се). — Зачђчка се з-деца, после се бију.

зачњчкује (се) несвзадиркује (се). — Сваки час се зачњчкује, немају си од њега

мирку.

зачњчне (се) свр задирне (се). — Голем немајмир, зачђчне се са свакога.

зачевуљи свр заврне. — Ћу му зачевуљим уста да више не лапрда, - трп прид

зачевуљен,-а,-о заврнут, уврнут.—С њега не можда оратиш, млого-е зачевуљен.

зачепи свр фиг 1. запне, навали. — Зачепил да иде у Лесковац, па тој ти-е. —

Зачепилце жени на овуј оскудацију. 2. шутне јако. — Зачепил лопту преко реку, а

други да гу доноси.

зачепрљи свр 1. зарије, засади плитко. — Зачепрљила неколко оџака и —

искарала му очи—посадила компири. 2. фиг пеј сахрани на брзину. — Ма, зачепрљили

га у селско гробjе и трп прид зачепрљен, -а, -о заријен, плитко засађен. — Ако ти е

расад овакој зачепрљен, неће (да) вираје.

зачепрљување с гл им од зачепрљује. — То-е зачепрљување, тој неје садење по

пропис.

зачепрљује несвплитко сади. — Не знаје како се сади, само зачепрљује.

зачкољавеје свр огруби, окошта. — Руке му од работу све зачкољавеле.

зачмаћ свр 1. фигуспава се. — Кад)-дојде од работу, одма зачмаи. 2. фиг зачали,

улежи се. — Нема ништа погоре за човека него књд зачмаи, па га све мрзи.
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зачмаћ се свр почне да тиња, неће да гори (ватра). — Зачмајала се дрва у

огњиште, не-це разгору, 2. фигуседи се, олењи се. — Зачмајал се, па га мрзи што-е

жив, не ли да работи нешто.

зачука свр 1. залупа. — Зачука у кову да се зберу свиње, да ги нараним. 2. набије,

забије, закује. — Зачука клиње, те исцепи буку, књд сас)-секиру неје могло.

зачукан -а,-офигударен, затуцан, заостао. — Што ће војтолко зачукан човек.

зачукување с гл им од зачукује (се), 1. закивање, закуцавање. — Колај работа за

зачукување, кад!-цу греде чамове. 2. фиг замлаћивање.— Научило тој назачукување,

па си тера по његово.

зачукује несвзакива, закуцава. — Зачукујемо летве на кров.

зачукује се несвзамлаћује се. — Нека се он зачукује колко оће, ти си работи како

требе.

зачури свр 1. задими —Зачурил му комин, сигурно се већ дигал. 2. фиг припали.

— Дај жарчек да деда зачури цигару. 3. фиг попуши. — Ће зачуpимо ли по едну? - трп

прид зачурен, -а, -о задимљен. — Кућа ви сва зачурена, ко рожањ да сте вртели.

зачури се сврзадими се. —Зачури се цела кућа од туј квасну главњу. 2. запали се.

— Зачури се онам на Големи рид нешто, да неје па запалено сено?

зачуpује несвриг пуши с времена на време (цигарету). —Зачуpује си он такој књд

сретне исписника, па седну при пут да поорату.

заџака свр затражи, тражи. — Заџакал да му дадем Мурџу да га спари с

његовог вола за орање.

заџањка свр закукумавчи, упорно моли. — Заџањкала од лањско лето онуј моју

убаву шамију.

зашамути свр ошамути.—Зашамутиломе овој време, па не видим куде одим.

зашантавеје свр в зашунтавеје. — Луџа, зашантавел па не знаје кво работи.

зашијавеје свр осили се, застрани, ради што тврдоглаво. — Зашијавел па

никако у бразду.

зашиљи свр 1. ушиљи, наоштри, подреже.—Зашиљил сам ти плавез да пишеш.

— Н-умеје ни колњц да зашиљи, а це жени. 2. фиг смрша. — Нешто ми млого зашиљил

уши, не знам кво му-e.

зашиљује несвушиљава, прави шиљак. — Зашиљујемо колци за огрењу.

зашићери свр зашећери. — Мед ни се зашићерил. — Слатко се зашићеpило у

тегле. — Повише ми зашићéри каву.

зашљами свр зарасте у шуму. — Метловине све зашљамиле Мрковицу, не мож

се с кола пројде, - трп прид зашљамен, -а, -о запуштен, затрпан. — Кућа, авлија, све

зашљамено, ни да пријдеш до врата.

зашљами се свр запусти се, зарасте. — Урасло, зашљамило се, ни пут се не

познава.

зашљашти свр пејзасија, заблеска. — Не волим књд ми вута зашљашти с толке

ласке и дизгу.

зашљипа свр 1. упрска блатом или каљавом текућином. — Зашљипаше ме кола

с калиште, едва се опра, 2. загази у мочварно, каљаво земљиште. — Зашљипамо

преко блато, да побрзо стигнемо.

зашљока свр навали да пије. — Само ли зашљока, н-умеје да стане.

зашљока се сврзатије (се). —Зашљока се у Село и неврну се сменедома.

зашљопи свр ошамари. — На крај га зашљопи, да ме више не галати.
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зашпара свр приштеди. —Човектребе и да зашпара, да донесе дом кад!-це вpне

из работу. у

зашрави свр завије шраф. — Узни, ти ће тој побоље да зашравиш од мене.

заштићава (се) несвитити (се), брани (се). — Још је млад, требе неки стално да

га заштићава. — Заштићавај се од ладноћу, да не оšебнеш! — Отуд шума заштићава,

да млого не дува. — Заштићавај се од работу, да се не преоптеретиш!

заштићавање с гл им од заштићава (се). — Навикал на заштићавање од работу,

па му се не работи.

заштићување с гл им од заштићује (се). — Требе им добро заштићување, да не

изгору од мраз.

заштићује (се) несвитити (се), заштићава (се). — Скво ти заштићујеш ком

пири од златицу? — Умотуј се, заштићуј се сас)-шалови, млого дува.

заштрапа свр закорача, загази. — Заштрапал преко градину, ко да не види да е

посадено. — Заштрапал по бачкољ, до гушу се умокрил.

заштрапка свр у дем знач: заштрапа. — Ај да видим како ће дете да ми за

штрапка.

заштрокавеје свр постане прљав, — Заштрокавеје од работу, па се не пере по

недељу.

заштуравеје свр изгуби се, пропадне. — С мозак сам заштуравела, не могу се

свестим куде одим. — Нека све заштуравеје, не могу га више работим!

заштуреје свр 1. пропадне.— Видим све ће овој (да) заштурејеједен ден, па ники

неће да га погледа — Све су куће потпут заштуреле, ники не дооди, ники гине отвара.

— Село ни заштурело, нигде жива душа. 2. фиг полуди, пошашави. — Глава ће ми

заштуреје од)-цилну муку и невољу.

заштури свр пропадне, упропасти. — Заштуре им све откад!-це оцелише. — Све

сузаштурели што су имали.— Заштурело, дабогда, па човека не видело (клетва)

зашугавеје свр ошугави. — Да пазиш с какви се дружиш на посо, да не за

Шугавејеш.

зашуми свр фиг намножи се дрвеће, обрасте у дрвеће. — Зашумила јесика у

Мрковицу, не мож се пријде до ливаду. — Зашумиле метловине по цело село.

1 зашумољи свpзашушти, зашушка.—Нештозашумољи у грм, уватиме стра, књд

оно црни дроља.

зашунтавеје свр врдне памећу. — Сви смо ми зашунтавели, едино он паметан у

кућу (ирон).

зњкњкво прил зашто, због чега. —Звкњквоме викада идем чаку Попадисци?

зњл, зла, зло зао. — Млого-е зел.

зилва ж заова, мужевљева сестра. — Дете сем остаила куде зблву. — он ми

дојде голем род: на кумину куму знлвин девер (шаљ, ирон).

зњлвин, -а, -о заовин. — Тој мушкаре е зблвино.

зњлвичина ж заовина кћи. — Да те упознаем с моју зблвичину.

зњстањује несв1. застаје. — Сваки час застањује ус-пут, ко да ишчекује некога.

2. заостаје. — Село ни дибидус звстањује, народ се потикал, на њиве и ливаде ники

не работи.

зњчње прил зачас, набрзину. —Зњчђе су сработили, па сšг пландују поткрушку.

зњшто прил зашто. — Зњшто су га викали у Чукурусци да иде.
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збабоше се свр пре времена остари. — Збабосал се од неку болес, а не знају

књкву, - трп прид збабосан, -а, -о стар, смежуран. — Видели Тикомира, нешто млого

збабосан, чинимиске.

збада несв1. поставља (греде, мотке) тако да се на једном крају додирују,

уклапају. — Сег требе да збада рогови на кров. 2. фиг тешко хода. — Едва збада с онија

патраци и па се вуче по малу устојашке.

збадање с гл им од збада. — Неје лако збадање рогови на кућу, да се све уклопи

како требе.

збере (се) свр 1. скупи (се), сакупи (се). — Едва збра дваес динара да му дадем за

трошак. — Збраше гађала и побегоше от-посо. — Збраше ли сено у Полом? — Збра

сукњу у руке, па прејде реку. — Нека се зберецел свет да ви гледа како се алосујете! —

Збраше се око коња ко на мечку, да виду кво сам тој донела. 2. набере се, смањи се. —

Збрала ми се сукња отпрање. 3. фиг остари. — Збрал се чича ко две паре у кесу.

/збере гузицу (-дупе) изр повуче се, устукне из страха. — Залита се на послаби,

пред појаки скл збере гузицу.

/збере душу/изр: опорави се, одмори се после тешког рада. — Едва ноћу зберем

малко душу, књд оно савнуло — мора да се дизам за у трлу, кошару, њиву.

/збере паре! свр приштеди, прикупи новац. — Ђе ме причекаш да ти платим

докле зберем паре. — Ће ми даде, чим збере паре.

збибери свр забибери, фиг обави полни однос. — Књд гу ватиш, да вој га добро

збибериш!

збива (се) несвсабија (се), збија (се). — З-брдо мора појако да се збива потка. —

Сено у плевњу требе се добро збива у ћошке, да не остану празне.

збие I збије свр фиг набије (обави полни однос). — Колки му-е стојко, књдвој га

збиe, cњл има да искоколи.

збие се /збије се свр 1. сабије се.— Кад)-це добро збие потка и ћилим је добар. 2.

потуче се. — Видиш ли цезбију деца, што се не најде неки да ги развади. —У стање

су да се збију за ништа.

збира несв1. сабира, скупља. —Збирамо рукољке на Ивановицу. — Една сенарка

мора данће да збира сено што се осушило. 2. фиг захвата. — Ако збира шесет кила

тија аков, повише не мож. 3. мат фиг сабира (рачуна). — Знае и да збира, и да одузима,

и да мложи.

збира се несв1. сабире се, окупља се. — Кво се тој сbг збирају мужи куде задругу?

2. скупља се. — Овај се басма збира, како да гу перем да се не збере?

/збира душу/ несвв збере душу. — Прилегал у ладовину, збира душу да прикоси

још тој малко што ни-е остало.

збирање с гл им од збира (се). — Кој има да ни помогне у збирање, сами ци

збирамо рукољке.

збириште с 1. скупина нечега, отпад. — У шумак, иза кућу, напраили збириште,

наврљали све што им више не требе. 2. скуп, гунгула. —Туј ни-езбириште, на Мејане,

куде се наодимо сваки дин.

збирудија м 1. отпаци, дрангулија. — Кво ће ти тај збирудија, носи па врљи у

ђубре. 2. фиг пејгунгула, скуп. — Кво оће онај збирудија? — Голема збирудија од људи

у Горњу малу, не знам кво работу.

збирштина жвЗбириште (1,2). — Напраили збирштину откућу заразна железа, а

кoеће му ни он незнаје (1).— Напраисезбирштина куде задругу, чим дојде камион (2).
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збитак монижи, здепаст, јак човек. — Поглеј га какав је збитак, мож на коња

реп да искубе.

зблизи се свр сроди се, постане близак. — Зблизили се у школу, па му после

постала и кумица.

збоде (се) свр 1. пободе (се), побије сероговима (волови, јунци, говеда, овнови).—

Збоду се волови на Шанци, па целден гледамо како се јерчу и рову. — Ће збодемо

јунци да видимо кои-е појак. 2. фиг саставе се греде у дрвеној конструкцији, укрсти

(се) врховима. — Књд немаш дугачку ћуприју, збоду се две греде над едњн дирек

пободен на камен и уцврсту с косници, и тој држи. — Збодеш три дрвља, три

лемезнице, Да напраиш колибу.

збор мговор, разговор. — Дојди вечераске куде мене на збор, ће дојде и Драгиња.

— Отишал на збор бирача.

зборење с глим од збори, говорење, придика. — Мене би от-толко зборење глава

заболела, а он ништа не аје. — Не помага ни зборење, ич не слуша.

збори несв1. разговара. — С њу више не зборим. 2. говори. — Зборила сам ти кво

да прајиш, ти ме неси слушала, сЊг кво да ти работим?3. изр: — Ја му зборим, он прди

(не мари за придику).

збори се несвеовори се. — Само се у воденицу двапут збори (изр).

збрза свр учини штогод на брзину. — Не вељаје да се збрза работа, па после

испадне килаво.

збрзано прил на брзину. — Уработи га збрзано, па се вата за главу куде е

погрешил.

збрзга свр в збрза. — Збрзга га, па што му бог даде.

збрчка (се) свр 1. згужва (се). — Кој ми-е збрчкал овуј ратишку, 2. набора се. —

Збрчкали вој се онија убави образи. — Ја свм се овакој збрчкала, књд ми-е мој бајка

умрел.

збува свр 1. претуче, умлати. — Збували га едну ноћ кадј-це пијан врћал

изј-Село 2. набаца без реда.— Што премену неси сложил, но сигу збувал како даје.

збува се свр 1. нестене, сакрије се. — Збувал се негде, да га не најду, 2. фигумре.

— Збувал се и тија старчина.

збута свр остави, сакрије, одбаци. — Збутала сам негде манистра, не могу ги

најдем. — Збутај овеј кошуље у крпе, што ће ми такој исцепене и пролителе.

збута се свр згура се, набије се, сабије се. — Збута се цело село у едну учионицу

на збор. -

зват,-а,-опозван.—Есамли ијазватна славу, ако несšм, ци останем дом?

звездан м бот пољска детелина Тrifolium campestre. — У ливаде исцавтел звез

дан, милина да гледаш, да га не косиш.

звонац м бронзано звоно на стоци. — Што се данас не чује Гаљин звонац?

звpнда несвриг беспосличи, губи дане. — Пуштила дете да си звpнда такој, без

обавезу, а она пропаде.

звpндов м глупак, звекан, беспосличар. — Пустити нек звpндов вата зевала, ти

неси без обавезу.

зврчка ж фиг пакост, смицалица, в зврчка. — Напраил им зврчку, па гледа њино

сеириште.

згађа несв1. угађа. — Не могу више да вој згађам, стално нешто запрдује. —

Згађај војза рану, згађај задруство, досади ни се више. 2. зановета, тражи. —Згађа
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си дете, оће овој, оће оној, а не знае кво оће. 3. погађа, натуца. — По неко слово и

згађа, ал joште неје за школу.

згађање с гл им од згађа, угађање. — Требе им големо згађање, па да те они

повалу.

зглашување с гл им од зглашује се. — Још ми saвну уши од оној њино згла

шување.

зглашују се несвпевају у један глас, складно. — Слушам како се Лебеђанке

зглашују у Лисичарку. — Поју у едњн глас, бљш се убаво зглашују.

зглибоше се сврв згливоше, 1. yглибави се. — Све се трава зглибосала од воду, 2.

фигулењи се. — Зглибосала се н-умеје ни да се обања, ни да се премени.

згливоше се сврв зглибоше, углибави се. — Рукољке ни се згливосале од слоту и

мњглу.

зглобњц м зглоб, зглавац. — Утепа се на зглобњц, па, ете, шантравим.

згмечи свр 1. згњечи, угњечи, пригњечи, угњави. — Пази, немој ми згмечиш јајца

утујторбу. — Грозје се носило у сапетке на коњи, да се не згмечи. 2. изгњечи, измуља.

— Добро згмечи варени компири, па дај на прашчина да еду.

згњави свр угњави. — Почувај га малко, ал немој га згњавиш, још је кутре

малечко.

згода ж погодност, повољност, в жива згода.— Начинила ми се згода ш-чичуДа

појдем у Лесковац. — Овде ти је у лето згода за одмарање.

згоди свр 1. погоди.— Како га згодил крушум у груди, такоljЈ-е падал главачким.

2. угоди. — Ники да му згоди, на све наоди ману, - трп прид згоден, -а, -о погођен. —

Мирко-е згоден из)-заседу, ис-кошару, у Дугу Луку, куде Врањску Бању, ту-e

погинул.

згоди се свр 1. деси се, догоди се. — Згодило се такој да ни на крштењку у исту

водицу поп окупа. 2. угоди коме. — Њему цезгоди едино на онија свет.

зготвено с припремљена храна, в готвенија. — Има ликво зготвено за едење?—

У релну ће најдеш зготвено, узни и јеђ, ич ни не чекај, кој знае кад)-це врнемо!

зготви свр зготови, спремијело. — Зготвила вечерку одмерак, - трп прид зготвен,

-а, -о спремљен, зготовљен. — Обед је зготвен, само да гости седну за астал.

згране (се) свр забезекне (се), препадне (се), изненади кога. — Ће згране башту

књд му каже кво-е наумил да работи. — Измислила неку глупос свл да ме згране. —

Зграну се одонија срам кво дете орати. — Нека се згране књд ме види да сам дошал.

зграњување с гл им од зграњује се. — Огуглали смо на њојно зграњување.

зграњује се несвзабезекњује се, изненађује се. — Она-е таква: за све се зграњује,

ко да неје одовде.

згрбави се свр в згрби се. — Згрбавила се дибидус, не мож ништа тешко да

понесе.

згрби се свр погрби се. — Згрбила се од голему работу, отЈ-терет, от)-теглење,

од муку.

згрбоше се свр пејв згрбави се. —Згрбоса се работејећи с матику и срп. - трп прид

згрбосан, -а, -о погрбљен, згрбљен. — Како ће онакој згрбосана од реуму да се сама

слуша?

згрваља свр 1. обори, сруши. — Књд гадовати, згрваља га на ледину, па виче да га

удара. 2. откотрља, докотрља. — Згрваљамо трупац нис падину до пут, да га

укачимо на кола.
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згрваља се свр 1. сруши се, падне. — Едва дојдо, само што се не згрваља одумор.

2. ухвати се у коштац с киме. — Згрваљаше се како кучићи на ледину, да виду кои-e

појак. 3. падне у љубавни загрљај. — Згрваљали се едно на друго у сламу.

згрвољи (се) свр скотрља (се), падне, обори кога. — Згрвољи ме куче низ онија

басамаци. — Згрвољи се на онуј љизгавицу.

згребе свр 1. изгребе, огребе. — Мачка га згрeбла по руке, па се згреботина

подљутила. 2. сакупи — Ливада се мора згребе, а не да стоји такој растpвено сено. —

Згреби сметану искотле, - трп придзгребен,-а,-о 1. огребан. — Све згрeбен по образ од

грањку. —И кожа на Булчу (во) згрeбена од бодење с Мурџу. 2. сакупљен гребањем.

— Овоlj)-е све што-е згрeбено на ливаду, нема ни едне лојтре.

згреботина ж огреботина. — Подљутила ми се згеботина на образ.

згрева (се) несвутопљава (се), греје (се).—Кој ћезимуске коске да ми згрева ако

ми бабу одведе Василко (шаљ)? — Згревај се сšг докле-е топло, иду ладни дни.

згревање с глим од згрева (се). —Зазгревањећу најдем неку бабу, ега претрками

овуј зиму (шаљ).

згреје свр скува. — Да згрејем ракију, да попиемо по чашку.

згреје се свр утопли се. — Улезни у кућу, да се згрејеш!

згреши свр погреши, начини грешку. — Немој да згрешиш улицу књд идеш куде

чичу у Београд. — Па ли згреши, не ли ти реко да полак рачуњаш!

згриба несв1. грабуљом скупља на гомилу (сено). — Згриба сено у осоје. — Књд

згребе, нека газдене у овирку. 2. фигзгрће. — Куде њу ништа не остањује, згриба све

што вој дојде под руку.

згрибање с гл им од згриба. — Отиде на згрибање сено у долину.

згрне свр 1. обухвати обема рукама. — Згрну ме такву крваву и унесе у собу. —

Набрал ми толко китке, едва ги згрну с руке књд ги донесе. 2. загрли. — Књд га виде,

подрипи, па га згрну, поче га целива.

згрози свр учини што гадним. — Немој га згрозиш, да не еде више месо.

згрози се свр згади се чега, стресе се. — Згрози се књд видо како су пцетишта

развукла онуј мршу.

згроми свр пребије, истуче. — Ако га ватим, има га згромим за пакос што-е

напраил

згромуљи се свpзгрудва се. — КњLд)-це брашно згромуљи, нее више за леб, само

за свиње. — Све се згромуљил шићер у џак.

згромуљује се несвпретвара се у грудвице, грудва се. — Почел се шићеp

згромуљује, збира се у громуљке.

згрува (се) свр 1. падне. — Згрувала се бука у долину, препречила пут, не мож се

пробди. —Зрували се сви у едњн куп. 2. обори, тресне. — Има га згрува одј-séмњу ко

од шалу.3. угрува се. — Падал иc црешњу, па се згрувал. 4. роди много, прероди. —

Родилошав, па згрувал, 5. баци, смести. — Лакну ми књдзгрува компири у подрум. 6.

фиг пеј умеси. — На брзину згрува им зељаник, да има кво да се еде. 7. настрада. —

Што се еднушне згрува негде на работу, да ме више не мучи! - трп прид згруван,-а,-о

1. набацан. — Видиш да етој тек онакој згрувано без ред. 2. оштећен, в здригосан. —

Крушке су ти нешто млого згруване, ко да си ги с млатач брал.

згрудвен, -а, о згрудван, у грудви. — Оћу да ми дадеш згрудвено сирење.

згрудвује се несварудви се. — Овој се сирење нешто згрудвује, ко да неје

оlдl-чисто млеко.



Црнотравски речник 281

згруши се свругруша се, претвори се у грудвице. — Варено млеко се згрушило. -

трп прид згрушен,-а,-о од згруши се, угрудван, угрушан. —Згрушено млеко е добро за

урду.

згрушује се несвугрушава се, угрудвава се. — Што ли ми се млеко неколко пут

већем згрушује?

згули (се) свр огули (се), одере (се). — Згулил се на буку кад!-це качил да стура

врањска гнезда, - трп прид згулен, -а, -о огуљен, одеран. — Зашто су ти колена такој

згулена?

згуљотина ж огуљено место на телу. — Што нешто не туриш на туј згуљотину,

да ти заздравеје.

згуснује се несв1. згушњава се. — Малтер се почел згуснује. 2. гомила се. —

Згусњују се облаци нат Плану, и трп прид згуснен, -а, -о згушћен. — Што-е толко

згуснен малтер, књд ми требе поретак.

згучи се сврскупи се, згрчи се. —Згучило се кутре надајат, поткола от)-цтуд.

здави се несвуједа се, бори се. —Здавила се пшетишта у сокак, па ги иде урнебес.

здаде свp да га на свет, постане, створи. — Све ни-е на овија свет една рука

здала. — Не можда ти узима живот онија кои те неје здал.

здаде се свp дође на свет, роди се, постане. — Куде се такав здаде да ни вамилију

али по свет, - трп придздаден, -а, -о дат, рођен, постао, настао. — Такав си-е намћор

на свет здаден. — Од какво ли-е здаден, књд му ни зима ништа не мож, - трп придздат

-а,-о, постао, настао,родио се. — Мучим се откако сам здат на овија свет. — Боље да

неchм здата књд немам срећу.

здание с здање. — Овој здание су зидали Црнотравци између рат.

здваја несв1. спаја, удваја. — Здвајам моји волови с Тозини јунци у јерам да

видим како ће вучу. — Немој наше овце да здвајаш с-туђе у утрину.

здваја се несв1. спаја се, састаје се. — Ћени чека на раскрсје куде се здвајају

путеви. 2. удваја се. — Здвајају се жице, па се упредују с врткање.

здвајање с глим одздваја (се). — Немаздвајање ни овце, ни говеда с прочовалска

на Чемерник, да знаш!

здвоји свр 1. састави двоје. — Тој ги-е Марица здвоила, да се узну. — Здвоји ги,

па ће боље да вучу кола. 2. удвоји, упреде две нити.—Здвоји два вретена, па ги добро

уврткај да жица буде цврста.

здвоји се свр састави се. — Ка-цездвоју с Баинчани, одма се тепају. — Здвоју ли

се тија апаши, чудо напрају по малу.

здене свр 1. садене. — Требе неки и сено да здене. — Снопје се здене у крстину

или кладњу, викај гу како оћеш. 2. фиг сазида, подигне. — Могли смо и ми да зденемо

едну кућицу негде доле поред Мораву, а не да сbк чамрејемо овде сами ко штркови. 3.

фигнатрпа без реда.—Зденулџопке какодаје, па сак не знаје куде му е што - трп прид

здењен, -а, -о саденут. — Сено е здењено у стогови иза кошару, само-е едњн стог нат

појату у Сливе, - трп придздењет, -а, -о саденут, вздењен. — Сег квдје сено здењето,

могу млако и да оданем.

здене се свр 1. фиг сруши се. — И његова се кошаразденула пролетос. 2. фиг падне

у љубавни загрљај. — Нашла ги у плевњу: зденули се едно-надруго.

здењување с глим од здењује. —Уздењување се не најденики да ми помогне, све

сам сам работил.
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здењује несвдене, садева.— Коиће здењује сено у Сливе и Папрат? — Бере сено

и здењује га у овирке.

здими свр фиг нестане, побегне. — Чим се дигне, здими по малу одј-цтра да

нешто не помогне у кућу.

здомаћини се свр постане домаћин, среди домаћинство, кућу. — Здомаћинил се

цакум-пакум.

здравац м бот ливадска биљка здравац Саniсula Europaea.

здравеје несвоздрављује, прездрављује. — Како-е Тикомир, ел здравеје? —

Здравеје, па ће и да оздравеје.

здрави се несврукује се, љуби се при поздраву. — Док се сви не здраву, не можни

да улезнемо у кућу.

здрави се свр рукује се. — Здрави се с тетина, неси га одавно видел.

здравица ж тврда земља, здрава земља. — Темељ ћу постаим на здравицу.

здравjе с здравље, в бабино здравје.— Како си саздравје?— Ел те служи здравје?- д“.“ раву равј у равЈ

здраво-живо узвик при сусрету. — Здраво-живо, како си ми, прике? — Ни

здраво-живо не стигомо да кажемо.

здравување с гл им од здравује се, поздрављање. — Неће прескочимо здра

вување.

здравује се несвв здрави се. — Ћели се прво здравујемо, ел це целивамо?

здравчак /здравчњк узв каже се малом детету када кихне. — Здравчак, да си

ми здрав.

/здржа/(окамењени облик) изр: нездржа (га, гу) не даму се, не држи га, неможе.

— Не здржа га да чека, отрча да се сам увери. —Не здржа га место.—Не здржа меда га

чекам. — Не здржа га да седи дом, стално би негде луњал.

здригосан, -а, -о покварен, иструнуо. — Немој ми па доносиш здригосан зе

лсниш.

здригоcување с глим од здригосује се. — Овеј крушке су млого арне у зиму, ал

требе да ги пазиш од|-здригоcување.

здригосује се несвквари се, трули. — Такој требе да ги остаиш да се јабуке не

здригосују.

здригоше се свр сатруне, скапе се. — Здригосале се поприке у оној каче у

подрум.

здрозга (се) свр растресе (се), упропасти (се). — Здрозгаше ми се све кола по

овија џомбави путеви. — Здрозгаше се крушке у сепетке.

здропљосан, -а, -отр 1, преморен. — Овакој здропљосан, не могу више ни да

работим. 2. смршао. — Не презај здропљосана говеда у јерам.

здропљоше се свр 1. премори се, посустане. —Здропљосал се одработу, не мож

више да мрдне. 2. смрша, осуши се. — Што не раниш овај говеда, но ти се оволко

здропљосала?

здрузга (се) свр растресе се. — Здрузгало се грозје у сапетке. — Пази да ми не

здрузгаш компири књд ги тераш у кола.

здрузготина ж оно што је здрузгано, растресено. — На дно остала свл здруз

готина, неје за ништа, осем за свиње.
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здруса (се) свр издрма (се), издрмуса. —Здрусаше ме кола по џомбав пут. — Књд

гу довати, све гуздруса. —Здруса се све у трактор потејџомбе, едва издржа додом. -

трп прид здрусан, -а, -о раздрман. — Свака коска ми-е здрусана.

здува сврубије, претуче. — Књдми дојадни, има гуздувам, па што буде нек буде!

здува се свр 1. пеј нестане, погине, умре. — Здувал се негде, сам Бог знае куде, у

неку скpколију. — Што се еднушне здува, да се не мучим око њега више. — Здувал се,

дабогда! (клетва). 2. фиг седне. — Здувај се еднуш на едно место, немој да ми уодујеш

натам-наовам! — Здувај се туј и чекеј 3. фиграспадне се, скапе се, иструли. —Турим

киселе поприке узевњану паницу, исна, лето-е, па се све здувале. — Здувале ми се

тикве у подрум. — Сливе попадале, па се здувале, ники ги неје брал. 4. фиг падне,

сруши се од дотрајалости. — Кад)-це вpну, беше им се здувал амбар - трп прид

здуван,-а,-оукварен, труо. — На дно остало само здувано грозје. — Сва си ко здувана

тиква и с мене здраву це носиш!

здувотина ж пеј стар, занемоћао човек. — Кој ће чува туј здувотину?

здувоше се свр пејв здува се. — Све се на крај здувоше, па и човек - трп прид

здувoсан, -a, -o 1. укварен. — Теј здувoсане крушке дај на свиње. 2. фиг изнемогао,

млохав. — Што ће ти такој здувoсана, да е помлада, па ајде-де!

здувује се несвквари се, трули. — Што неси обралонија ошав, него се здувује по

травуљину?

здушено прил здушно, сложно. — Работу здушено ко едњн.

здуши се свр зближи се, саживи се. —Још се јунци несу здушили, па се кошкају

у јерам. — Несмо се били ни здушили, књд он отиде у печалбу, - трп придздушен,-а,-о

зближен. — Видиш како добро вучу кола кад!-цу волови здушени.

здушување с гл им од здушује се.

здушује се несвзближава се. — И такој, место да ни брачни животтече уз)-заед

ничку совру и кревет, да се такој здушујемо, ми смо, печалбарске жене, самувале.

зев мразмак између жица основе на разбоју кроз који се провлачи утак и сабија

набрдилом.—Оволки ти зев — каже се жени која тка, у жељи да што боље и више

catПКа.

зева несвриг виче, дере се. — Немој детиште толко да зева, ћу му дојдем седну

шибљинку, да му ја покажем зевање.

зевала с мн зjала. — По целден вата зевала (беспосличи). — Ћути купим на

вашар зевала (каже се лењој особи). — Продава зевала (дангуби).

зевало с зазјавало, дангубић, беспосличар. — Више не смеје да се дружи с тој

зевало. 1

зеваљка ж прозевање. — Увати ме зеваљка, приспало ми се.

зевање с гл им од зева, блебетање. —Живот му пројде у зевање около, ништа не

уработи.

зевзек м неозбиљан човек, беспосличар. — Зевзеци му сbк праву друство.

зевзечи се несвбеспосличи.—Само се зевзечи, бега одработу кођаволот-крс.

зевка несвпрозева се. — Дете ми нешто зевка, спава му се.

зевник м подрум укопан у земљу. — Врчву са спржу однеси у зевник.

зевња ж земља. — Не леж на влажну зевњу, ће навучеш неку трлему.

зевњан, -а, -о земљан.—Турим киселе поприке узевњану паницу.— Варила сам

све узевњано грне на огњиште.
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зеза (се) несвмангупира (се), зафркава (се). — Нека иде и он малко, нек се зеза

з-друство.

/зеза кризу/изр ради нешто на штету других. — Не зезај кризу!

зејтинbкмдемихиподзејтин.— Беоу задругу да купим нестал ми зејтинћк.

зејтинљив, -а, -о зејтинаст, који је боје зејтина, умазан зејтином. — А што-е

овај крпа оволко зејтинљива?

зејтинчњк мв зејтинек. — Требеше још малко да му присипеш зејтинчек.

зејтињаив, -ива, -иво в зејтинљив. — Што беше една зејтињаива аљина, теше гу

купим, ал не бео понела паре.

зејтињив,-а,-о умазан зејтином. — Руке ми све зејтињиве, скво да ги обришем?

зеленац м 1. зелено воће. — Не вељаје да едеш зеленци, ћете заболи мешина. 2.

фиг још млад. — Јоште е он зеленац за туј тешку работу.

зеленичје“ с бот ловор-вишња Prunus laurocerasus L. која расте једино на за

падном обронку Острозуба, изнад Рупља.

Зеленичје“ с мтн јединствени резерват ендемске врсте ловор-вишње Prunus

laurocerasus L. на Остротубу.

зелењикав, -а, -о зеленкаст. — Такој некако дојде на зелењикаво, а неје зеле

њикаво.

зелењикакав, -ква, -кво ирон зеленкаст.

зелениш м зб им поврће и воће. — Кво си од зелениш купила на пијац?

зељаник м пита од зеља. — Набрали скрипац за зељаник?

зељаница жв зељаник.—Сек ћети баба омеси зељаницу све скипаци покриве.

зеље с купус. — Пристаимо зеље све кокала у грне.

зељице с дем и хип од зеље, купус. — Зељице изваду ис-кацу, туршиа, парадајз и

поприка и то е мезе.

зељиште сауги пејодзеље.— Целу зиму едемо неко зељиште и недоједoмoга.

зељка ж главица купуса. — Узо триестину зељке за туршију, за зиму.

земан м време, доба. — Дојде земан да бегамо у работу.

зембиљ м цегер. — Напуни зембиљ с ошав, па им однесо да им се најде.

земја ж земља. — Сав си од земју, куде си се тој спотурал?

земљица ж дем од земља.—За дечји додатак даде на државу и тој малко земљицу

што имаше.

земљоше се свр 1. добије тамну боју, вземњоше се. — Од големуработу човек се

земљоше. — Земљосал се нешто, кво му е, ники не знаје. 2. фиг напије се, препије. —

Налоче се, па се земљоше, да га не познајеш, - трп прид земљосан, -а, -о тамне боје,

боје земље. — Земљосан како црна земња.

земник м трап за чување кромпира, взевник. — Компири па иду све у земник.

земњаж 1. в земја. — Не лежна земњу, ће оSéбнеш 2. изр напраисе – напије се. —

Не смеје да окуси ракију, напраи се земња.

земњан, -а, о земљан, од глине. — Све земњане панице ми се покршиле, чувам
I

само црепњу с вршњик. 1

1 земњица једем и хиподземња, земљица. — Имам малко земњицу, колко за едну

краву да презими.

земњоше се 1. напије се ракије. —Земњосал се од ракију, однесоше га на кркаче.

2. добије црну боју. — Нешто му неје добро кад)-це онакој земњосал.
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земуница ж склониште или спремиште ископано у земљи с тајним улазом. —У

земунице смо се крили од Бугари за време рат.

зентиљив, -а, -ов зејтињив. — Џемпир вој дојде такој на зентиљиву боју.

зечи кисељак м бот ливадска биљка зечји кисељак Охаlis acetosella.

Зиљамци м ми заселак у селу Бајинци.

зимени /зимењи прил зими. — Куде ћеш зимени с овце, бес кошару?— Не искача

се куде нас зимењи ис-кућу књд засувитли северинко.

зимење с зимовање. — Куде ћеш на зимење, ће работишел ће идеш дом?

зимњи, -а, -e (-о) зимски. — Стигло зимњо време, требе да мислиш на зимњo

oблекло.

зимовача 1 зимoвка ж бот накисела јабука. — Обрали смо и зимовке.

зимовина жзимовање. — Дошли на зимовину куде деду, па ће књд окопнеје, на

пролет, у работу.

зимогрозив, -а, -о зимoгрожљив. — Сви смо нешто постали зимoгрозиви, ко да

смо се преладили.

зимошњи, -а, -о од прошле зиме. — Још неchм изгорел ни зимошња дрва.

зимување с гл им од зимује (= проведе зиму). — Дојдоше печаловници на

зимување.

зимуске прил у току зиме, зимус. — Зимуске ће водимо деца да се санкају на

Павлову гремаду.
1

зимушњи, -а, -ов зимошњи. — Зимушњи кучићи су побпасни од летошњи.

зинат прил заинат, уинат. — Само зинат неје тел да ме послуша.

зинатење с глим одзинати се.— Кодгу пројдезинатење, тšгће дојдепа куде нас.

зинати се свр заинати се, наљути се. — Зинатила се, па неће да орати, ал књд гу

тој пројде, тšг ја с њу нећу оратим.

зине свр фиг полакоми се, постане алав на што. — Зинуло му дупе за имање, па

отима како стигне. — Зинул за паре.

зинза ж слина, в suнsа. — Пустил зинзе ко да н-умеје да се обрише.

зjаћ несв1. блене, зија. — Стал па зјаји кво работим. — Зјаи ко на Рајину патку

(изр). 2. зврји, зјапи.- Умрели му старци, па му кућа зјан празна ко пустиња.

зјајање с гл им од зjаи. — Са зјајање неће леб да стечеш, синко!

/зла пара/ изр: — Познавам га ко злу пару (лош човек).

злакоби несвслути, прориче зло, злокоби.— Незлакоби човеку књдје пошлна пут.

Злата жмти ливаде, њиве, шума.

Златанцим мн село. — УЗлатанци су мале: Попадисци (Браништари, Ђоринци,

Милкини, Прекобарци, Штрбанци), Чаушеви, Гоњи Славковци, Дубисци, Голусци,

Барке (Баркинце), Струмћеви Овамњи, Струмићеви Тамњи, Чурчисци (Ћурчисци),

Вујинци, Попруганци, Макинци, Горњи и Долњи Весинци, Лулинци, Лепоинци,

Златанци, Видићеви, Самоково и Чукурусци. Под њи, до Село, дојду мале: Долњи

Славковци, Соколица и Ливађе.

златас, -та, -то златаст, златкаст. — Носи златас сат. — Кво ти-е тој златасто

на руку?

зловарење с гл им од зловари. — Куде мене нема зловарење.

зловари (се) несвслути (се), наслућује (се), најављује (се) зло, злокоби (се). —

Немоју кућуда ми зловариш неку несрећу, ћуте утепам. — Незловари се у кућу (изр).
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злoвaрник монај који слути зло, који најављује зло, злокобник. — Дојде митија

злoвaрник у кућу, несам га ни викала, нити ми кво требе. — Нећу тога зловарника да

слушам, н-умеје ништа питoмо да каже.

зловарница ж она која слути, која најављује зло, злокобница. — Улезе ми у кућу

зловарница у понеделник, те се жива изедо.

злогледан, -на, -но урокљив. — Пази се од њега, то-е злогледан човек.

зме с 1. дем од змија. 2. фиг зла особа. — Све ни поједе тој зме врачарско! — Да те

не узне на зуб тој зме, лоше це спроведеш.

змиица ж 1. дем од змија. — Вика да-е куде извор видел змиицу. 2. мала опака

особа, злица. — Што бијатепал туј змиицу да више незавађа људи с онија поганезик.

змија ж општи назив за змију, в змија у пазуке.

/змија у пазуке изрневерна, подла особа. — Несšм знала да сам чувала змију у

пазуке, да ме изеде кад)-це нај не надам.

Змијанац м заселак.

змијарм човек који лови змије, којиуме звиждањем да их окупља. — Причало се

за Таћију да-е ноћник и змијар, па су деца зазирала од њега.

змијарник м 1. легло змија. — У тај камењаке змијарник, пази куде ступуеш. 2.

фиг опасно, зло друштво. — Не смеш да дирнеш у тија њиов змијарник, ће те поеду

док трепнеш.

змијетина жауг и пеј од змија, 1. змијурина. — Излезе из бурјан змијетина, а ја

без)-штапче и не мога гу утепем. 2. фиг зла, опасна особа. —Тај змијетина за срце ће

те изеде ка-це не надаш. -

змиска премена жв кошуљица (4). — Ене на sидину от кућу остала змиска

премена.

змиске очи ж1. очи змије. 2. фиг зле, опаке очи, хладан, зао поглед. — Кад-те

погледа с онеј змиске очи, има се наместо оладиш.

змиски, -а, -о змијски. — Кате погледа с онеј змиске очи, одма це оладиш, в

змиски език, в змиски зуб, в Злиске очи, в змиска премена.

змиски език м 1. језик змије. 2. фиг зао, опак, пакостан говор. — Што би гуја

тепала за тија њoан змиски език.

змиски зуб м зуб код змије. — Змија у змиски зуб држи отров.

змиче с 1. дем од змија. — Пази да не згазиш неко змиче кроз травуљину. 2. фиг

зла особа, злица. — Пројде Тодоровозмиче нис путињче и све се оšира около видили

га неки. — Опасно е змиче тај Костадинка, да се чуваш од њу ко од|-ђавола.

знае несвзна. — Знае ми он шипак (ништа не зна). — Знае ораси на таван (не зна

ништа).— Знае до булумач (глупа особа). — Знае куде баба моча (ирон свезналица).

— Знае и оној што неје било (ирон свезналица).

знае се сврзна се. — У сваку кућу се знае ред, а овде, колко видим, поганци коло

воду.

/знáезнање/изр паметна особа. —Тија знае знање, он ће ти најбоље каже кво да

работиш.

знаје несвв знае. — Знаје ли он за тој? — Знајете ли ви кои-е данћс ден?— Квó

знаје дете од годину? J

знаје се несвв знае се. — Има се знаје књд сте дошли у овуј домаћинску кућу.

зобање с гл им од зобе. — Тури зоб у торбицу, ће требе коњу за зобање књд га

привржеш на пазар.



Црнотравски речник 287

зобе несвједе зрнасту храну, бобице. —Дете зобе црешње ко да е штрк. — Коњ

зöбе овbс иlзЈ-зобницу.

зоби несвдаје зоб стоци. — Зоби коња за долек пут.

Зонка ж име.

зор м 1. сила, страх, невоља, мука. — Добровољно на зор (изр) — Ватил га зор

(страх, велика нужда). — Мајсторе, дај музор (гас). — Овој работим назор.— Ако га

зор не накара, ники неће. — Зор сам видел докле сам га наместил. 2. опасност. —

Беше зор да га Бугарине увату. 3. претња.— Дај на дете зор, да узне књигу у шаке. 4.

потреба, нужда. — Зор лие да сbг, по мрак, идеш дом?

зорзаман м последњи час, безизлаз. — Немој да чекаш збрзаман, боље га сbг

уработи.

зориле прил невољно, на силу, силом. — Немој зориле да га тераш у школу,

ионако га чекају фангла и мистрија.

Зорка ж име.

зорле прил в зориле. — Зорле од бабу девојка не мож (изр). — Зорле едем књд

неchм гладан. — Зорле ме терају да идем с њи. — Књд отидем куде њега, видим: зорле

ми се радује.

зорно прил потребно, неопходно. — Нее ми зорно да се дизам сабајле, ћу косим

колко могу.

зором прил у зору, у свануће. — Диго се зором па у Црну Траву на автобус за

Лесковац, катон покварен, неје синоћке ни дошал. — Далечко му, па зором мора на

работу.

зорт мв зор. — Еси видел што-е зорт. — Зорт га прикарал.

зреје несвзри, сазрева. — Сћг књд зреју сливе, лето већем почне да попушта. —

Све у свое време зреје.

зрел,-а,-о фигугодинама. —Зрел човек,зрелажена, а после испадне све грбаво.

зрно с 1. фиг плод воћа. — Отреси јабуку да обиђнемо неко зрно. 2. плод

житарица. — Како ти-е понело зрно у Чуку?

зуб м општи назив за зуб, в змиски зуб.

зубан монај који има велике зубе. —Стигалзубан да држи ралицу и оре њиву.

зубато слi, цес сунце за време мраза, у касну јесен и рано пролеће. — Немојте

прејде тој зубато слbнце, па да наséбнеш.

зубњк м дем и хип од зуб. — Да види мама куде ти избил нов зубљк.

зубњц м зубац. — Испадал зубец на гребуљче. — Строшил се зубец на голему

тестеру.

зублаж пејона која има велике зубе. — Нашла зубла да ми укимује да не оратим c

њега.

зубља м пејв зубан. — Кеси, кеси дупе, ал отиде и зубља у работу.

зуборљив, -а, -о који се тешко кува (пасуљ). — Купил неки зуборљив гра, немож

се свари три дена.

зуј-капа жв зујке. — Пушти деца нек се сиграју зуј-капе.

зујке ж мн дечја игра. — Ајде да играмо зујке.

зука жботливадска и барска биљка гола сита Јuncus effusus L. в8ука. — Одзуку

ће исплетемо крошњицу за китке.

зулувим мн зулуфи. — Пустил онолки зулуви да га не познајеш.
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зумба“ ж направа за прављење рупица. — Узни зумбу, па сам назумбајрупичке

на каиш колко ти требе.

зумба“ несвбуши. — Ће зумбамо ли опћанци?

зунзар м инсект. — Упечи ме неки зунзар, па ми натече рука.

зунзари несвриг мота се, ради нешто. — По целден зунзари око кућу.

зупче с дем и хипод зуб, зубић. — Извадимо му зупче с конћц, неје ни осетил.

зупченик м зупчаник. — Подмажи зупченик на ветрењачу да мож лако да се веје

жито.

зупчес, -та, -то који је назубљен, зупчаст. — На метловину лисје дојду зупчести.

— Бил би прав да неје зупчес.

зуцка несву дем знач: зуји. — Нешто зуцка у собу, да неје улезла оса?

зуцне сврписне, гласне се.— Свгне смеје ни да зуцне, ако зуцнеће му игра каиш.

S

saвни несв1. звони. — Saвни клопотар на Калушу чак у Јереницу, 2. одзвања. —

Још ми saвни у уши од)-цобор на Горешњак, на Мејане.

sáдањ, -дња, -дњо 1. последњи. — Излезе он из sâдањ вагон, а бео се уплашила да

нее дошћл. — Sáдњи кучићи се врљају у реку. — Нешто ми Була накривује з-sадњу

ногу. — Беоше наши Sадњи, па се некако извукоше. — Тој ми-e sâдња брига. 2.

најгори.— Немој да буде задању учење. 3. који се налази позади. —Sáдњи точкови ми

скроз арабат, требе нови да набавим. — Овој ми-e sâдњо кросно што се навива.

Isáдња рупа на свирајку/изр нико и ништа. — Он ти-esaдња рупа на свирајку у

село куде нас.

Isâдњо време изр послење време. — Дошло saдњо време. — Sáдњо-евреме да си

тргнемо дом, одавно СС ставнило.

sáдња кола с мн задњи трап воловских кола. — Стури sâдња кола, требе ни само

двојанка за до воденицу.

saдњаче с даска на колима која позади затвара канате. — Иструлело МИ

saдњаче на кола.

sâдњашан, -шна,-шно последњи. — Дојде sâдњашан.

sâдњи, -а, -о који је на крају, последњи пореду. —Sáдњије бил у школу. —Sáдњи

пут ти казујем. — Sáдњи пут сам га видел у Београд на градилиште.

sâдњица ж стражњица. — A saдњица вој дошла ко сиротињске наћве.

sáдњиште с задњи део воловских кола. — Морам да развучем sâдњиште, да

докарамо трупци из браниште.

sâдњо прил последње. — Овој нека воlj)-e sâдњо. — Било му, дабогда, sадњo

(клетва)!

sáђан, -ђна, ђно в saдaњ. — Ћу га утепам што-e sabaн у разред књд сам му

запретил да учи. — Заноси ти се sâђан крај от кола.

saмни несвв saвни. 1. звони. — Saмни ми у уши од|-тија њојан език. 2. одзвања.

— Saмни Чемерчица одј-дечјо врискање и шљискање по воду.

sвезда ж1. звезда. — Свака sвезда на небо е нечија душа. — Књд човек липче,

његова се šвезда на небо угаси и падне. 2. сунце. — Млого припица sвезда, не мож се
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работи. 3. белег. — Караџа има sвезду на чело, такој ће га поласно позајеш међу овце.

4. сред (чела). — Погодил га крушум бљш у sвезду на чело.

sвездан м бот прештип. — Ливада урасла у sвездан, од мерак да гу косиш.

sвездас, -та, -то звездаст. — Китка вој sвездаста. — Небо постало звездасто.

sвездица ж дем од sвезда. — Окитил се з-sвездице.

sвек м звук. — Заглунуше ми уши од|-тија sвек.

sвекне свр 1. зазвучи. — Књдsвекне динарче, излезни на пенџер. 2. удари. — Пази

да те не šвекне ћеремида у главу, 3. фиг дође, падне на памет. — SBекнуло му нешто,

дигал се па си отишал.

sвер м 1. звер. — Излезе неки sвер изј-шуму, па шмугну у травољак и нестаде. 2.

фигзао, опак човек. — Коће он sвер, тоја добро знам! —Такавsвер немау нашо село.

sвера несвзвера у страху и опасности. —Наћулил уши, па само sвера одј-цтра.

sверење с глим одsвери (се), двоумљење, чуђење. — Ден ми пројде у зверење кво

да работим.

sвери несв1. страши, плаши. — Не sвери га стеј ђаволине, после се у срн себа. 2.

збуњује. — Не sвери ми дете са школу, но га малко разраколи.

sвери се несв1. мисли се, премишља се. — Стане, па се sвери на коју ће страну,

кво да работи. — Целден се seepим кво да праим с овеј постељке. — Не мој да се

sвериш, но иди у Црну Траву куде доктура, 2. чуди се. — Sверим се које му је требало

cir да дооди из работу, у никоје време.

sверка“ ж 1. звер. — Претрча ми нека sверка пут на Џеврљанку, ноге ми се

смалише ко у поганца. 2. фиг важна, опасна особа. — Сек је он голема sверка у

Лесковац. — Таква sверка се куде нас више не рађа.

sверка“ несву дем знач: sвера. — Стал, па sверка ел иде кои поза њега.

sверкање с гл им од seeрка“. — Уби се од-sверкање, да га неки не прати кво

работи.

Isверска работа изр зверска, опасна ствар. — To-e sверска работа.

sверски прил зверски. — Ватил га sверски за гушу, да га задави. —КЊд ме сретне,

гледа ме онакој Sверски.

sверски, -а, -о зверски, опасан. — Тој су sњерске штрапке по снег. — Sверско

путињче, куде порооду зверке.

sвецка несвзвецка. — Sвецка му ситнеж. у џеп. — Sвецкају окови на коња.

sвецкање с гл им од seeuка. — По sвецкање на клопотар познâвам да туј пасу

наше овце.

sвечање с гл им од sвечи. — Откуде дооди тој sвечање?

sвечи несвзвечи. — SBечи кућа ко празна каца кад деца несу туј.

/sвечи му мозак изр глуп човек, тупавко. — Sвечи му мозак, сел не чује.

/sвечи му шупљак/изрглуп човек, пупавко. — SBечи му шупљак на рамена.

sвечка ж звечка. — Дај на дете sвечку да се залима, да не suвли.

sвиждало с свирајка, пиштаљка.— Напраил неквosвиждало, па ни мир недава.

sвиждање с гл им од seижди. — Свуноћ не заспа одј-sвиждање на ветар.

sвижди несвзвижди. — Sвижди ветар у блук, у стреју. — Sвижди му у нос.

sвирење с глим одssupu. — Нема sвирење крос прсти, има да жмиш како требе!

sвири несв1. гвири. — SBири на врата да види кво работу. — SBири на дувку у

плевњу куде седу момак и девојка. 2. гледа. —Sвири на едно око 3. фигзјапи. —Sвири

му на све стране, не мож кућу да угреје.
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sвирка“ ж рупа, отвор. — На таван има sвирка крос коју мож све да се види у

кућу. — Узни нешто, запиши sвирку, да не улазу поганци.

sвирка“ несвеири, гледа, вирка скривен или кроз уски отвор. — Научил се па и он

sвирка крос кључанку.

sвиркање с звиркање. — Не знам какав корис има од|-sвиркање преко плот у

туђу авлију?

sвирне свр 1. вирне, гвирне. — А што па и ја да не sвирнем на пенџер? 2. извири,

провири. — Сцепил панталоне, па му сваки час sвирне голо месо.

sвиска ж овца у другој години, в двиска. — Морам да продадем онуј sвиску за

порез.

sвонар м 1. клопотар, звоно на стоци. — На Калушу смо турили sвонар,

лијарица-е це загуби. 2. звонар. — Пре рат Гута е бил sвонар, па га утепаше Бугари

што-e sвонил кад!-цу улазили у Село.

sвонара жзвонара. — Црква има убавуSвонару, ал у цркву више никине улази и

sвонара не sвони.

sвонарка ж овца са звоном око врата. — Етегу звонарка, познâвам наше овце по

sвоно како sвечи.

sвонарке ж мн. звонаре панталоне. — Носили смо тог sвонарке.

sвонас, -та, -то звонаст. — Беpe sвонасте китке како цигански котлови.

sвонћц м звоно. — Булча носи sвонћи, он је ћаја. — А што се Првки не чује

sвонћц?

sвонење с звонење. — Едва дочека sвонење да излезнем иlзЈ-школу.

sвони несвзвони. — SBöни sвонilц на нашога Булчу, туде су негде говеда, по

Спаисковицу.

Sвонимир м име.

sвоно с звоно. — A sвоно су били докарали рабаџије чак ис-Предене, одвоз.

sвонче с дем одšвоно. —Деда Сојанча на његови немајмири врзалзвончетија око

гушу, да се не погубу лутајећи по браниште.

sвоњава ж звоњава. — Ква-е тој там sвоњава, да несу дошли грозjари?

sвоњење с в sвонење. — Ће те пробуди цвоњење, навил сам сат.

sврк узвиврк. — Узе камен и — sврк, разби им пенџер.

sврка несвцврчи, пишти, пева. — По целден sвркају пилишта у пролет. — Кво

деца толко sвркају? 1

sвркање с гл им од sepка. — Одви ми се од|-тој дечјо sвркање.

sвркне свр удари. — Пази ће те дете sвркне с камен у тилиње.

sврц узвоном за прдеж. — Преварало га, па дете учини: sврц.

sврца несвирди. — Избезобразил се па такој куде стари људи заинат. sврца.

sврцање с гл им од sapua.

sврцка несву дем знач: sврца, прдуцка. — По целден sврцка ко коњ.

sврцкање с гл им од sepцка.

sврцко монај који прди, пртко. — Еве га дедин малечки sврцко.

sврцлаж она која прди, прдла. — Отиде ли си sвршла дом?

sврцне свр прдне.—Човек еднуш сврцне и готово, а не да сваки часsврцка.

sврчка ж неслана шала, смицалица. — Само знае да на други прајиsврчке, а књд

на њега неки напраји, он се, ондак, љути.

sèбе несвзебе, смрзава се. — Пази, немој дете да seđе по овуј студеницу.
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sèбне несвзебе, смрзава се. — Чува се он добро, да његово дупе не séбне.

sesa (се) несвзеза (се), зафркава (се), мангупира (се). — Тија апаш, бpe, sesa и

башту иматер, те па неће тебе, кои симу пати?! — Узелце sèsaca(c)-старога човека.

sesáње с глим од sesa (се), зафркавање, зезање. — Немој га поцакосујеш, одма ће

почне sesáње, не могу да губим време. — Sesáње до могање.

sesне (се) сврзезне (се), зафркне (се). — Голčм зафркант: чим отвориш уста одма

те sésне. — Sesнул се ко ники. — Sésне се човек, па му поверује.

seмљоше се свр 1. направи се као земља. — Цеšемљоше од-туј ракију. 2. добије

боју земље. — Seмљосал се у лице, да га не препознаеш, - трп прид seмљосан, -a, -o

мртав пијан. — Довуче се сав земљосан, едва га укачимо у кревет.

seмња ж земља. — Не леж на seмњу, he oséбнеш. — Требе ти онај црвена seмња

ofдј-Цпаисковицу за црепње.

seмњан, -а, -о земљан. — Нека(д)-цмо кусали из seмњане панице з-дрвене

ложице. — Seмњани судови су поздрави од овија данic.

sивли несвцмиздри, плаче. — За које ли suвли тија сопyљан од)-цабајле?

sивт м зивт, катран. — Донеси ми susт да подмажем точкови.

sивтоше свр испрља, умаже. — Sивтосал све чешире, не мож ги ни Власина

опере.

sивуљан м онај који стално suвли, плаче, плачко. — На главу ми се попетија

sивуљан с његово стeњање.

sид м зид. — Sидари sinajy shД. — Завукал га негде у sta у воденицу.

sида несвзида, гради. — Почели и они да sадају кућу у Лесковац.

sидан, -а, -о трп прид зидан, грађен. — Кућа-e sиданас-циглу, неје от)-туглу. —

Овија дом-e sидан пред рат.

sидање с зидање, грађење. — Цел век suдање и на крај још неси напраил твоју

кућу.

sидар м зидар, градитељ. — Sидар sina на високо. — Sидари су млого мучени

човеци.

sидарка ж 1. пејзидарка, она која је завршила техничку школу. — И она у Село

изучила за sадарку. 2. зидарева жена. — Питуј си онуј sидарку куде воljЈ-е муж, што

мене питујеш.

sидаров, -а, -о који припада зидару. — Sидаров леб је млого тежак и с обе стране

умазан с малтер.

sидарски, -а, -о који се односи на зидара, зидарски. — Sидарски дiн је од)-sору

па докле се не стšвни, докле газда не каже доста.

sидарски чук м зидарски чекић. — И понеси sидарски чук, ће зидамо.

sидарче с дем и хип одsидар, зидарчић.—Мамино sидарче, и оно пошло у работу.

sидарчина м аут од suдар, добар зидар. — Тој неје мајстор, то-e sидарчина, да

видиш само какве умејатне руке има.

sидек м дем од suд. — Требе ми се овој сопче овде прегради с једин sидик.

sидина ж1. зидина, остаци зида. — Овој су suдине от Печинову кућу. 2. празна,

пуста кућа. — Поглеј нашу малу: остале сЊл sидине, нигде жив човек. — Које да

работиш сам у голе sидине? 3. ауг велики зид. — Колку sидину е ођутрос osидал.

sидни, -а, -о зидни. — Отишал у мајден да вади sидни камен.

sидњакм 1. камен за зид. — Овој ти-е добар sigњак, с њега да удариштемељ. 2.

застирка на зиду изнад кревета. — Имам ћилимче за sидњак.
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sиљав, -а, -о слабовид, разрок. — Одј-цтарос-е постал sиљав.

sиљавеје несвслабо види. — Почел сам и ја да sиљавејем.

sинsа ж 1. слина, в мрсољ, в сомур. — Обриши sинsу, не видиш колко си

заsинsавел. 2. плач. — Пустил sинse, н-умеје се заустаји.

sинsав, -а, -о слинав. — Дете војšинsаво, што га барем малко не уреди.

sинsавеје несвриг губи време, краде богу дане. — По целден sинsавеје око

задругу, не мож од њега човек ништа да купи, да му он не заspне у торбу.

sинsавка ж она која слини, слинавица. — Куде се изгуби онај SИнsавка, требеше

нешто да гу питам.

sинsавком слинавко. — Кво ми па знае тија sинsавко, н-умеје ни нос да си

oбрише.

sинsуљка ж минђушица. — И на дете турила sинsуљке.

sинџам слинавко.—Заседелко гладна година, едва си отиде домsинџа šинџави.

sинџав, -а, -ов suнsав. — Sинџав, да се згрозиш, три двна леб да не едеш.

sипа несваази дубок снег. — До школу Sипашемо по цела два сата. — Немој да

sипа по теј соспе, брзо ће се умори и неће стигне куде-е пошњл.

sипање с ходање кроз дубок снег. — До Црну Траву ни требе добро sипање по

овуј зиму.

sипи свр скочи, рипи. — Sипи ис-кревет бунован, не знаје куде е.

sипне свpудем знач: sити, скокне. —Sипну ујединма, ће себиe, едва га смиримо.

sоља ж зоол зоља, обад, оса. — Печила га sоља, не мож с прст да макне.

spsaв, -а, -о ситан, кржљав, — Остал је spsaв на башту.

spsaвка ж ситна кржљава жена. — Нека-е и стопут spsaвка, ал је работна.

spsaвком ситан кржљав човек. — Spsaвко, ал сто кила носи на раме.

spsољак м ситно кржљаво дете. — Усампасил се spsoЉак па ни бије деца.

sу узвономатопеја лета осе, пчеле. — Sy, sy, syЧу челе у пролет по расцавтеле

сливе.

sубрује несвдрежди, стражари. — По цел двнsубрује пред)-sâдругу, ега ће

дојде неки да га вати да пију.

sуј капа м дечја игра. — Играју се деца на гувнo sуј капе.

sysa м мали човек. — Како ће ти sysa помага, књд недоваћа ни до ерам.

sysуле с мали створ, дете. — Поглеј га коцки-е, напраил се sysуле.

Sysyрка м надимак. t

sука ж боот зуква Нееоcharis palustris R. Br, взука. — Идемо да сечемо syКу да

оплетемо кондирче.

sукне свр писне, огласи се. — Укарал сам му стра у коске, не смеје да sукне од

мене. — Sукни, па ће видиш како бата тепа!

sумба“ несв5уши рупице, в дупни. — Евé, sумбам опћнци.

sумба“ ж направа за бушење рупица, зумба. — Немам syмбу, а требеше да

изsумбам неколко дувке на каишчетија.

sумба“ несвигра. — Ватили се с некога армуникаша, па по цел ден sумбају

ни(з)-село.

sумба“ узв којим се подражава свирка или игра у колу или кад се дете цупка (в

класка, в класука) на колену. — Армуникаш свири с армунику и само вика:SyМба,

sумба, sумба, sумба-sa!

sумба-sа узв види пример под sумба“.
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sумбање с глим одsумба“, играње.—Заболеше ме ноге одј-sумбање у оро.

sумбул м бот зумбул. — КЊд ни проуцавту. sумбули у градинче, од мерак да ги

гледаш.

sумбулче с дем и хип од systБул. — Ти си моe sумбулче.

syнsар м стршљен, зунзар, бумбар. — Улете неки syнsар у кућу, да ни живи

поеде.

syнsараж 1. зоолмува зунзара. —Откуд падојде овај Syнsара у подрум? 2. фиг иде

без циља. — Не гледа куде лети тај syнsара.

syнsарица жв5yнsара. — Нетепајтујsyнsарицу, ће истресе црви, рекоти искарај гу.

syнsарка жв syнsара.— Не знам што су се данће оволко разлетеле syнsарке.

syрка се несвслепута се, траћи време, замлаћује се. — Место да потрчи дом, он

си се syрка по пут.

sуpкање с гл им од syрка се. — Нема куде мене syркање, мора да се работи!

syрлење с цмиздрење. — На сви ни дојаде њојно зурлење сваки час. — Не смејеш

ни реч да вој кажеш, одма почне syрлење.

sуpли несвцмиздри. — Не плаче, тике syрли. — Syрли за глупости. — Нисам не

знаје ашто syрли.

sучање с гл им од Sучи. — Тој sучање ме испамет искара.

sучи несвзуји, зучи. — Целден sучи овај муветина, не мога гу утепам. — Нешто

ми у sâћно време sучи (у) уши.

И

и, бре узвразочарања. — И, бре, тато, што ти је требало тој да уработиш?

иглаж дрвени или гвоздени клин који повезује руду на саоницама са салницима.

— Игла држи струку за санку.

игличе с дем одигла (= танка челична шипчица са оштрим врхом и ушицама за

удевање конца, која служи за шивење, или без ушица, за плетење), иглица. — Задену

негде игличе и не мога се сетим куде.

игличе“ с ботјаглика,јагорчевина, Рrimula veris, вјагличе. — Скрљала ливада на

Китку с игличетија.

игличе ласкарче с иглица којом су се на вутама пришивале шљокице („ласке“)

и перле. — Сигличе ласкарче су се низале вуте.

игличка / игличка ж дем и хип од игла (=), вигличе“. — Куде појдем, носим си

игличку забодену у шамију, мож ми лако затребе.

/игра/ несву изр: игра тојага, - прут, - мирко биће невоље. — Овде ће игра тојага,

колко видим! — Ће игра мирко, ако се не смирите. — Ће игра прут.

Игралина жмти ливада, пашњак.

играора мiжв играорац. — Такев играора како Јосим Кеза изј-Жутини се неје

више родил.

играорац м добар играч народних кола. — Најбољи с играорац у село, игра са

срце, а ноге се саме плету.

играорка ж добра играчица народних кола. — Докле бео помлада, била сам

голема играорка.
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играорче с дете играч народних кола. — Ники не мож у коло с овој играбче: књд

игра, не ступује на зевњу.

игриште с место где, по предању, виле играју, в Виљо коло. — ТуljЈ-им је

Игриште, туј се самовиле ноћом збирају да воду оро.

Игриште с мтн зараван, ливада, шумарак.

иде несвкреће се. — Јутре иде у Сурдулицу по неку работу. — Не иде му се у

Село у школу, млого-е далечно. * Ић имп од иде. — Не иђ натрашки, ће паднеш на

тилиње.

иде“ непр 1. може. — Идели девојкада се врћа дом средноћ? 2. вреди. — Не иде

да га више бијем, књд му у главу не улази, 3. треба. — Не иде да се буни, књд му-е све

купено што-е тел. — Колко ти иде у панталоне?

/иде на живци изр нервира. — Тој детиште ми стално иде на живци. — Њојно

стeњање за свашта иде ми на живци.

/иде по дупе изртетоши, угађа, двори. — Да му неси ишла по дупе, мож би те

сег поштувал, а ти си тела да му све згодиш.

/иде понапоље! несвиде да врши нужду.— Кобајаги иде понапоље, а овам гледа

да се изгуби искућу.

/иде у главу/изр схвата. — Не иде ми у главу како-е могал тој да уработи.

идеећи / идејећи прил идући, ходајући, трчећи.— Идеећи горе-доле заболеше ме

папци. — Идејећи у школу, ће се сетиш кво си забораила.

идење с гл им од иде 1. одлажење, одлазак. — Више ми е досадило идење у

работу, једнуш ка(д)-це врнем ћу си останем дома. 2. ходање, пешачење. — Какав

ми-е тој посел, стално идење горе-доле, докле те не заболу ноге.

/идење у школу/изр школовање. — Твоје идење у школу по кише и дрче ти се

исплатило.

идеећким / идејећким прил в идеећи. — Идеећким у Црну Траву видо Стојанчу

говедара како плете и везе, па сам се чудом чудила да тој и мушко знае да работи и да

се не срамуе. — Идејећким за овце, исплето си џемпир и два чивта черапе.

идећки / идећким прил в идеећи. — Идећки у школу едемо, немамо књд да

седимо.

идећким прил в идеећи. — Идећким шуткамо и лопту.

ижали свр ожали кога. — Толко сам га ижалила за овеј године, да сам се

напраила сучка. 1

ижали се свр изјада се. — Ижали ми се толко на свекрву, ал ја војне могу

помогнем.

ижељује се свp напати се за чим, в нажељује се. — Ижељува се у работу за онеј

наше црешње белице над гувно. — Млого сам се ижељувала за мојега мужа докле

бèомо помлади, а он цело лето у работу.

ижени (се) сврожени све кога треба. —Ижени бајка и синови и ћере, па остаде

сам з-бабу. — Ижени се и старо и младо, само ја остадо нежењета.

иживљује се несвиживљава се. — Не дам да се ники с мене иживљује. —

Иживљује се с мене кој како стигне.

ижљеби се свp насмеје се отворених уста, в нацери се. — Не могу гу гледам

ка(д)-це онакој стара ижљеби с начвакана уста.
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ижљуве свр 1. оглође. — Ижљуве такој ошав, па пљује куде му падне. 2. загризе.

— Сврака ижљуве јабуку па остан, - трп прид ижљуван,-а,-о оглодан. — Потј-дрво све

ижљуване коске од|-црешње, пилишта ли суги жљувала ел нешто друго, незнам.

ижџака свр измоли, изнуди, искукумавчи. — Ижџака ми дете паре, а несам

мислила да му дадем.

ижџањка свр вижнака. — Тај кумавка има ти ижцањка кво оће ис-кућу. —

Ижџањка ми и sâдњу пару изј-шлајпик.

ижuигља свр ижникља. — Ижџигљал ко притка за грашћк.

ижџипка се свр 1. задовољи се ваљањем, котрљањем, превртањем.— Ижишка

се врањча (= коњ) по рид, ижшипка, патњк поче да пасе. 2. фиг полегају, попадају сви.

— ИжЏипкаше се од умор по кревети да спу.

/из око испадал/изр најмилији, највећи род. — Неси ми из око испадал, па да ти

вучем светој ис Предене. — Такој те дворим ко да си ми из око испадал. — Притриша

се за њега ко да вој-е из око испадал.

изаби свpупропасти, уништи, висаби. — Онакој убаве клашње ми изабил, место

да ми сашије гуњче, - трп прид изабен,-а,-оупропашћен, уништен, висабен.—Што-ће

ми сbк изабена пређа с твоč мастење.
1 „-

изабораља свр заборави све. — Све сам изабораљал кво су ни некад у школ
1 рзаоор

учили.

изáври свр врењем испари. — Што ти е грне изаврело? — Вода искотле све

изаврела.

изака свр упропасти, уништи. — За непун месец изакал нови опћнци.

изака се сврфи пеј наскита се наужива се (с мушкарцима). — Доста се-е она

изакала с момци, ред је да се негде еднуш скраси.

изакали (се) свр испамети (се), упропасти (се). — Не биј дете такој душмански,

ће га изакалиш! — Изакалимо се од|-туј тешку работу целден послbнце.

1 изакачиња сврокачи све наокачује в изнакачиња, визокачиња. — Изакачињали

НБИНе ЏОПe, a за Мое Нема Место.

изалет прил са залетом, из затрке. — Књд узнем изалет ћу прерипим там и оној

девојче.

изали свр 1. поквари, упропасти. — Што му даде да те такој изали, књд нумеје Да

шиша.— Изалил мајсторлик. 2. фигуради што нарочито добро.— Напраил га, па га

изалил

изали се свр 1. начини се ружним. — Што тој облече, те се такој изали? 2.

поквари се. — Изалил се, више не работи ко што-е некЊд работил. — Изалила се деца

па ни добарден не викају.

изалипавен, -а, -о малоуман. — Од малечко е изалипавен, па сbк оди такој

порементен.

изалипави (се) свручини семалоумним. — Изалипавил дете, туцајећи га стално у

главу. — Изалишавил се, па ни на што не личи.

изаљави се свр 1. покварц се, постане зао. — Млого се је, у Saдњо време, иза

љaвил. 2. погорша се време. — Изаљави се време овијадни, не могамо да ожњејемо.

изамењује свр замени све. — Изамењувамо књиге ш-четврти разред.

изанђа свр остари, просени се. — Изанђале му скроз џопке на дете.
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изапе свр 1. изуједа. — Изапал га Ђума, све му чешире поцепил. — Тој гадно

кучиште ми све изапало кравче. 2. фигучини што из све снаге. — Изапе да ни бега,

едва га стигомо. н

изапе се свр залети се, учини што из све снаге. — Изапе се на нас с онолку

тојажетину, да ни брзи. — Изапе се, па ме расипа с песницу у грбину. — Изапе се, па

књд га довати за гушу.

изапиња се несвнапреже се свом снагом. — Залуд-це изапиња, књд не можда га

дигне сам. — Колко-гођ да се изапиња, неће довати крушку.

изапињање с глим од изапиња се. — Не вредити изапињање, то-е тешко ко туч,

не мож га двоица макну.

изапне свр учини што из све снаге. — Код изапнем да трчим, неће ме ники

стигне. — Књд изапнем стојагу, све ћу ви покршим. — Немој он да изапне, па ви

побегне. — Књд изапнем ћу прерипим тога прцмољка. — Изапне да гађа људи

ca(c)-зеленци.

изáпне се свp напрегне се из све снаге, залети се. — Изапел се здеца це трка. —

Изапни се, па прерипитија бачкољ. — Це изапнем да га стигнем до Лисичарку. —

Изапне се па потрчи ко луд ус-пут.

изара свр упропасти. — Изара толки компири, место да ги посади.

изарчи свpутроши.— Изарчила сам сав маз што имашемо, - трп придизарчен,-а,

-о потрошен.—Сирењее све изарчено. — Млого е брзо изарчен маз од|-цвињу.

изастоп прил заредом, редом. — Шес године изастоп сам радела у воденицу.

изаткае / изаткаје свр саткаје доста, откаје, изатка. — Изаткае постељке,

ћилими, црге побрзо од)-цве жене у село и тој на четири ните. — Књд изаткајем

зимуске ћилими, најубав ћу тебе дадем, ел си ми единити помагалу сновање и мотал

цевке.
t

избави се сврмного се задржи, закасни. — Избави се данicмлого потија вашар,

кој знаје ка(д)-це врне.

избања се свр окупа се.—Избањамо се доброу Бобатало иСтрање по вирови.

избањка се свр у дем знач: избања се. — Избањка се дете добро у корито, сbг ће

спи.

избапка се свр оболи (плод шљиве). — Слива се избапкала, нема ништа од род

овуј годину.

избапће (се) свр распукне се кромпир приликом печења. — Избапћаше компири у

релну, да ги вадимо.

избарабари (се) сврпоравна (се), изједначи (се). — Избарабари волови књд вучу

узбрдо, да не претегњује све на Жерка.— Нека се прво избарабару конопци, па после

ће лако меримо. — Деца се избарабарила.

избацка се свр избоцка се, избоде се. — Избацка се трчеећи бос по говеда у

Мишиницу.

избачка се свр испрља се блатом бачкањем. —Избачкаше се убаво прашчина по

туј долину.

избега свр 1. побегне, избегне. — Поткраља се били иселили у Влашки Дреновац,

на Косово, па четерес прву избегли од балисти. 2. фиг оде силом прилика. — Деца

избегаше у работу, остадоше старци и бабе.

избегендише се свp допадне се. — Избегендисали се по собори, па се узели.
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избезобрази се свр постане безобразан. — Избезобразила се, па сваки час на

мене нешто лаје.

избере свр изабере, пробере. — Избери поубаве јабуке, па си понеси у шамију

дома на дечицу.

избеси свр 1. повеша. — Пола Кукулинци Бугари у рат избесише, пола поклаше,

такој ни дибидус уpнисаше. 2. фиг окачи. — Избеси овија оглави на свое место, на

дирек.

избеси се свр повеша се, обесе се сви. —Мож се сви избесите за тој, неће ми буде

криво!

избеснеје се свр изигра се, искали бес. — Избеснејаше се деца, сbк ће брзо заспу.

избесује се свр 1. тера се кучка. — Одвржи кучку нек се избесује, време во-е, 2. пеј

истутњи се, проскита се.— Нека гу, нека се избесује беснула една, па ће си дојде дом.

избечи свр истури. — Избечи шију да те боље постpижем.

избечи се свр 1. истури главу. — Избечил се ко да ће боде. 2. фиг окоми се. —

Избечил се ођутрос на мене, па ме по душу тера.

избива (се) несв1. појављује се, излази, извире. — Туј, низа зид, стално избива

буђа. — Ладан зној ме избива. 2. одлази. — Ис кућу ни не избива, по целден нешто

cрти. —Не избива ис-кафану. 3. фиг излази, истура.— Не избива ми из главу. —Динар

му се из руку не избива (о шкртици).

избивање с гл им од избива. — Нема избивање по малу, туј има да се седи.

избије свр 1. истуче, пребије. —Јаги избијем, они не плачу. —Ћеги избије башта

што се касно врћају дом. 2. побије. — Све ги избише Бугари у Деићеви. — Ћу ги

избијем с двоцевку ко пилишта. 3. фиг изађе, изрони. — Идеш уз Малу реку, па у

Мртвице избијеш на Боровички друм. — Књд избимо на Џеврљанку, малко ми лакну.

4. фиг пробије се, изластари. — Књд вукну кошара, па изби онај огењ у вр небо.

/избије динар/изр заради уз велики труд. — Цело лето ископнемо работејећи да

избијемо неки динар.

избира несв бира, одабире. — Не даде ми да избирам компири, но ми сâм наврља

у зембиљ што му подруку паде.

избирање с гл им од избира. — О(д)-толко избирање остаде нежењет.

избирџијам онај који много избира, пробирач. — Дошћлти-е избирџија, сbк ће

закасаш, на све ће ти најде ману.

избирџика ж она која много избира, пробирачица. — Беше голема избирџика,

сbк баба-девојка.

избички свр изтестерише. — Избички ми овај дрва, докле се ја не врнем

и{3}-задругу.

изблизни свр ојагњи двојке. — Три ми овце изблизниле до сšг.

изблизо прил изблиза. —Изблизоће и моја бабадовати, довати гути преко плот.

избљуе/избљује свр 1. поврати. — Све што поеде, одма избљye. 2. створи, нађе

(углавном новац). — Како знаш да ми избљујеш дуг од дваесиљаде за јунче, ел ћуте

овде убием.

/избљy(ј)е отров изр разгоропади се, нагрди кога речима. — СЕг ће на тебе да

избљуе отров.

избоде свр убоде више пута роговима. — Не приоди куде Жерка, ћете избоде! —

Избол га јунац у мешину.

избоде се свр пободе се (стока). — Изболи се овнови у Чемерник.
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избричи (се) свр обричи кога, обрије (се). — Чича ћете избричи, ја немам кад. —

Избричи се од мерак, па ми све некако дојде убаво.

избуа свр излупа, истресе мотком. —Требеше, море, да га добро избуам, да ми

више не запрдује. — Избуај овеј црге на премет.

избуба свр избије кога песницама у леђа или груди. — Избубај га добро, да те

запанти.

избубњи свр 1. зачас изгори. — Избубњи се кубе, па му турај дрва да се кућа

загреје. 2. фиг исприча, истороче. — Ибубњи се такој, па му малко лакне.

избува свр 1. измлати, испраши. — Избували га ноћаске, у сокак, пијаног. 2.

истресе, излупа. — Носил сам клашње у ваљавицу, да ги избувам.

избуди свр пробуди све. — Избуди ни онија апаш ноћаске, развикал се ко луџа у

cћн.

избукари се свр пари се, оплоди се (свиња). — Избукарише ли се ваше свиње?

избулка свр испече (кокице). — Избулка на деца царевицу да се залимају.

избупа свр изудара. — Избупа дете што не пази говеда, него се занесе, а она

улезла у овhс.

избута свр 1. изгура. — Избуташе ме из ред за шићčр. — Избутамо пуна кола из

ендек. 2. испреврће. — Све ми избутала премену у ковчак, не знам кво-етујтражила.

избутавеје свр поквари се, сатруне. — Све избутевели компири у подрум.

избучка свр произведе масло бучкајући млеко. — Избучка сабајле пуну паницу

масло.

извади свр фиг испише (из школе). — Ако не учи, ћу га извадим изј-школу, па у

дунђерију, с мене барабар.

извали се свр исхвали се. — Извали се на снау и брата, ко да гими незнамо.

извaра (се) свр превари (се). — Извара ме ће ми донесе шамију из работу, па

ништа. —Изварала сам се урачуницу,требу ми још паре за порез, прирез и травнину.

извата свр фиг обави полни однос. — Како гу не извата књд беошемо сами на

Џеврљанку, но сhг да ме туца у здрав мозак.

извата се свр 1. ухвати се, фиг побије се. — Изваташе се за гуше, едва ги

смиримо. 2. фиг обави љубавни чин. — Изваташе се на моје очи, а ја од|-црам побего

да не гледам.

изведе свр 1. излегне из јаја, роди се (пилад, змија итд). — Изведомо подј-две

квачке четереспилишта. — Не приоди куде тија камењак, туј се изводу змијурине. 2.

фиг изнесе у јавност. — Плаши се да гу за туј работу не изведе куде народ, да вој се

ситу душмани.—Ћути испричам моју невољу, ал да мене изведеш куде народ.

изведе се свр роди се, визлегне се. — Кад-це изведу пилићи, квачка ведује над њи

докле не попорасту. — Извели се пилићи, па свл пијучу.

/изведе на пут изришколује, запосли. — Погину Страиња, остаи ме у никакво

време, књд ми највише требеше да деца изведемо на пут.

извеје свр заврши с вејањем. — Извејамо жито што смо јучерке врли.

изветреје (се) свр 1. изветри, испари. — Изветрејала ми ракија, неки ми отпушил

балонче и врљил запушку. 2. проветри (се). — Излезни малко, изветреј се по орман!

— Нема кои да ни отвори кућу, да се изветреје. 3. фиг посенили. — Изветрејал му

мозак. —Чича изветрејал, па не знаје кво орати. — Изветрејала ми баба, све си нешто

збори спрома главе.



Црнотравски речник 299

извива (се) несвизвија (се). — Не извивај руку на дете, ће гу исклечиш. — Тој

дрво требе се извива надогењ, ако ће праиш вилу. — Не извивај се толко, ћете заболи

грбина.

извивање с глим од извива (ce). –Тој га боли од извивање, оће се преврћа преко

главу. — С извивање над огењ ће га испраиш,

извиди свр сазна, дозна на тајан начин, водири, в издири. — Ја ћу отиднем да

извидим ква-е ствар куде њи стој девојче, па ћу ви кажем. — Извидитој, па ми јави.

извиђување с глим од извиђује. — Научила на извиђување, па све оће по малу да
1

ИЗВИДИ.

извиђује несвсазнаје што тајно, в дири. — Отиде Сребра да извиђује кво се тој

тāм работи.

извије (се) свр 1. извитопери (се), усуче (се), савије (се). — Овија слапци мора се

извију на огењ, ако ће да буду парошци за вилу. — Извијешемо добро црге, да се

осушу на слbнце. 2. исплаче (се). — Књд се на њојан гроб извије, лакне вој.

извика се свр 1. извиче се. — Нека се извика по говеда, да ни у кућу не плаши. 2.

изгрди кога. — Извика му се добро књд ме не слуша.

извикне се свр продере се. — Извикне се на човека, а после се праји ко да ништа

неје било.

извикса свр изгланца, улашти обућу пастом. — Дедер ми извикcaj ципелке, па

ћу ти на вашар купим бомбоне.

извикување с гл им од извикује се, издирање. — Не могу да трпим више његово

извикување.

извикује се несвешче јако, дере се на кога, подвикује. — Извикуј се ти на твоју

жену, а не на мене, ако узнем секирче, с тилиње ћу ти расцопам њокалицу.

извиљка свр фиг одгаји дете с муком. — Едва сам га извиљкала од оволицко, од

кило месо, а сšг да ме не слуша. {

извиљчи свр сакупи сено вилама. — Узни, па извиљчи сено на еден куп да се

суши.

извира несвизвире. — Чемерчица извира под Врло присоје. — Немој да газиш туј

куде вода извира.

извирује несв1. извире. — Туј, подгрмен, у Бачевиште, што извирује ладна вода.

2. гвири, навирује. — Сваки час извирује на врата ко да некога чека.

извиска свр ишиба прутом.— Узе шибљинку, па га извиска, свему се напраише

пручке по дупе.

изводи несвизлеже (пилиће). — Квачка квачи на јајца, у гњездо, у јасле, ће

изводи пилићи.

/изводи бесне глисте/изр замлаћује се, чини глупости. — Изводи бесне глисте,

кво друго работи?

/изводи керефеке изр замлаћује се, чини глупости. — Пусти га, нека изводи

керефеке.

/изводи смешке изр прави хумор, прича смешне приче, вицеве. — Немој туј по

млого да изводиш смешке, него узни да работиш и ти!

извољи свр изађе из воље, засити се нечим.—Извољил грозје, више не едетој.

извољување с глим од извољује.—Дете се наалило на извољување, па ни досади.

извољује несвизвољева, прохтева. — Куде мене не можда извољује како куде

башту.
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изврже свр повеже све. — Сђк ћу дојдем, докле извржем говеда. — Двоица,

изврзамо снопје за час. *

изврља несвизбацује. — Стално он изврља ђубре ис-кошару. — Изврља дра

нгулије, а ја помисли ће работи.

изврљање с гл им од изврља. — Викни га да ти помогне у изврљање камен из

мајден.

изврљи свр избаци, истера. — Изврљига ис-кућу, нећу трпим ајлази. —Данђс да

изврљиш ћубре искошару!

изврљување с гл им од изврљује, избацивање. — Да се спремите за изврљување

снопје ис-кола и денење вра.

изврљује несвв изврља. — Крава изврљује пометину. 1

изврне свр преврне. — ћушнулс ногу и изврнул дудулицу с млеко. — Изврну

пуна кола сено.

изврне се свр 1. легне, извали се. — Умори се од ринтање, едва чекам да се

изврнем у кревет. 2. преврне се. — Изврнул му се четверак з-дрва у Стаменкову

долину 3. фигумре. — Нашли га: изврнул се куде подрум, 4. беспосличи. — Само знае

да се изврне на грбину, па све четри увис.

/изврне папци/изр 1. брзо се умори, легне. — Поработи малко, па изврне папци у

ладовину. 2. умре. — Наћаске деда изврнул папци. — Изврнула папци и онај Томина

урулејка. в отегне папци

извртано прил наопачке, обрнуто,—Черапе плетемо право, клоти извртано.

изврти свр 1. избуши сврдлом. — Узни сврдел, па изврти туј куде требе дувке за

пречке. 2. фиг издејствује, домогне се, снађе се. — Тујкуде ти не мож ни да по

мислиш, он лако изврти. — Изврте ли да те пушту с нас?

I извртка свр упреде (нити). — Извртка цело вретено, докле се ви јутроске

ДИГОСТe.

изврћа несв1. изврће. — На дете изврћал руку, па га боли. 2. преврће, окреће. —

Изврћа откосjе да се сушу. 3. враћа. — Књд на сви изврћам што сам зајмил, које ће ми

остане?

/изврћа истину, - речи, — речови, - орату изрлаже, окреће смисао речи,

претвара се. — Изврћа истину. — Неће ти каже право, сbл изврћа речи. — Изврћа

речови. — Изврћа орату да га не познајем.

изврчка (се) свр извуче (се) (везица, опута), издене (се) (конац, плетиво). —

Изврчкај иглу, лошо си га заплела, елузни други заплит. — Изврчкала ми се игла из

плетење. — Изврчкала вој се подвешка, па се расмакљавила.

изврше свр оврше.—Ћути дадем коња чим извршемо пченицу дати вршеш.

извугне свр фиг изгори. — Извугoмо зимуске онолка дрва, пун дрвник. — Немој

да тураш суве сучке у кубе, брзо ће извугну. 1

извузга свр фиг излема, изудара прутом или штапом. — Извузга га добро,

испличи му дупе.

извукари свр фиг излема, пребије. — Извукарили га дома што-е напраил голем

пакос.

извукување с гл им од извукује (се).

, извукује (се) несвизвлачи (се), изврдава. — Извукују дрва ш-четверак из долину.

— Увек се извукује од работу. {

извупа сврфиг пребије, пртуче. — Извупа га с онујтојагу, довек имада панти.
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извуче свр 1. фиг поднесе, пропати (терет, болест итд.). — Толко сам извукла

терет од косилбу и жетву да немаш појма. — Што сам ја од њу извукла, неје ники. —

Главни терет у вамилију она-е извукла. 2. фит добије батине.- Извукла-е она од њега

добро тепање.

/извуче а) изр: извуче уши пребије. — Ћу му извучем уши што бега од|-чколу.—

Извукал му уши ко лопате; б) извуче жицу на косу добро оклепа косу. — Чекеј докле

извучем жицу на косу, па књд ви подберем низ ливаду, свећу ноге да ви иструпим. в)

извуче главу спаси се. — Едва извуко живу главу да мене убију, г) извуче дупе побегне

од обавеза. —Увек кад)-це нешто тешко работи, он се снајде и извуче дупе. д) извуче

оћотек добије батине. —Ће извуче он оћотек за туј Миросовку, ђ) извучемачка за реп

добије батине. — Ће извуче мачка за реп, видим ја.

извуче се свр фиг стане на ноге, заима. — Вала Богу, сви се моћ извукоше, сви

домаћини постадоше. 1

/извуче се“) изр: — Едва се извукода не работим (побегне од посла). — Извуче се

öн, и не одслужи војску (снађе се). — Извуче се, стаде на ноге (избави се из си

ромаштва). — Извуче се из апсу, а они заглавише по три године (спаси се затвора).

— Извуче се он з-два месеца, а њи одрапише по целу годину (прође нешто блаже).—

Ивуче се, и не ватише га (измаче).

изгалати (се) свр испсује, наружи, нагрди, в нагалати (се). —Што она знае дате

изгалати, Власина те не мож опере. — Изгалати се, па си отиде дома.

изгасне свр 1. погаси се све. — Све главње изгаснуше, како сbк да запалим

цигару? 2. фиг помре. — Кој ће остане на овуј црнотравску зевњу, књд старци изгасну,

а млади отишли у бели свет?

изгиличка свр изголица.— Научилда се по кревет изгиличка, патњк да спи.

изгим мвет болест код оваца.— Што-е умејала далечи овце од изгим, ко с руку

да е стурала болес.

изгима се свpвет надује се (овца кад поједе паука). — Ка-цеовца изгима, лечугу

овчари з-бајање. в перу, в пири.

изглави (се) свр извади (се). —Заглоби се у Блато, едва изглави чижме из батлак.

— Изглави држаљу иш-чук, па му напраи бољу. — Пази ка(д)-цечеш дрва, дати се не

изглави секира, нешто-е лабава. 1

изгледа свр дуго гледа што, нагледа се чега. — Изгледа ми, изгледа сирење и не

те да купи. — Изгледа ме убаво човек и отиде си, не знам ни кон-е и кво-е тел.

изглоби свр 1. ишчаши. — Не уврћај на дете руку, ће гу изглобиш. 2. избави,

извади из глиба. — Допаде и кум с јуже, те изглобимо коња ис-потресуљу.

изглоби се свр извуче се, избави се. — Едва се кола изглобише из блато, да не

беше Мурџа јакачак, кој знае колко би туј остали, мож би ги и претоварали.

изгмаца се свр извуче се. — Изгмацамо се из блатиште на сувоту.

изгмечи свр изгњечи, угњечи. — Изгмечи компири за прашчина. — Глејкуде ће

седнеш, да ми не изгмечиш крушке у торбиче.

изгњаса свр истуче, изудара. — Изгњасала га деца због некаквав вузбал што се

пробушил.

изгњезди се свр фиг роди се. — Изгњездил се из наш крај, туј му е и сврт.

изгори свр изр: изгори оћотек II изгори од бијење пребије, претуче. — Ћу га изгорим

оћотек. — Изгоре га од биење и он па не слуша.
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изгори се свр 1. фиг превари се. — Дадо му паре унапред за јунче, па се изгоре,

никад ми га не докара. 2. фиг учини нешто што не треба, што не пристоји. —

Продума куде бату за жену му што не требе и изгоре се ко ники.

изгоротина ж изгорели део нечега. — Сви узоше по убав комат леб, а ја из

горотину.

изгостира свр 1. проведе се у гостима. — Изгостирала се она добро: цел месец

куде ћерку. 2. фиг издовољи се нечим, изгуби жељу за чим. — Изгостирала сам ја

собори, више одавно не идем. — Изгостира и колачи и месо, тој више не едем.

изгостује свр проведе се у гостима. — Изгостува добро, целу недељу куде ујку у

Тазини.

изгрбавеје свр погрбави се. — О(д)-толко сецање, човек изгрбавеје. — Откво сам

ја изгрбавел, но о-тој, од рмбање. 1

изгрбави (се) свр 1. учини што неравним. — Убаво си га малтерисал, ал си га на

средину малко

изгрбавил. 2. згрби се, погрби се. — Изгрбавила се од работу дуич. 3. лошеуради

неки посао. — Изгрбавил си работу.

изгрваља се свр 1. испреврће се по земљи. — Коњче леже на ледину, па се

изгрваља, изгрваља и тЊк поче да њишти. 2. легне, извали се.— Оставили работу, па се

изгрваљали у ладовину.

изгребе свр погребе, очисти, огребе. — Изгрeби добро ливаду, вид)ш колко је

сено остало.

изгребен, -а, -о изгребан. — Мачор ни се врнул из малу све изгребен.

изгрева несвизлази, рађа се (Сунце). —Лети слbнце изгрева откуде Станикин крс.

изгревује несвв изгрева. — Слbнце ће већем да изгревује, ти се још неси наканил

от-кућу.

изгриба несвсакупља, чисти. — Мора се наћве изгрибају, не да се брашно

остаља растpвено.

изгруљи сврољушти. —Изгруљи лешњаци, да ги туримо у џак, на промају да се

сушу.

изгрцка свр изгрицка. — Ће ти поганац изгрцка уши, ако се не покриеш.

изгрчавеје свр ослаби, омршави. — Краве ми прет-пролет нешто млого из

грчавеше.

изгрчави се сврв изгрчавеје. — Изгрчавила ми се зимуске говеда, све им се коске

броју.

изгубен,-а,-о изгубљен, збуњен. — Изгубен, не мож сејош сабере откад му жена

умрла.

изгустира свр изгуби вољу, поверење, наклоност. — Одавно-е она изгустирала

куде Крањчу, сbк неће да чуе за њу.

изда свр 1. ода. — Издале ги штрапке по снег, па ги Бугари уватили у Савчи

камен и све побили у Баинску реку. 2. разда. — Све што-е имала од спрему у ковчек,

све издала на сестричине.

издава несв 1. издаје. — Књдја почнем да ги издавам, свеће ги поáпсу. 2. раздаје.

— Све што имам ћу да издавам на комшије, ништа ви нећу остајим.

издава се несв1. издаје, одаје. — Наши су си се сами издавали куде Бугари у рат.

2. раздаје, надава се. — Издава се на деца све што имаше одј-цлатко. 3. фиг одаје се.

— Питува гу куде-е била два двна, ал се она не издава.
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издави сврискоље све. — Лисице ни издавише све кокошке. — Издавили им вуци

овце у Грчке.

издави се свр 1. подаве се сви.— Немој се издавите по туј воду, млого е дибока. 2.

фиг изуједају се. — Издавише се кучићи по сокак. 3. фиг посвађа се. — Да се зачудиш

кве су тој жене: издаву се, издаву, па си после па споређују.

издаде се свр ода се, вофира се. —Тескам гу одавно ел се кому обрекла, ал се она

неће издаде.

издалечи се свр удаљи се, отуђи се. — Ми смо род, ал смо се издалечили.

издане свр 1. издахне. — Сапело ме у груди не могу да изданем. 2. фигумре. —Ћу

изданем од овуј врућину. — Чујем изданул и Тренча.

издањује несв1. издише. — Гуши се, тешко издањује. 2. фигумире, испушта

душу. — Две године како такој он издањује, ал га Господ још не узима.

издарује свр подари свима. — Добро смо ги издарували на свадбу, да се не

посрамимо.

издебели се свругоји се. — Издебелил се ко вепар, едва оди.

издева несв1. измишља, даје надимке. — Књд им он издева надимци, има се

пушу, 2. извлачи (конац из игле, или игле из плетива). — Неки ми стално издева игле

из овој плетење, ако га ватим, има му претуцам прсти.

издева се свр 1. нестаје, одлази. — Седам деца-е родила, сва се издеваше негде,

остала-е сама ко пењуга. — Куде ми издевасте моје џопке? 2. извлачи се (конац из

игле). — Ја гу уденем, она се сама издева.

издевање с гл им од издева (2). — Опоменула сам ги за издевање игле, нека знају

да ћу ги потепам. 1

издејани се свр фиг избори се, преживи. — Издејани се деда и овуј зиму, дочека

пролет.

издели свр подели имање свима. — Изожени синови и издели ги, свг ниедњн неје

при мене.

издели се свр поделе се деца из задруге сродитељима, водели се. — Изделимо се

одма туј иза рат.

издеља свр истеше, направи. — На сви ћу издељам по едну пуцаљку од бkз. —

Издељал ми тарабе од мерак. — Еси ми издељал скије како си ми обећал?

издене свр 1. извуче конац из игле. — Изденула ми се игла, удени ми конац, ич не

видим. 2. избаци сено из кола. — Издени сено из лојтре докле се ја не врнем.

издењује несв1. избацује сено. — Издењује кола сас|-сено. 2. извлачи конац из

игле. — Ватил га неки ђавол: стално баби издењује иглу.

издењује се несвизвлачи се. — Ја га удењујем, конац-це издењује, изгуби си

грдно време.

издере се свр пеј викне, продере се. — Тике се издере на човека без разлог. —

Кад)-це он издере, и ја се издерем, да види да му се не плашим.

издигне свр подигне. — Књд га увати, па га издигну и удари од-séмљу, теше га

распучи.

издиза несвподиже на виши ниво, поставља. — Сами узоше да издизају онолке

гредетине на кров.

издиза се несв1. диже се, подиже се. — Ја гутапкам, земња се издиза. 2. устану

сви. — Кад)-sâдрма кућу, сви се издизамо, рекомо: кво ли је па тој сег? Оно зе

мљотрес 3. фиг истиче се, разликује се. — Он се издиза на(д)-цви у село.
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издипли сврупакује сено у навиљке (дипле). — Издипли сено, па ми врљај на

стог, да га зденемо!

издира несвдири. — Издира куде смо купили кућу, куде цеселимо.

издира се несввиче на кога. — Издира се он на свакога. — Н-умеје да орати с

људи, него се издира.

издирање с гл им од издира (се). — Ники га не воли због тој издирање.

издири свp дозна тајно, сазна, водири. — Ти ће издириш је листина тој што

викају за Тому ел неје.

издирување с гл им од издирује. — Млого-е поган за тој издирување, оће све да

издири, све да знаје.

издирување“ с гл им од издирује се. — Дојаде ми његово издирување, па га

шљопи по прлицу!

издирује несвослушкује, распитује се, тајно сазнаје, открива, в дири. — Из

дирује куде сам била њекња, књд ме неје нашла кот кућу.

издирује се несвв извикује се. — Издирује се по кућу ко да неје чамуз.

издиса (се) несв1. фиг издише, умире. — Дошло време да се издиса. 2. испушта

ваздух. — Точак почел често да ми издиса.

издисање с гл им од издиса (се). — Удисање и издисање.

издоваља сврдокотрља.— Издоваљамотрупци над воденицу, туј ће ги цепимо с

клиње.

издође свp дођу сви. — Моји издођоше одработу. — Лебеђани издођоше на собор

с музику.

издокара свр дотера све. — Издокарамо сено из долину.

издолек прил из даљине, из далека, водолек. — Дошли људи издолек, требе

вечерају, па да легају.

издолечи се свр 2. одмакне се. — Издолечил си се, како ће га доватиш? 2. фиг

отуђи се. — Моја роднина се издолечила од мене. — Ми сестре, па се издолечимо, ко

Да Се Не познâвамо.

издонесе свp донесе много тога. — Књд издонесе из работу, кућу ни напуни

calc|-свашта.

издоноси сврв издонесе. — Башта ни издоносил премену, не можгу износимо ни

за годину дина.

издооди свp дођу сви. — Књдвој браћа издобду из работу, тј. кце договоримо око

веридбу.

издочекује свр 1. дочека све. — Она ги све издочекује с коњче у Предене, на

станицу. 2. фигподвори све.—Уморим се докле, за славу, сву својту издочекујем.

издрења свр фиг излема, пребије. — Ћу га издрењам чим дојде дом, што неје

сапел коњи како сам му рекал. — Издрења га ко вола у купуз.

издржи сврфиг проведе време.— Издржбању дваестину дана, егати помогне.

издришљави се свр поцепа се, одрпа се, буде сав уритама. —Кудели си се такој

издришљавил”

издркан, -а, -о фиг покварен, лош човек. — Како ли се из онакву вамилију

изметну такој издркан човек неје ми јасно.

издроби се свр фиг насекира се, препадне се. — Све се издроби одј-цтра да деца

неће можда прејду преко надошлу реку.

издропса свр уситни, измрви. — Издропсали леб ко за кокошке.
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издрузга свр истресе, раздрма. — Издрузгаше ме све кола низ тија Качар.

издруса свр исцима, истресе. — Оној теле све издpуса краву сисáећи.

издруса се свр иструцка се, издрма се. — Издpуса се у кола низ џомбав пут

накуде Ракицку реку.

издруска се свр иструцка се, истреска се. — Издруска се у канате на трактор,

заболеше ме коске. — Издруска ни ко компири.

издрчавеје свp напати се од чежње или жеље за чим. — Дојде издрчавел за

домаћу рану.

издрчи се свp нажели се, напати се од жеље (угл за храном или неким за

довољствима). — Они еду, а ја се издрчи гладан гледаећи ги.

издубен, -а, -о издубљен, удубљен. — Корубе требе да су добро издубене, да по

њи тече вода. — Све ни греде издубене од сипци.

издувчен, -а, -о провpтен, избушен. — Скрши се издувчен слапац на оплен.

издувчи свр избуши, провpти, просврдла. — Све издувчил сипац ћуприју у

подрум. — Овде се требе издувчи са-сврдел за парожак.

издудњи свр прође, прохуји, истутњи. — Издудњаше дрва кроз кубе зачас и не

огрејамо се. — Ће издудњи грмљава, па ће пројде.

издудњи се свр 1. прохуји, истутњи се. — Ставнише се облаци, издудња се небо

и па слbнце огреја. 2. фиг извиче се. — Издудња ли се више тија старкеља? — Други га

наљуту, па дојде овде, да се издудњи.

издужи се свр 1. фиг падне, простресе.— Како га удари, такој се Мика издужи. 2.

фиг пеј легне. — Како дојде од работу, одма се издужи у кревет.

издује се свр 1. испусти ваздух, издуши. — Лопта се издује на трн. 2. надује се,

испуни се (храном, ваздухом). — Напасла се, па се издула. 3. фиг преједе. — Издумо се

од-едење на славу куде Зајци. 4. фиг цркне од надутости. — Улезла Лиса у отаву, па

се издула од-детелину. — Дабогда се издула у туђу ливаду, књд ме више не слушаш

(клетва: најела се, па цркла). 5. фиг изобличи се (зид). — Издул се зид на кошару,

требе се потпрс. I

изђебра (се) свр изгрди. — Има га добро изђебрам кад!-дојде дом.

изђустри свр 1. очисти помоћу цеђи, песка или пепела, ориба. — Изђустри добро

тој котле од)-чађе. 2. фиг изгрди.— Башта га изђустритуј, пред нас, што ни преварал.

изђика свр израсте, порасте. — Избика ми син ко младика у гору. — Зачас

изђикају деца.

изебе свр озебе, смрзне се. — Обучи се како требе, да не изебеш на туј сту

деницу.

изебе“ свр фиг превари. — Пази се од матрапази, да те не изебу за мале паре. —

Свакога, кои се с њиватил у коло, су изебали.

изебе се свр превари се. — Изеба се: купи крвомочљиво кравче.

изéбне свр визебе. — Немој изćбнеш, посčчи малко дрва, па беж у кућу.

изеданпут прил одједном, одједанпут. — Светој што ти носиш два-трипут, ја ћу

изеданпут.

изеде свр (имп изеђ), 1. поједе. — Збраше се аламани, изедоше тепсију баницу. 2.

уједе, угризе. — Немојте куче изеде за дупе. — Изела га змија, отекла му нога, па лежи

у извор. 3. изуједа. — Изедоше га бује и кумарци. — Изеле га осе из)-шупљак у буку.

4. фигубије. — Рече ми Мирко: Четири човека су изели твоега брата, потказали га на

Бугари. 5. фиг забрине, упропасти. — Изеде ме дете: ич неће слуша. — Изедоше ме
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бриге и невоље. — Изеде ми изнутрице. 6. изр за појачано значење. — Удари га, те га

изеде. — Напраил га, па га изел.

Лизеде изр изеде ме срам постиди се, засрами се. — Жив срам ме изеде од)-Дра

гомира што сам му оној рекла, место да сам оћутала. — Уработил га, па га изел

(одлично урадио нешто). — Излагали га, па га изели (преварили га опасно); — Шутну

ме с онеј баканџе, па ме изеде. Изр: изеде ми душу уништи ме, упропасти ме. — Душу

ми изеде тај кучка како се ожени за мојега брата. Изр: изеде (ме) за срце страшно

увреди. — Не мога да преболим тој што ме тај кучка изеде за срце.

, изедно прил одједном, изједног дела.— Изедноћу исплетем на џемпир рукави. —

Изедно ће косимо и беремо сено.

изеднуш прил в одједанпут. — Изеднуш је изнел на спрат два џака цимент.

изелица жм онај који живи на туђ рачун, који другога поткрада. — Све су тој

мукомџије и изелице. — Изелица, не свидевој се ни капку млекцe да сипе на дете. —

Све ми дрва покрадоше теј изелице.

изешком онај који много једе. — Од тога изéшка ни колач не могу да свртим у

кућу.

изешник м прождрљивац, изелица. — Књд би бил радник какав је изешник,

повише би корис од њега било.

изéшница ж гладница, прождрљивица.— Књд би зналаза срам, не би била толка

изéшница. .

изséбне свр озебе, назебе. — ИЗséбли смо дибидус браејећи дрва повијулицу.

изsирује несвевири. — ИЗsирује сваки час преко плот да види кво работи

комшика.

изspне свp нагвири.—Сваки час изSpне на врата, да види који тој орати нис-пут.

изида (се) несв1. изједа (се), нагриза (се). — Мука га изида што му се потикало

дете. — Изида се ко месец. 2. троши, нестаје. — Ни сам не знам како ми се изидају

паре, не видим куде отиду.

изиљи свр 1. начини гримасу, искриви. — Изиљил уста. — Ка-це изиљи, а ти га по

лабрњу, више неће ти се иљи тој жгепче. 2. накриви. — Што си такој изиљил капу?—

Нешто и он изиљил главу.

изиљи се свp начини гримасу, искриви се. —Изиљил се старац, па оди наеро.

изими свр претера зиму, презими. — Изимише ми краве и овце с три стога сено.

— Књд изимимо, беше ми остало сал џаче брашно. — Оделише се одма, докле само

изимише куде мене и маму. — Изими у Београд, па дојде у село у пролет.

изистински прил истински, стварно. — Изистински-е такој било.

изишка свр1. истера кокошке повиком: Иш! — Изишкај кокошке изградинче. 2.

фиг отера из куће. — Удадо се ко да су ме моји изишкали искућу.

изјагли се свр избистри се. — Изјагли се небо, ће буде убав дан.

изјадује се свр изјада. — Књд гу видо, ко да-е чекала да ми се изјадује.

изјари свр оплоди. — Наш Ћубан изјари све комшиске кокошке.

изјерами свр испрегне из јарма. — Изјерами волови, да пију воду и тури им сено

да еду.

изјулари свр скине улар (стоци). — Изјулари краве, нека пасу по отаву, докле

товаримо снопје.

изладује свр одмори се у хладу. — Еси ли се изладувал, па да узнеш косу.
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излаже свр 1. слаже. —Знаје понекад и мрсно да излаже. — Чим зине, излаже. 2.

наговори, превари. — Књд мом к излаже девојку, води гу дома.

излазење с гл им од излази, излажење. — Нема више излазење, ја сам заклопил

врата.

излази несв1. цури, тече. — Престала вода да излази на чесму. 2. фиг кипи. —

Излази млеко искотле.

излаје се свр каже нешто што не треба. — Не мож она да толко баши, це излаје

еднуш.

излакач м пинтерска алатка за извлачење данцета из каце или бурета.

излапа свр поједе. — Излапа куче све воду искорито.

излапеје свр посенили. — Књдостареје, па излапеје, које можда му работиш?

излапотина ж сенилна особа. — Кво ће ти помогне една излапотина, само да ти

смита.

излапће сврв излапа. — Које гођда му туриш одрану, одмаће излапће, ел видиш

да-е изгрчавело.

изласка свр изгланца. — Да ми изласкаш ципеле да се сјају!

излisцка се свр иштуца се. — Излецка се данће толко, мора да ме е неки
1

спомињувал.

излегне (се) свр роди (се), истили (се). — Пирга требе скоро да излегне пилићи —

Сег ће ни се излегну пилићи. — Тај квачка знае да излегне и води пилићи.

излегување с гл им од излегује се, излежавање. — Работил би, ал од излегување

нема књд. — Данђс се работи, нема излегување, а јутре, на светБц, целден излегување.

излегује несвизлеже. — Излегује пилићи, не можда дојде (ирон).

излегује се несвизлежава се.— Сел се излегује, работу не пипа кода-еваличан у

главу.

излежување с гл им од излежује се, излежавање. — Доста е било излежување,

мора се работи.

излежује се несвизлежава се. — Не давај му да се излежује, нека и он нешто

cрти.

излезне свр изађе. — Излезни брзо, да ми помогнеш да стоварим џакови. —

Излезомотам, под едну крушку, на чуку куде ни чекаше. —Како да излезнем ис-кућу

књд ми не давају? — Неће излезне ис-котало.

/излезне/ 1. изр: излезне на нос прескупо плати, има само штету, дојади. — Тија

његов ортаклик ми е излезал на нос. — Пази, немојти тој дружење излезне на нос. 2.

изр: излезне на крај договори се, споразуме се. — Ако с њега излезнеш на крај, прекољи

ме куде сам најтанак. — Не могу з-деца да излезнем на крај. 3. изр: излезне искожу

полуди, изгуби памет. — Од овога смаила ћу излезнемис кожу. — Кво ми све не

работи, ћу излезнем ис-кожу од етрву.

излекује (се) несв1. излечи (се), исцели. — Кад-те он излекује, одма ће отидеш

на Друм (гробље). —Одил по доктури да се излекује, ал га излекувал Тодор Рисимкин

с некве травке. 2. фиг пребије. — Ће га излекује Стојанча с врбов прут.

излеми свр залепи, залеми све. — Чижме да ми излемиш з-гумараблику.

излемза свр испребија. — Излемзаше га ођутрос добро, ич гине слуша.
1 -

излипче свр поцрка све. — Удари нека редња, излипцаше пцетишта. — Вати ги
1

пипет, па излипцаше кокошке.
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излита несв1. излеће. —Пазитија чук излита, неје дршка заглавена како требе. 2.

истрчава. — Сваки час излита на пут да види кои иде. 3. почиње да лети. — Почела

пилишта да излитају из гњездо.

излита се несвзалеће се, истрчава се. — Излита се на човека ко петл на

кокошку.— Не излитај се, књд неје девојка спрома тебе.— Излита се, а неје кадар.

излитање с гл им од излита (се).

излитеје свр просени се, истањи се од дуге употребе. — Излители му све

лактови на џемпере.

излител,-а,-о истањен од дуге употребе, просењен. — Немој више на облачиш

туј излителу кошуљу, узни нову.

излитело с одећа која је израбљена од употребе. — Нећу више да носим

излитело, несЊм више малечњк.

излитојам онај што се истрчава кад не треба.—Па ће дупе да му поеде баницу

на тога излитеју.

изломи свр поломи све, поломи на више комада. — Донесе обед, изломи пресну

погачу, напуцамо се, ко да никад несмо јели, - трп прид изломен, -а, -о изломљен,

поломљен. — Што је овија леб овакој изломен? — Све сам нешто изломен, ко да ме

воловођњица прегазила.

излоче свр 1. полоче. — Зачас свиње излочу сирутку. — Још несšм оцедила

сирење, он излоче цвик. 2. фиг попије. — Како да неје пијан, књд излоче цело шише

ракију. 3. фиг уништи, упропасти. — Излокаше ми крв онеј покварене женетине.

излувтира (се) свр 1. проветри (се). — Требе да излувтирам кућу. — Излувтирај

се малко наулице. 2. фиг скита, луња. — Отишал да излувтира дупе.

излудеје свр излуди. — Ђе излудеје Марика за Тикомира. — Излудејал за туј

распију, мозак му чавка попила. 1

излудује се свр изигра се, наигра се, задовољи се игром. — Иди на орман па се

излудуј, а не овде по кућу да ми лудујеш!

излупен, -а,-о олеуштен. — Еве ти и излупена јајца.

излупи свр 1. оЉушти, скине љуску или кору. — Излупи на дете неку јабучку, да

поеде. — Излупи овија ора, да сија не каљам руке. 2. фиг пребије. — Излупи му дупе

башта за теј свињарије што-е праил по школу.

изљуска свр 1. очисти од љуске.— Јучерке изљускамо грашак. 2. испуца глеђ или

емајл. — Отуца ми паницу, све се изљуска, 3. фиг изудара. — Изљускала га добро, да

му се прсти на гузицу познавају. t

измава свр1. истера. — Измавамо мује искућу. 2. фигокоси. — Измавали ливаду

у Самоково?

измае се свр прошета се, нашета се. — Измаја се малко до дел, тике да си

оладим главу.

измаже (се) свр 1. упрља (се). — Куде пројде све измаже с руке.— Н-умеје убаво

по пут, но се измаже з-блато ко прасе. 2. малтерише се. —Требе собе да ми измаже с

малтер. —Sид се прво измаже згрунт, па се твк пердаши. 3. помете, очисти.— Нека

деда измаже тигањ са{c}-леб.

измазни свр углача. — Удари му грунт, па га после измазни! — Ш-чешало

отимари говеда, па ги, после, ш-четку добро измазни.

измазуљка се свр исклизне, извуче се. — Измазуљка ми се шише из руку, и пуче

от камен. — Ће ти се измазуљка риба из мрежу и отиде у воду.
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измаје се свр изгуби време, визмае се. — Само се измаја данас, ништа неуработи.

измањује несвзамахује, прети. — Он ће на мене измањује стојагу, нек си

измањује на татка.

измасати свр фиг изоштри, наоштри. — Измасати добро косу, па вати да косиш

по ред ливаду у Полом.

измасти (ce) 1. обоји, вомасти. — Измастила онолку пређу па гу турила на

тарабе да се суши, свp 2. упрља (се) машћу, упрља (се). — Све си измасти бркови од

баницу. – Тој што си измастил, не мож се опере — Скво се такој измасти?

измаршира свр истера кога повицима: „Марш!“. — Измарширала порежџије ис

кућу, књд јутредњн вој откарали јунца.

измациња несв1. бежи. — Од работу стално измациња дупе, ал на совру се

примациња, 2. измиче.— Не измацињај му рану, књд још еде 3. одмиче. — Не мож га

стигнемо, колко ни измациња уш-чепељак.

измациња се несвизбегава. — Не дава да му пријдем, све се измациња ко да се

плаши.

измаши свр замахне. — Књд измашим, са зевњу ћу га састаим!

измашување с глим од измашу(ј)е.—Ће га претепа за измашување на брата.

измашуe / измашује несвзамахује. — Почел и на мене да измашује.

измњкне свр 1. испредњачи. — Измњкоше ми куде чешму, докле се одмара, па ги

едва стиго уз друм. 2. помери, склони. —Измћкни грне од огњиште, да не изавpи.

измњкне се свр 1. избегне. — Вњ3дњн џагољи око тебе, а ка(д)-ти затребе он се

измњкне. 2. напусти, остави. — Одавно се измћкал од работу. 3. помери се. —

Измћкни се одотле, да не смиташ.

измездри свр фиг излема, пребије. — Ћугу, бре, измездрим куде-е чак откарала

овце по овој слbнце.

измери сврфиг истуче.— Совуј лемезницу има да га измерим колко-е дугачак.

измести сврфиг ишчаши,угане.—Уклизнулсе наљизгавицу, изместил ногу.

изместо прил с места, без залета. — Рипил изместо највише од|-цви ђаци.

измете свр почисти метлом. — Докле се врнемо, кућу да изметеш. — Ни кућу

неје измела какотребе, - трп прид изметен,-а,-о почишћен.— Кућа имарно изметена.

изметне се свр уметне се на некога. — Куде ми се дете изметну на ујку?

изметри свр 1. исече дрва у метре. — Изметри ми дрва у Дел и докара дома без

реч. 2. истуче. — Ватили га у штету, па га изметрили како вола у купуз.

измије се свр 1. умије се. — Иди донеси воду у стовне и изми се доле, на

кладанац, 2. окупа се– Ће се измије вечераске у корито. 3. опере суђе. — Грејем воду

да измијем судови.

измили свр 1. изађе из скровишта. — Чим малко отопли, у пролет одма измилу

гуштери и разне татабице.

измислен, -а, -о измишљен. — Ма то е измислено за мерак. — Овај ладовина-e

измислена ко за нас, косачи.

измита (се) несвмете (се), чисти (се) метлом. —З-дрвену метлу требе се гувно

измита, па да насађујемо снопје.

измитање с глим од измита (се). — Еве ви по метла, па на измитање авлију!

измица (се) несв1. измиче (се), склања (се). — Не измицај леб од астал, још

едемо. — Измица троношку од преклад. — Врућо вој, па се и мачка измица од

огњиште. — Измицај котле од огењ. 2. бежи, збегава. — Колко он измица, толко ми
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трчимо да га стигнемо, докле га некако не ватимо на врЧуку. — Неје овој коџа работа

да се измицаш.

измишљава несвизмишља, изналази. — Измишљава си како си кој оће и ти му
верујеш.— Измишљава си нешто што га нема нигде. — Она си измишљава, а ја требе

да га напраим,

измишљување с глим од измишљује (се). — Научило тој на измишљување, па си

измишљује неки разлози сЊл да не работи.

измишљује (се) несвизмишља (се). — Измишљује рупу на точак. — Измишљује

ладну воду. — Нема туј кво да се измишљује, требе само да узне да работи.

измодира се свр задовољи се праћењем моде. — Модирала се, модирала, па се

измодирала. 2. изађе из моде. — На мене дава оној што се измодирало, а она се

модира, - трп придизмодиран,-а,-о изашло из моде.—Носи већем све измодирано.

изможди се свр пропадне од неког напора, изнури се, исцрпи се. — Изможди се

цело лето трчајећи по надницу, да запечалим неки динар.

измозга свр пеј измисли, досети се. — Књд нешто измозга, човек да се за главу

вати.

измотава несвправи кога будалом, зеза. — На голе очи те измотава и које му

мож? Ништа! Влас је влас!

измоча (се) свр 1. измокри (се). — Измочал камен из бубрег.— Стаде Мурџа па се

измоча на срет пут. — Измочам му се ја у његово паниче (галата, псовка), 2. фиr

пљуне. — Измочам се ја на њину работу, такој ли се работи?!

измочување с гл им од измочује (се).

измочује (се) несвиспушта мокраћу. — Мурџа почел нешто да измочује крв. —

Тујли најде да се измочује, куде пооду људи?!

измрда свр 1. извуче се. — Неће ми измрдаш, има да идеш с мене у дрва па да

певаш. 2. фиг обави сношај. — Ћу гу измрдам, па кво било.

измрдување с гл им од измрдујем. — Нема више измрдување, мора се коси.
измрдује несвизбегава, изврдава. — Увек књд ми затребе за нешто, он ми

измрдује.

измре свр поумире. — Измреше старци, раселише се млади, запусте село.

измреје сврв измре. — Полагачке, ће измрејемо и ми, па на кога ће после остане

село?

измрка (се) свр оплоде (се) овце. — Пушти Бецка нека измpка и Тисине овце. —

Есу ти се измpкале овце? 1

измува свр 1. испретура. — Измува ми премену и не најде кво вој требе. 2.

истуче. — Измували га насред село, у половин ноћ, књд ники неје видел.

измузе свр 1. помузе. — Кравче ми тврдовиместо, намучим се докле га измузем.

2. фиг искористи. —Књдосети да може, умеје она човека да измузе до голу кожу, - трп

прид измузен, -a, -o 1. помузен. — Краве су све измузене, мож гитераш у говеда. 2. фиг

искоришћен, покраден. —Одавно е он измузен од|-туј флинту, сbгје гол ко пиштољ.

измуљи свр провири, нагвири. — Измуљили му прсти из опћнци. — КЊдизмуљи

кртица из дувку, с матику гу утепаш.

измуљување с гл им од измуљује (се). — Ружил сам га за тој измуљување књд ја

оратим с некога прет кућу.

измуљује несвевиpи, вири. — Измуљује како поганац из дувку. — Змија измуљује

главу испод камен.



Црнотравски речник 311

измуљује се несвизлази, извлачи се кришом. — Свако јутро се измуљује ис-кре

вет да га ники не види.

измумуљи свр визмуљи. — Књд измумуљи главу на пенџер, страги увати, па

побегну.

измyнта сврнасамари, превари. — Немој с њега да се ортачиш, имате измyнта.

измушља свр 1. избуши. — Гагрице ни све измушљале овче коже на таван. 2.

мушљањем истера што. — Стојагу измушљај пот корење, ће искараш рибе. - трп

прид измушљан, -а, -о провpтен, избушен на више места.— Што су овеј талпе оволко

измушљане? Ел ги прогризла мушљика?

изнабере свp набере у више наврата.— Изнаберемо печурке, па ги сушимо куде

шпорет.

изнабива свр побије све кочеве, ексере... — Изнабивај колци, па да ковемо

баскије.

изнабије сврв изнабива. —Требе да изнабијеш сви ексери и кламфе у греду.

изнавађа несвв изнаоди. — Стално изнавађа по нешто, тике да неје без ништа.

изнаваља свр 1. обори све. — Ћу изнаваљам овеј буке низа страну, за дрва. 2.

докотрља све. — Изнаваљал греде за кров у долину, требе му ги докарам.

изнавика (се) свр саспе увреде. — Свашта ми изнавика тај луда кучка, па си

отиде. — Изнавика ми се, ко на дете, још што ме неје бил.

изнаврзује свр извеже све, повеже све. — Књд изнаврзује снопје, ти гиздени у

кладње.

изнаврља свр набаца без реда. — Изнаврљал џопке, мисли требе други да му ги

збира.

изнада се свр пренада се, узалуд се нада. — Изнада се ће дојде мој Драгутин од

работу, ал џабе.

изнадева свр 1. набоде све. — Изнадевал на ластар рибе што ги уватилу реку. —

Наберејагоде, па ги изнадева на сламку. 2. измисли.— Изнадевал наговеда иметија, и

данic ги такој, по његово, викамо.

изнадојде свp дођу сви. — НаГорешњак на Мејане изнадојде свет чак из Дервени

откуде Мораву.

изнадоноси свp донесе више предмета, донесе више пута. — Изнадоносилни

дрва, да се целу зиму греемо.— Изнадоносилрану у кућу за годину. — Изнадоноси ни

башта из работу свашта.

изнадооди свp дођу сви. — Књд изнадооду печаловници из работу, па почну

славе, свадбе, игранке, весеља, трг село живне.

изнадује свp надува све редом. — Књд закољемо свиње, чича ни изнадује мејури,

да се играмо.

изнадује се свр фиг наљуте се сви. — Сви се изнадули на мене, ники неће орати,

што ноћаске несšм дошал дом.

изнајде (се) свр изнађе (се), пронађе (се). — Како си, бре, истикал онолке овце, не

мож ги изнајдемо?- И за њега це изнајде неко место у општину да се запосли.

изнаједе се свp наједе се у више наврата. — Изнаједе се ко нездрав, после вика

боли га мешина.

изнакачи свр окачи све. — КњT прет кућу, а постилци изнакачени на жицу.

изнакачиња свр визакачиња, в изокачиња. — Распастрмимо свињу, изнака

чињамо сушенице и сланину на лемезнице над огњиште.
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1 изнакачиња се свр попне се. — Вати ме стра ка(д)-це изнакачињаше деца по

црешњу, да не попадају.

изнакладе свp наложи ватру на више места. — Изнаклали огњишчета овчари,

па се греју на штетину.

изналепи свр излепи. — Изналепили плакати и умрлице по бандере куде школу. -

трп прид изналепен, -а, -о излепљен. — Врата у собу му све изналепена с некакви

глумци.

изналоче се свp напије се, препије. — Изналочу се ракичину, па не знају кво

орату. — Изналокале се свиње помије.

изнаљути свp наљути све. — Немој такој да оратиш, ће ги изнаљутиш, више те

неће викају да дојдеш.

изнаљути се свр 1. наљуте се. — Изнаљутили се што гинеје викална испратни

цу у војску. 2. наљуте семеђусобоом.- Изнаљутили се, па ники с никога не орати.

изнамеси свр умеси доста. — Изнамесила леб за три дина, докле се не врне из

Лесковац.

изнамести свp намести свима. — Изнаместила сам ви кревети, мож одма да

легате.

изнамири свp намири све. —Изнамирила сам стоку, свгмогу мирно да плетем.

изнамирише свp намирише све. — Изнамирише собе з-босиљак.

изнамирише се свp намирише се превише. — Изнамирише се, изнамирише, да се

не траи (подноси).

изнаоди несвизналази, измишља.— Изнаоди си он неке (керефеке) бесне глисте,

салте да неје дом. — Изнаоди трице и кучине, да не иде у работу. — Без разлози

изнаоди ману.

изнаоди се несвнахода се. — Данђс се изнаоди, те до Црну Траву, те идo у

Струмићеви.

изнаније се свр в изналоче се. — Изнапију се барабе, па све тарабе покршу

нис-пут.

изнапоји свp напоји све редом.—Изнапоји ги с неку брљу, па си работи с њи кво

си она оће. — Изнапоји стоку, напуни им јасле, па срп нека преживају.

изнапоседа свр седну сви. — Изнапоседаше жетвари који куде по траву, под|-

-цливу, и зачас смазаше ббе тепсије баницу.

изнаправи свp направи пуно чега, направи за све. — Изнапраил виле, гребуље,

косе, за свакога у кућу има понешто за работу.

изнапраља свр изгради. — Изнапраљал сам свакому по едну собу.

изнапред прил раније, у ранија времена. — Изнапред су људи гра варили и у

грнци носили на славу и свадбу. — Спржа је изнапред у земљане врчве чувана.

изнарани свp нахрани све. — Не могу ги изнараним колко еду.

изнаређа се свр 1. све се поређа. — У подрум изнаређала бурићи и каце, па на

полице влаше и тегле три реда. 2. обреде се сви. — Преварали гу и одвели у кућу, па

вој се изнаређали сви, ене, јутрос ги ватају милицајци.

изнарипа (се) свр 1. фиг попне се. — Изнарипаше у кола и отоше на Власину. 2.

претуче, пребијеногама.—Изнарипа му се добро, сbг нека сеšвери што га-еснашло.

изнаседа свр в изнапоседа. — Изнаседаше трубачи око чичу, на ледину, да му

свиру „изгубено јагње“.
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изнаскита се свp наскита се. — Изнаскита се за овија два двна колко несум у цел

живот.

изнасуче свp направи пуно кора. — Подраним, подложим, па изнасучем коре за

три банице.

изнасуче се свр поређају се један за другим. — Изнасукали се едњн по другога,

трчу да га увату, да им не побегне.

изнаткаје свр изаткаје пуно предмета. — Изнаткала сам зимуске постељке,

сваки да си има своју покривку.

изнатрењка се свp напије се, попије преко мере. — Изнатрењкају се, па н-умеју

да си дојду дом.

изнатpупи свp насече дрва. — Књд отидем куде деду изнатpупим му дрва за

недељу дана.

изнатура свр наређа, стави доста. — Изнатурала ми жена свашта у ранац

ка(д)-цам поодил у работу.

изниклица ж 1. властaр, в младар. — На пањеви од јавори све излезле из

никлице. 2. самораст, кромпир који изникне на кромпириштузаостао од претходне

године. — Окопала сам и изниклице, нека ги нека и оне расту.

изново прил поново, изнова. — Изново ће гу прајмо ако требе, ал има да буде

цакум-пакум.

износен,-а,-о изношено, старо. —Тија износен џемпир нећу више да обукујем!

износено с изанђала, стара одећа. — Преносује од брата, на њега-е све из

нöсено.

износи свp дуго носи. — Млого сам убаво износила тија џемпир, па ми дојдежал

што ћу га врљим у крпаре. — Износил чешире, па ги свгдава мене. - трп прид износен,

-а, -о изношен, израбљен. — Што си обукал туј износену кошуљу?

изнутрицежмнклетвенареч, некаква болест, у клетви. — Изнутрицете изеле!

изобаља свр пообара. —Зими изобаљам буке, да се сушу трупци на леденицу, па

ги у пролет докарујем дома.

изобе свр поједе зрно по зрно, позобе. — Набрамо боровињке, па ги изобамо. —

Чим изобе крму, Лиса одма рита, неће се музе.

изобедује свр поједе обед. — Чеке да изобедујемо, па ће тог да работимо.

изобикаља свр прође свуда около, обиђе све. — Изобикаља цело село, докле те

најдо.

изоблекује сврв изобукује. — Докле изоблекујем све џопке, трипут се презнбим.

изоблече сврв изоблекује. — Најутро едва деца стигнем да изоблечем, морам

одма у кошару.

изобрише свр обрише све. — Докле ја изобришем судови, ће дојду говедари

ca(c)-стоку, да измузем краве. — Изобpиши ги такој, да се цаклу!

изобрне свр изокрене. — Како гођ да си рекла, он ће га изобрне. — Изобрни

öткосjе да се суши сено.

, изобрћа свр изокреће. — Изобрћај постељке да ги из-другу страну слbнце огреје.

— Изобрћа ми речови, како несšм рекла.

изобује свр 1. обује све. — Не можда стигне само да ги изобује и нарани. 2. фиr

купи обућу. — Работим ко црнац да ги изобујем и изоблечем, да не иду голи и боси на

овај свет при живога башту.

изобукује свр обуче све. — Докле изобукујем деца, отиде ми силно време.
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изодели свр в издели. — Мож се они не би одма изоделили, да ги жене не

накараше и изоделише.

изодели се сврв издели се. — Изоделише се моћ синови чим се изоженише.

изоди се свp находа се. — Изоди се целден по овце на овуј врућину, ноге ми

отпадоше.—Изоди се отуд Мејане, одовуд Мејане, докле га три пут не обиколи.

изодири свp дозна тајно све. — Не мора он ништа да ми казује, сама ћу све да

изодирим како ја знам и умејем.

изоднесе свр више пута однесе, однесе све. — Јастребни изоднесе све кокошке.

изодовуд прил с ове стране, одавде. —Ти отуд, ја ћу изодовуд, да свртимо говеда

у огрењу, куде буке, на пландиште.

изодонуд прил с оне стране, одонуда. — Дојде киша изодонуд, од Боровички

друм.

изожени свр пожени све. — Изожени синови и издели ги, сšг ниедњн неје при

мене.

изозгор(е) прил одозго. — Изозгор мутури неки покровац, да не кисне трешељ на

коња. — Терај ги изозгоре да не отиду у чичин овћс.

изоздоле) прил одоздо. — Изоздoлтури шушке и суварци, а изозгор сировак, па

це разгори.

изокачиња свр визакачиња, визнакачиња. — Испрегни волови и изокачињај

öглави на дирек!

изокачиња се свр окаче се сви, наокачују се. — Изокачињала се деца по црешње,

па зобу ли зобу гроздињке. -

изоколо) прил около. — С њега требе некако изокол, да не осети, а да ти све

исприча.

изопере свр опере све. — Морам да изоперем овај деца, па тšг да нешто по кућу

приработим.

изопраси свропраси више прасади. — Свиња изопрасила тринаес прашчина.

изопраси се свропрасе се све свиње. — Изопрасиле ми се све свиње, пуна кочина

с прашчина.

изорати свр изговори, каже. — Превара се тај кучка поселарска, па изорати

срамотну реч за мојега Станимира, е, та|г)-гу довати, све војсколубе оскубо.

изорати се свр 1. исприча се, изразговара се, наразговара се. — Треви се и

Јагодинка куде доктура, па се, чекаећи, убаво изоратимо. 2. фиг ода се, каже нешто

што не треба. — Дојде ми такој само на език и изорати се бес потребу.

изоре свр 1. пооре. — Изорал све њиве и посејал. 2. орањем извади, ископа. —

Викају: деда му изорал ћуп са злато, 3. фиг ископа, упропасти. — Кише све изорале

путишта, - трп прид избран, -a, -o 1. узоран, пооран. — Беоше некад туј све убаво

избране њиве, а сbк остал пустињак 2. фиг ископан, изрован. — Отпровалу, путни све

избран.

изослободи се свр ослободи се све. — Ка-це изослободи, браћатргоше за Београд

у работу.

изостаља несвизоставља. — Њега си увек води све њу, а мене изостаља.

изостањује несв 1. касни, заостаје. — Кад)-це врћамо исПредене, она ни стално

изостањује, нешто се кеси. 2. изостаје, не долази. — Болуњава, па изостањује ш-ча

сови у школу. — Изостањује на работу, па га искарали.
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изостpи свp наоштри. — Наклепај и изостpи ми добро овуј „срчанку“, да бричи

по ливаду. — Изостpил ми косу, бричи, та али.

изотели се свр отелиле се све.— Изотелиле се краве, пуна кошарастелчина.

изотиде свр оду сви. — Сви мужи изотишли у работу, само се Таћија још маје по

село ко глуво куче. — Сви си изотидоше дом, само ја остадо с Маричку.

изотима се несвотима се, бежи. — Пази како водиш врањчу, он се изотима, ће

ти побегне.

изоткара свр отера све. — Изоткарал ђубре на њиву. — Цело жито изоткарамо у

воденицу, ништа не остаде у пресаци.

изоткачи свр откачи све, ослободи све. — Изоткачи онија дроњци од|-џицу, ће

удари киша, да ги ушљепа.
1

изоткачи се свр откачи се, ослободи се. — Кад)-це изоткачимо еднуш од њега,

неће се више задужујемо куде џимрију.

изоткида свр откине све. — Изоткидал ми најубаве китке у градинче. — Неки му

изоткидал све пулке на кошуљу.

изоткрије се свр открије се.— Врућина му, па се изоткрије ноћу, и такој оšебне.

изотне свр отме, зграби. — Немој ти неки изотне торбу с паре.

изотне се свр 1. отргне се, ослободи се, отме се. — Држ га, да ти се не изотне из

руке, опасан етој вол. — Изоте се јунђц и побеже, не могамо га упрегнемо. 2. фиг

излети из уста, изрекне се. — Изоте ми се реч, па им свашта реко 3. фигузе реч. —

Тамћнда кажем, он ми изоте реч из уста. 4. фиг осамостали се, пеј усампаси се. —

Изотели се сви из моју команду, па им ништа не могу.

изотуд прил отуда, са те стране. — Еден изодовуд, други изотуд, да га сколимо

и ватимо. 1

изоцели се свр одселе се сви. — Изоцели се цело село, ники не остаде, - трп прид

изоцелен, -а, -о одсељени. — Из овуј малу сви изоцелени, остала следна баба да

чамреје.

изработен, -а, -о истрошен, изморен. — Толко сам изработена, ни бања ми не

мож помогне да се сврнем. — Изработен човек, дућч непостал.

изработи свр уради, направи. — Нема што не знаје да изработи, златне руке има.

— Што види тој ће ти изработи.

изработи се свр исцрпи се од рада. — Човек се изработи, па непостане, после ни

за куде неје. 1

изравња сврпоравна.—Узни либелу, па изравњајдиреци.— Сравњачу изравњај

малтер.

изравња се свр 1. изједначи се. —Зекa и Брешко се изравњали у вучу, у јерам. 2.

фиг начини поравнањеукавом послу. — Изравњамо се кои-еколко дали сhг смо квит,

мирна Бачка.

изради свр фиг превари, обмане. — Пљуни ме, ако те Данил за тај посл не

изради.

израдња ж гл им од изради (= yради, направи). — Дал сам прозори на израдњу

куде Јову столара.

израђа несвизроди. — Израђали добра и паметна деца.

изразбије свр поломи све, поразбија. — Дојде ли наљоскан, све изразбије по

кућу. — Пијан, изразбијал све по кућу.

изразбије се свр изразбија се.— Изразбијал се по поледицу докле-е дошалдом.



316 Радосав Стојановић

изразбуди свр пробуди све. — Н-умеје да улезне полагачке, ка|дј-дојде ноћу, но

ни сви изразбуди.

израни свр исхрани.—Како ли ће израни онолки аламани на овуј гладну годину?

израсипе свр проспе у више наврата. — Немој она да сипује млеко у дудулице,

обавезно га израсипе.

израсипује сврв израсипе. — Израсипуј на стоку крму по јасле, нека лижe.

израсплете свр расплете, опара. — Узне, па израсплете стари џемпири, па

преплита нови. 1

израстура свр порастура. — Иди израстурај онеј овирке, нека се суши сено.

израчуња свр израчуна, прорачуна. — Ћу израчуњам, па ћу ти кажем ел ми

одговара. 1

израчуни сврв израчуња. —Узни, сам израчуни колко ме светој кошта и ел ми се

исплати.

изрба (се) свр 1. исхаба (се), похаба (се). — Како да му се не изрбају опћнци књд

по целден шутка лопту. — Изрба ми се гуњче, убаво га износи овеј године. 2. попије.

— Изрбајтија чај, докле-е топлачњк - трп прид изрбан, -а, -о похабан. — Од носење

ранац ми све изрбан, требе се закрпи.

изрга свр истера, изјури. —Завукал се кер под-амбар, едва га изргамо. — Изргал

кучку ис-кућу.

изребри свр пребије, истуче кога. — Ћу га ватим, па ћу га изребрим, неће ми

остане дужан.

изребри се свр 1. погрбави се. — Изребри се работејећи с туј пусту матику. 2.

легне поребарке. — Изребри се такој да и на мене напраи место за спање.

изреди се свр учине штогод сви по неком реду. — Изредише се све куће у чување

говеда, па испочетак. —Довели туј лумавку у појату, па војсе сви момци изредили. —

От-кућу на кућу изредише се трубачи предј-цобор.

изрезили (се) свр 1. осрамоти (се). — Изрезили ми вамилију, дружејећи се с туј

мангупарију. — Немој се там изрезилиш како ти умејеш, глеј да помалко пијеш. 2.

изгрди. — Кад)-дојде, ћу га изрезилим што ти е дете дирал.

изрекне се свр каже оно што не треба, ода се, в излаје се, в офира се. — Дојде

му такој, па се човек изрекне, после се бадава каје. — Изреко се, а неје требало тој да

му кажем. I

изрепчи свр пребије, претуче. — Има га изрепчим ко мачку з-глоговbк.

изрепчи се свр 1. протегне се, опружи се. — Изрепчил се комачор насланину. 2.

испречи се. — Што си се туј изрепчил, не мож се од|-тебе пројде?

изрине свр 1. очисти (од ђубрета шталу). — Књд момек изрине кошару, нека

откара жито у воденицу. 2. фиг издуванос.—Толки мушкар, н-умеје да изрине s инse.

/изрине кошару/изр издува нос. — Изрини туј кошару, немој ми сваки час

ушмркујеш!

изрипа несвискаче, бежи. —ТоljКјарестално изрипа ис-трлу. — Изрипаше деца

из грмење, да ни поплашу.

изрипа се свpистрчи се, изигра се.— Одвржи Врањчу нек се малко изрипа порид.

изрипање с гл им од изрипа. — Настрадал од изрипање из воз.

изрипи свр искочи, изађе. — Књдгу виде, изрипи из оро и отрча по њу.

изрипне свр искочи, искокне. — Изрипну зајче из грм, керови га забраше там

надоле, у туј реку.
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изрипување с гл им од изрипује. — Нема изрипување ис-кола књд иду, мож

настрадаш.

изрипује несвискаче.— Сћг смогу ватили, неће ми више изрипује из гњездо, има

да квачи на јајца, док не изведе пилићи. — Изрипују рибе из воду у бобатало.

изрипује се несв1. скаче у љутњи и јарости. — Ене га, изрипује се по кућу ко

луд. 2. заскаче. — Изрипује се јунћц на краву, ал му се она измациња.

изрка (се) свр издува нос. — Нек изрка нос, да ми не ушмркује сваки час. — Изрка

ли се више еднуш?

изркне се свр издува нос. — Пустил сопуљ, н-умеје се изркне.

изркување с гл им од изркy(ј)е се. — Нее ти овде место за изркување!

изркуе (се) /изркује (се) несвиздувава нос. — Нека изркуе туј кошару, немој га

сваки час опомињамо. — Сопуљан, изркује се куде стигне.

изрмба свр изтежачи, проведе време у тешкомраду. — Изрмбамо и овуј недељу

на њиву.

изрове (се) свр 1. исплаче (се), заплаче, прикука. — Колко жене изроваше за

Данила, нес-м знал да га толко волу. — Нека се лечка изрове, па ће вој лакне. 2. фиг

изрије, прекопа. — Целу градину изровале кртице и пуови, 3. фиг искука штогод. —

Едва изрова да ми даде неки динарчек.

изрови свр 1. извади, ископа. — Изрови му неколко струка празилук. 2. фиr

исколачи, разрогачи очи. — Изровила у мене, не можме гледа. — Изровила, живога ће

ме поеде.

изрови се свpзаблене се, избечи се. — Изрови се такоју човека, дате стра увати.

изрогљи (се) свр разрогачи (се), исколачи (се).— Изрогљила у мене, ко да сам вој

мужа преотела.- Кво си се такој у мене изрогљила, кој ти е ђавол“

изроди се свр 1. изгуби ранија својства (воће, поврће). — Имашемо убави

компири, ал ни се изродише. 2. водроди се. — Изродили се поодавно, има два колена,

сbк се узимају међу себе.

изронsа се свр исплаче се. — Кадј-це изронsа, ће се смири.

изрпће сврв изрба (2). —Зачас изрпће млеко, па отрчи кудедеца да се игра.

изруби свр 1. исече, виспрупи. — Изрубимо зачас три-четири метра дрва. 2. фиг

изгризе до корена, попасе до земље. — Улезле овце у градину, све ми изрубиле

цвекло.

изрупчи свр просврдла, в издувчи. — Изрупчил сипац све сандук у амбар - трп

прид изрупчен, -а, -о провpтен, просвpдлан. — Што носиш тија изрупчен џемпир, књд

имаш други, цел? у

изруца се свр исплаче се, нарида се.— Изруца се дете, изруца за матер, па заспа.

изруча свр поједе све, руча. — Ми изручамо, ти касно дојде.

изрчка свр ишчепрка. — Изрчкал некакву пару там, по сандук, па мисли на

палијон.

изуали свр размази све.— Н-умеје з-деца, свеги изуали, па после си имам муку с

њи.

изубива свр1. изубија, измлати.— Изубивали дете за ништа: опцовало ги. 2. фиr

нажуља. — Изубивала га ципелка, напраила му дористрашни жуљови, - трп прид

изубиван, -a, -o 1. труо, нагњечен. — Донел ми изубиване јабуке. 2. нажуљан. — Све

ми ноге изубиване од овеј цомпе.

изубива се свpизубија се, озледи се.— Свезејабуке изубивале на коња у врећу.
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изубије сврв изубива, - трп прид изубијен,-а,-о пребијен, у модрицама, у ранама.

— Погледа доктур, млого сам изубијена, па се заsвери.

изуведа свр измисли. — Изуведали да иду на гробjеден пред задушнице.

изувија свр фиг изокрене. — Изувија речови, не можда га уватиш ни за главу ни

за реп.

изудара свр пребије, избије. — Изударал га башта што не слуша, - трп прид

издаран, -а, -о — Ће будеш ти изударан, видим ја!

изукара сврутера све.— Изукарам стоку, намирим гу, па учичини на орату.

изуми свр заборави.— Изуми кво ми рекоше да купим.— Опште не мисли кво му

рекнеш, до вракњицу већ га изуми.

изуми се свр препадне се, престраши се. — Изуми се од|-цтра књд испаде

и(з)-шумак на пут ко бала. — Изумило се дете од грмљаву, ватило уплав.

изумување с гл им од изумује.

изумује несв1. заборавља. — Големе бриге ме сопеле, изумујем кво ми оратиш.

2. фиг сенили. — Почел да изумује, памет му ветреје.

иљав, -a, -o 1. врљав, разрок. — Зар не виде да им је снаa илава. 2. непоуздан,

опасан. — Иљав неки човечина, стра да те од њега вати. — Такој ти-е књд силавога

имаш работу. — Од илаво има и поиљаво.

иљави се несвизмотава се, прави гримасе очима и лицем, изазива, кревељи се. —

Књд ме види, почне се иљави.

иљавка ж пеј разрока жена. — Да неје иљавка, била би убaвa девојка.

иљавком пејразрокамушка особа. — Нашал да ме критикуетија илавко иљави.

иљаво прил накриво, лоше. — Тија колац си побил илаво, неће ти добро стоју

тарабе.

иљавчам пејразрок, лош човек—Куде узе онога иљавчу из Прочовалци, да мије

да знам.

иљада жхиљада. — Збрало се неколко илада људи.—Беше ни туј око илада.

иљадарка ж новчаница одхиљаду динара. — Некад иладарка беше голема пара,

a chr — ништа.

иљадење с гл им од шљади (се). — Нема иљадење, ако се добро не запне.

иљади се несвхиљади (се), множи (се) (код благосиљања). — Нека ти трла

иљади, челе ти иљадиле, све ти иљадило, домаћине (благосиљање) — Нека ти се

иљаду овце у трлу. — Иљадила му се реч што гу рече. — Иљадил се, дабогда.

иљадо 1. број хиљаду. — Трг је село имало иладо брава. — Иљадо овце сам

чувала. — Иљадо динара му дадо да му се најде. 2. фигмного. — Иљадо људи се беше

там збрало, а ти не дојде.

иљач млек.—За сваку болку наоди се иљач, само требе дазнаш коeе за кво.

иљачан, -чна, чно лековит.— Има баба затебе иљачну траву, ћете излекује.

иљење с гл им од или (се). — Од онолко илвење преко плот, це изиљи про

клетиња.

иљи несв1. направи гримасу, искриви. — Књд гођ ме види иљи уста, ко да сам вој

нешто крива. 2. искреће (главу). — Што стално или главу? — Немој да илвиш главу,

него гу испраи књд гледаш! 3. гледа преко неке препреке. — Не иљи у туђо, него

работи, да и ти стечеш!
1 - * к

иљи се несвруга се коме искрећући главу устрану. — Што ми се оној дете онакој

иљи књд га не познâвам?
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иљка ж виљавка. — Како ме само гледа онајl-иљка.

иљча м виљавча. — Куде се зацрни с иљавога иљчу.

, има несв. поседује, располаже, у сродству је, — Ни он не знаје кво све има. —

Имашемо еднога Гару, тоlj)-једнуш беше куче. — Има булазара у Немачку. — Имаш

ли сведока за тој, ел немаш?

има“ пом гл непотпуног значења који остаје непромењеног облика (3. л. јед

презента) и допуњује се са (да) + презенту изразима:— Не знаје он с кога има посла.

— Књд га ватим, има га испокршим. — Има (дај га нема. — Има гибијем. — Има (да)

лети кроз прозор. — Има (дај ме моли да војопростим. — Има (дај ме моли и куми. —

Има ми ноге целивује. — У дупе има ме целива. — Има на трепке да бди. — Има вој

игра каиш. — Има се носимо до Бога. — Има тој да писује и на крс. — Има све да

испричам. — Има се закунем у цркву. — Има да добије мућак. — Има за њега една

сировица. — Има га нека метрек. — Има га на чечрк! — Има га на ченгеле! — Има га

турим на стојка! — Има да му игра колац. т. Има се отегне ко Божићни пост- Има

отегне папци. — Има да седне на дупе. - Има се окози. — Има се окоти. — Има се

укéња. — Има да пушта пене на уста. — Има да види огрејаш. — Има да криви с обе

ноге. — Има да оди на колена. - Има му заврнем шију. — Има се утркољи. — Има се

утроња! — Има га изрепчим. — Има га изђустрим. —Има га излекујем сас)-сливовbк.

— Има гарацепим. — Има га предвојим на полутине. — Има га растурим на саставни

делови. — Има да висне на грањку.— Има да искоколи. — Има да га роди. — Има да ги

створи како, знаје. — Има се отели. — Има га здесну. — Има га с леву. — Има га у

слабине. — Има га у тилиње.— Има га умешину. — Има га у грбину. —Има га у pње.

— Има га у њокалицу. — Има му маму мамину. — Има да му башту. — Има му семку

семкину затрем. — Има да му стрину. — Има да му ујну ујнину. — Има да му тетку

теткину. — Има да му чичу, чичиног. — Има да му ујку ујкиног. — Има да му

старосвaтицу. — Има му кумицу. — Има да му Живомира. — Има му Живадинку. -

Има му живу Живану. — Има му кућу затворим. — Има га после питујем. — Има се

заsвери.— Има крозa sид пролети.— Има га испромашујем. —Имаминалети ка(д)-це

не нада! — Има га заковем. — Има у ден да прогледа sвезде. — Има (да) орати сам

спрома себе. — Има се крсти здесну, па с-леву. — Има се бије у тикву. — Има скубе

косу. — Има ме питује имали још. — Има се узне у памет. — Има да зајецка! — Има се

зацери. — Има се уторња. — Има се усере. — Има отвори оволка уста. — Има умре

оlдl-цмејање. — Има га гилкам докле не изрове с очи! — Има (дај запанти овој

тепање. — Има га нека трлема увати. — Има га собалим. — Има га вржем на коња за

реп. — Има га обесим на остожу. — Има га носим на кркаче. — Има га на сливу

укачим. — Има га друснем, има га распучим! — Има да падне у несвес. — Има га

истресем из гаће. — Има да остане без јајца. — Има да моли за милос. — Има му се

дупе расцавти ко трендавил. — Има да еде росне шишарке, само ли га ватим с моју

Живану, да пије каву, у недељу, књд терам компири у Предене на пазар.

имањце с дем ихиподимање.— Поработималкона имањце, па седигои отоси.

име с 1. имењак. — Кудеси, име?— Име, које работиш? 2. надимак. — Да л ни-e

име Чорбари и такој ни-е за век остало, такој ни и сbк викају.

иментује свр именује. — Нећу да га иментујем, нека се сам јави.

инат м пркос. — На сви ни тера инат. — Не можда живи без инат. — Од инате

здаден.

инатење с инаћење. — Синатење неће ништа постизаш.
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инатлisк минат, пркос, тврдоглавост. — Уватил га неки инатл#к, па га целу

недељу држи.

инаџија монај који пркоси. — Не могу да излезнем на крај с тог инаџију.

инаџилњкм инаћење, пркос. — С инаџилbк ништа неће постигнеш.

инаџисување с гл им од инаџисује се, пркошење, инаћење. —Досадил ни-е више

с инаџисување.

инаџисује се несвпркоси, инати се.— Лако е њему да се инаџисује, а ја морам да

работим.

инвалида жинвалиднина. — Прима инвалиду откад је падал зграђевину.

интересување с интересовање. — А свк одједнуш неко интересување за нашу

малу, а досек ни несу ебавали за ништа.

инџилир минжењер. —Збрали се били инџилиpи да виду квоће работу с мос на

Мораву.

инџињер м инжењер. — Син му постал главни инџињер у „Конграп“.

инџињерка ж инжињерка. — Дете вој учи за инџињерку.

Ипка ж надимак од Даница.

испредл из. — Дошњл чак ис Попадисци за едно кравче да му продадем.

исáбен, -а, -о искварен, упропашћен. — Овој мање ти-е исáбено с мастење, не

мож ни за џемпир. -

исáбено супропашћена, покварена ствар. — Научил да збира исáбено.

исáби свр поквари, упропасти. — Исаби даску, н-умеја да напрајм ни столичку.

— Исабила пређу с мастење.

исáби се свр 1. поквари се, постане лош, зао. —Исабил се народ дибидус, ники с

никога не орати, ники никога не зарезује, сваки гледа да те превара. 2. упропасти се

штогод. — Све ми се исабили компири у подрум.

исакати свр 1. нанесе тешку повреду. — Исакатила га граната у рат. 2. фиr

посече. — Све ми неки исакатилошав што сам посадил у Мрковицу.

исакати се свр 1. тешко се повреди. — Нагазил на косу, исaкaтил се скроз. — Це

исакати сас)-секиру, још неје научил да деља. — Исакатил се са секиру. 2. фиг

пореже се. — Н-умеје се бричи збријач, све се исакати.

исврља несвизбаца. — Вазден исврља покварени компири. — Исврља ђубре ис

кошару на буњиште

исврљање с гл им од исврља. — За тој исврљање ис-кућу ће видимо на суд

исврљи свр 1. избаци. — Гром ги убил, гроб им ископал, па им коске исврљил на

сви тија душмани (клетва) — Накосим, накосим, па исврљим, немам га куде. 2.

истера. — Исврљили гу ис-кућу. — Ако не слуша, исврљи га ис-кућу.

исврљување с гл им од исврљује.

исврљуе/ исврљује несвв изврља. — Исврљуeедно по едно што му не требе. —

Исврљује снег, праи пртину.

исере се свр 1. обави велику нужду, 2. фигиструћа, излапрда. — Пусти га нека се

још малко исере, он друго н-умеје.

исећа се несвизналази, измишља, досећа се. — Само се исећа по нешто и

затрачкује ме. — Исећа се едно по едно ко да е стварно такој било.

исеца несвсече. — Рекал сам му да исеца дрва, а он ватил по малу.

исече свр 1. насече. — Нека ни исече дрва, докле још неје отишал у работу. 2.

подреже. — На дете да исече нокти, па ће дојде.
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исипе свр испразни, проспе. — Исипи песак куде кућу. — Исипи помије там, у

корубу, на свиње.

исипе се свp добијемале богиње (рубеоле), оспе се.— Дете се исипало, не могу га

остајм само дом.

исипување с гл им од исипује (се). 1. просипање. — Напраили буњиште од

исипување џибру, 2. осипање, осип. — Књд дете има исипување, ништа му недавај од

лекови, нека се исипе.

исипује несвизручује, просипа. — Исипује брашно у наћве. — Исипује жито у

пресак. — Исипује на свиње помије у корубе. — Вода од прану косу се исипује там,

иза кућу, у бурјан, да коса буде бујна како бурјан.

исипује се несвосипа се, добија мале богиње (рубеоле). — Дете ми се почело

исипује, па га млого сврби.

исипчи свр просврдла, поједе, избуши дрво (сипац). —Сипац све исипчилбиндур

и ћуприју у подрум, - трп прид исипчен, -а, -о избушен. — Дрвени кревет ни-е све

исипчен ко решето.

исира се несв1. обавља велику нужду, 2. фиг прича бесмислице, трабуња. —

Увек, ка(д)-добије прилику, такој се исиpa.

исиса свр исише, посише. — Исисаше јагњетија овце, нема кво да намузем.

исица несв сече висеца. — Нек иде па нек он исица горунови трупци, што ја да

séбнем.

исицање с гл им од исица. — Набстри добро тестеру за исицање дрва.

иска несвтражи, жели, хоће. — Иска да појдем с њега у Село. — Иска да знаје

куде идемо. — Тој што он иска не може сbг. — И ја би искал паре, да има.— Нека иска

колко оће, од)-тој нема збор.

искака несвискаче, излази. — Искакај ис-кућу, да ти ја не доодим там.

искаља (се) свр упрља (се), умаже (се). — Куде пројде с блатњави опћнци, све

искаља. — Куде иде не знам, искаља се по блатиште ко свињче.

искани (се) свр 1. понуди у више наврата. — Исканини, искани сас)-свашто књд

беомо куде њега у гости. 2. обави велику нужду. — Искани дете, па да иде да лега. —

Искани ли се више еднуш?!

искање с гл им од иска, тражење, тражња. — Кво етој твое искање сваки час

те овој, те оној.

искањување с глим одискањује (се).—Дојадини с искањување, па си отомо.

искањује несвнуди. — Таква е она, воли да искањује свакога који вој дојде у

гости.

искањује се несв1. скањера се, нећка се, оклева. — Искањује се целденкво прво

да почне да работи. — Искањува се, искањува: те ће га купи, те неће и такој остаде без

врањчу, 2. обавља велику нужду. —Јошли се искањује по клозет, докле ће га чекамо?

искара свр 1. истера. — Више неје могал да гу трпи, искарал гу искућу. —

Брзили зајца, искарали лисицу. — Искарај свињу искочину. — Девестодванаесте смо

искарали Турчина.— Нека искараговеда на утрину да пасу. — Искарај деца на орман,

там нека лудују 2. дотера. — Искара онија стог сено из долину. 3. фиг уплаши. —

Препаде ме, искара ме испамет. 4. дође до истине. — Запел ће искара истину на

видело 5. оконча, заврши неки посао. — Претицају се косачи кој ће први искара

откoc. — Искарај тија постог компири, па да обедујемо (окопа)! 6. фиг избије, из

расте. — Осушила се слива, ал искорен искарали омлади.
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/искара очи изруради што површно, лошеуради, ништа не уради (ирон). — Ће

га уработи, ће му искара очи. — Што-е окосил, искарал му очи. — Ће га напраи рече,

па му искара очи.

искарување с глим од искарује, 1. истеривање. — Толко искарување, и пагу не

искара. 2. терање. — Сек си ти на ред за искарување говеда у Чемерник.

искарује несв1. истерује. — Искарује гу сваки час. 2. тера, гони. — Искарује

стоку у утрину да пасе. 3. дотерује. — Искарује сено из долину дома. 4. фиг плаши. —

Искарује ни испамет с туј болес. 5. фиг тражи. — Стално искарује неку правду по

судови. 1

искастри свр поткреше, дрво. — Искастри буке у Игриште, боље да расту.

искача несв1. излази. — Одма да искачаш искућу у говеда. — Не искачајте му на

очи такви пијани. — Не мож сваку вечер да искача з-друство. — Неће на врата, но

искача крос прозор. 2. појављује се. — Искачају му ницине. — Искачају му брадавке

по руке. — Искачају му већем бркови. 3. фиглуди. — Од њега испамет искачам. — Ис

памет искача од радос. — Искача искожу од љутину.

искачање с глим од искача. —Да ми-е било до искачање, потопло би се облекла.

искачи свр окачи све. — Изврза говеда, па искачи оглави на дирек.

искашка (се) свр упрља (се), умаже (се), в накашка се. — Куде искашка опћнци,

ко да си по лајна одил” — Искашкал се ко да-е кочину ринул.

искељави се свр 1. постане ћелав.—А свгда га видиш, остарел, искељавил се, за

нигде неје. 2. фиг ошиша се до главе. — Што се такој искељави, неси ли умејалбоље да

се почишаш?

искесапи свр исече неким сечивом, искасапи. — Мужа и свекра су ми Бугари

искесапили на дрвник са секире. —Три сата кесапиедно бравче, не можга искесапи.

искеца свр 1. обави полни акт. —Море, еднушли сам гу искецал, па ко да ништа

неје било, праисе да мене познава. 2. фиг превари. — Искеца ни чича зајевтине паре.

искеца се свр 1. обави полни акт. — Искецамо се добро, сbк ми неје жал што-е

отишла за другога. 2. фиг превари се. — Искеца се сам на брзину, ники ме неје терал да

купујем крвомочљиву јуничку.

искида (се) свр 1. намучи (се). — Искидамо се цело лето трчаећи по работу. —

Искида си руке с овеј коветине за воду, 2. забрине (се). — Искида се од|-цтра,

чекаећи целу ноћ ка(д)-це деца вpну одј-цобор. 3. уништи. — Искида ме мешина од

болеж.

искилави свр фигупропасти. — Искилавил работу. — Што га, бре, искилави, књд

рече ће буде за ујгун књд га ти уработиш, - трп прид искилавен,-а,-оупропашћен. — И

без нас работа-е скроз искилавена, ми ич да се не мучимо (ирон).

искилави се свр 1. добије брух. — Искилавил се од онија тешки трупци што ги

товарил. 2. фиг упропасти се. — Мене ники не гледа што се искилави целу јесен

работејећи.

искилчи (се) свр упропасти (се), постане килав, окилави. — Ће га искилчиш с

теј вреће, немој га толкотовариш.- Искилчи се дизаећи и товареећи џакови с цемент.

— Искилчил се носеећи вој торбе из)-Село, и па војнеје добар - трп прид искалчен,-а,

-о килав. — Куде ће диза трупци искилчен човек.

исклекави свр учини кога хромим, пребије ногу коме. — Слемезницу га забрал,

скроз га исклекавил, ене га сЊг клекави, - трп прид исклекавен,-а,-охром. —Иде онакој

исклекавена, потпира се стојашку.
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исклекави се свр ишчаши, повреди кук, ногу. — Исклекавил се у дрва, па едва

оди.

исклечи свругане. — Исклечилногу, па не можда дојде. — Извилму руку, па гу

исклечил, отиде куде Тису да му гу намести, - трп прид исклечен,-а,-оуганут. — Боли

га исклечена нога, па устура.

искљуве свр искљује, покљуца све. — Исљуваше кокошке жито на гувно. — Куде

има кокошке, туј нема змије, кокошка гу искљуве и утепа.

искове свр закује све, прикуца све. — Исковал летве на кров, сbГ требе да тура

цреп.
1

искожеља се свр измигољи се, визотне се (1). — Искожеља ми се маче из руке и

побеже.

искоколи свр исколачи, разрогачи очи. — Искоколил очи у мене ко да нешто

очекује.

искоље свр покоље све. — Потреви се убаво време те искламо свиње и уредимо

пастрму. — Све ћу ви искољем ко зајци!

искомати свр искомада. — Искoмaти леб на сви! — СkГ си га па млого ис

коматил.

искомати се сврфиг исекира се, пропадне од бриге. — Искoмaтише ме овај деца,

качу се по ошав, ич не слушају.

искоматише свр вискомати. — Што си погачу толко искоматисала ко да смо

коџа у кућу, - трп прид искоматисан, -а, -о искомадан. —Чека те обед, леб искоматисан

и ракија, свл да седнеш!

искомca (ce) сврјако (се) ишчеше, изгребе се чешањем. — Искoмсајме, млогоме

сврби плећка. — Све се искомcá ко да ме е оложа подлазила по грбину.

искондави се свр искриви се, постане хром. — Ноге војсе искондавиле одреуму.

ископување с глим одископује (се). —Ћедојде машина за ископување канал.

ископује (се) несвископава (се). — Кој ће ти ископује гроб, ће те зачепрљимо

колко пшета дате не ископају (ирон).—Там, у мајден, се ископује камен за кућу.

искорубави свр 1. искриви. — Било би од мерак, да га неси овде-онде ис

корубавил. 2. фиг извади средину хлеба. — Кој ли оволко искорубави леб2

искорубави се свр искриви се, стврдне се. — Искорубави ми се све патос од онеј

дњске. — Све му се талпе на подрум искорубавиле. — Искорубавише ми се опћнци, не

мож се носу.

искочи свр 1. фиг изгреје сунце. — Откад је слbнце искочило, ти се још за

мављујеш по кућу, место да си ватил косу у шаке. — Искочил вепар ис-кочину, све

изрилавлију. 2. оде. — Искочи за час до комшију, брзо цеврне. 3. оспе се по телу. —

Искочиле му бапке, па га сврбу. 4. фиг тежи. — Колкови искочи вепроња што га

јучерке закласте? —Ће искочијунче око двеста кила. 5. изрискочи испамет заборави.

— Ма, сhг ми искочи из памет, а на вр ми език беше.

искошка сар испрегне, изјарми. — Искошкај волови, пушти ги да пасу докле

утоваримо снопје.
- - 1 1 1 1 t 1

искра свр поломи, помлати. — Искрал кола и волови у Ракицку реку. — Све ги

искра, нijeдна чаша не остаде цела. “

искра се свр изломи се, поломи се, настрада. — Искрал се са скије у сливак удолину.“
о

искрадне се свр изађе крадомице. — Искрадне се па побегне куде другари.
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искран,-а,-о изломљен, поломљен, настрадао. — Дојде све искран, са сцепену
главу. “ 1 o

искречи (се) свр рашчепи (се), раскречи (се). — Искречи ми наливперо, сbг не

писује него гребе. — Љизну се на лед, па се искречи, да ишчашим кукови.

искривуљи се свр искриви се. — Све се искривуљиле лојтре на слbнце. —За вилу
1 1 1

се парошци искривуљу над огењ. 1

искрили свр поломи клице на кромпиру. — Узни да искрилиш компири, да се не

абу.

искрили се свр појаве се клице на кромпиру. — Компири се све искрилили, топло

им у подрум.

искрка свр фиг поједе све у сласт. — Беше омесила баницу па гу искркамо

з-блажено млеко.

искрља свр онеспособи играче фудбала крљањем. — Бегају од њега, да ги не

искрља,

искрљи (се) свр поломи (се), очуљи (се), окрњи (се). — Требе искрљиш леденице

на стреје, да не убију некога. — Ћу искрљим рогови на тога овна ако ми још еднуш

нападне дете. —Добише говеда шап, па им се све искрљише чапоњци. — НесЊм видел

куде-е Жерко искрљил рог. I

искрпати сврпеј изломи на велике комаде (хлеб, питу, проју, храну).— Искрпати

ни баницу, па си отиде, а ми седoмо да едемо - трп прид искрпатен,-а,-о изломљен на

велике комаде (хлеб, пита, проја, храна). —Што искрпатисте оволко овија колач“

искрпати се сврфиг престраши се. — Искрапати се оlдЈ-цтра за дете преко

Џеврљанку на овуј вијулицу. — Искрпати ме, бре, бало ни-једна!

искрсти свр 1. крсти све. — Сва деца у малу-е искрстил стари кум Лингур. 2.

укрсти снопове. — Искрстиш снопови, едњн на други с класје унутра, и етети зденута

крстина. 3. укрсти здравицу. — Искрстише руке и испразнише чаше, па тег прејдоше

на ручак.

искрути свр помери из корена, из лежишта, размрда. — Ветар ни искрутил

јабуку, па смо гу упрели с подупирачи. — Снег све колци искрутил, ће падне плот на

авлију.

искрши (ce) свр 1. поломи (се), разбије (се). — Искршила му се грањка под ногу,

такоljЈ-е падал из црешњу. — Отишал на извор, искршилстовну, 2. фиг пребије,

истуче, настрада. — Ватил га самога у пут, па га искршил. — Слетел у бару

ca(c)-скије, све се искршил. 3. фиг оптерети се. — Искрши грбину работејећи по цел

дњн и тој за коју надницу.

исккрштава свр крсти све. — Искрштавамо сва деца што имашемо још не

крстена.

искубе (се) свр почупа (се), ишчупа (се). — Искубла ми лозе изнајубави оџаци с

компири. — Потепале се, па вој Радојка искубла котруљ. — Ћу вој искубем џорџини,

да вој се осветим, па куде иде нека иде!- Ватиле с за косе, па се све искубле.

искуде пред од одакле. — Дојде искуде кућу. — Не видомо искуде се појави. —

Искуде идеш? 1

искужља се свр исклизне, извуче се. — Искужља ми се риба из руку, не мога гу

ватим. —Држ добро конопац, да ти се не искужља, да не паднем откров. — Искужља

ми се мангуп и побеже да не работи.
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искука свр фиг измоли. — Искука ми задњи динар иж-џеп. — Не дадеш ли му

динар, има га искука. t

искурчи се свр фиг исхвали се, покаже снагу. — Искуpчи се туј предј-sâдругу,

искурчи, па си отиде књд виде да га ники не ебава.

искуса свр покуса. — Ће искуса еднуш и он оној што му се не куса.

ислабеје свр изгуби снагу, омршави. — Ако такој џимраћво еде, ће ислабеје

дибидус.

ислаби сврв ислабеје. — Ислабео сам нешто летоске, а не знам кво ми-e.

ислаби се свр смрша, изгуби снагу. — Ислабил се, не мож ни ложичку да држи у

руку.

ислеђување с гл им од ислеђује, ислеђивање. — Еднуш ли ме-е ислеђувала

милиција, sадњи пут ме одвели на ислеђување, кобајагим сам га утепала; ја патрава

онолку волину ћу утепам!

исмева несвисмејава. — Све сам арабат, а он нашњл да ме исмева.

исмева се несвподсмева се. — Исмева се на сви, нема на кога се он не исмева,

ники му овде неје ни до колена.

исмевување с гл им од исмевује (се). — Да неје тој исмевување, не знам кво би

они работили.

исмевује (се) несвподсмева (се), исмејава (се). — Нее убаво тој што стари

исмевује, нека исмевиује другари. — Видо ги, море, исмевују ни се какви смо, како

оратимо, ко да су они побољи.

исмеје се свр задовољи се смејањем. — Живи се исмејамо од његове смешке. —

Исмејамо се на Ратка књд видомо како се облéкал.

исмејује несвисмејава, подсмева се. — Исмејује кога стигне, ники му неје добар.

исна речца истина, заиста. — Исна смо добили новог учитеља. — Исна ли се

оженила Агна? — Све-е тој исна такој било.

испада несв1. фиг премара се. — Душа ми испада док идем уз онуј чуку. — Од

овуј косу испада душа. 2. фиг препадне се. —Душа ми испада од стра кад гу видим ква

се напраила ко бала. 1

/испадне прилика/изрукаже се шанса.— Испадеми прилика, пагу продадо.

испален, -а, -о запаљен, спаљен, в прим под испали. — Ка-це вpну све у малу

беше испалено, нигде една кућа читава у авлију.

испали свр 1. запали све. — Испалише Бугари све: куће, кошаре, амбари. Све-e

било испалено. 2. опали пушка.— Испалише две пушке, би малко, па нагрну војска по

село.

испампури сврфиг избије. —Требе да га човек добро испампури што не слуша.

испари (се) свр испере (се) врелом водом (о судовима). — Узни врелиц, па добро

испари котлетија за млеко.- Требе се каце добро испару за нове комине.

испасе свр 1. попасе. — Испасле краве ливаду, па гитерамо у утрину. 2. фигнађе,

ожени, —Жив бил, голем порасал, и убаву девојку испасал (каже се дечаку који вас

нечим услужи).

испатен, -а, -о напаћен, испаћен. — ... па ми е душа толко испатена, да ти не

казуем.

испати (се) свр напати се, намучи се. — Испатила-е ко ники, бог душу да вој

прости. — Доста сам се испатила докле деца на ноге подиго.
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испатрави свр 1. осакати, учини шепавим. — Испатравилни неки куче у sâдњу

ногу. 2. дошета, догега се. — Испатравила чак до Зиљамци, па не мож се врне.

испашка се сврфиг испусти гасове.—Испашкај се у страну, а некуде људи.

испашњачи свр фигJaко удари у стомак. — Удари ме у пашиште, замалко да ме

испашњачи.

испендраши свр 1. претуче пендреком. — Испендраши га добро по мој мерак. 2.

претуче, пребије. — Немој се задеваш с његову жену, не знаје он за шалу, ће те

испендраши кад)-це најмалко надаш.

испентрачи се свр попне се високо. — Куде си се испентрачил на вр црешњу, ће

паднеш да се упокоиш.

испердаши свр1. изравна зидмалтером.—Прво требе да ми испердаши собе, па

ћу ги, ондак, кречим. 2. фиг пребије. — Испердашили га његови другари, с кои игра

карте.

испере свр опере поново, исплакни. — Прала веш, сbк требе га испере.

испизми се сврзавади се, омрзне се. — Испизмили се, па не орату. — Испизмили

се у малу, па ники с никога не споређује.

испиен, -а, -о испијен, блед. — Ништа не работи, а па-е испиен.

испи се свp настава се. — Пушти нека се дете добро испи, па га трг викај да ти
t

ПОМага.

испит м фиг прстеновање, венчање пред свештеником. — Били смо на испит у

цркву у Село, у фебруар, беше снег до колена и цича зима.

испитач м качарска алатка за мерење дебљине данцета на бурету.

испитување с гл им од испитује. — Есам ли куде тебе дошал на испитување, та

ме толко испитујеш?

испитује несвзапиткује, пита. — Залуђан, ваздњн ме нешто испитује.

испиши свр запуши све отворе. — Испиши дувке, да ми се поганци не шетају по

кућу.

испишти свр заплаче се уз писак. — Испишташе деца од|-цтра за башту.

исплази се свр покаже језик коме. — Исплазил ми се што сам га само питал

куде-e Руселена.

исплакиња несвистира. — Исплакиња ваздњн едну кацу от комине.

исплакне свр 1. испере. — Чека на ред да исплакне кацу. — Сег пати исплакни

судови 2. фиг узгред помене. — Не мож ништа да прозбори, да с мене не исплакне

уста.

исплаћа свр плати све. — Испродадо стоку, исплаћа дугови, сbк сам бар државу

намирил.

исплаћа се несвјевр исплати се. — Не исплаћа ми се да се одовде врћам у

Београд. 1

исплиска (се) свр 1. упрска, ушљета. — Исплиска га све с воду. — Блатњаиво

беше, па се исплиска по пут. 2. избаци течност из нечега прскајући.— Исплискајовој

блато из извор, да се вода избистри.

испличи (се) свр 1. добије пликове од коприве, од удараца прутом. — Узö

покриву па му испличи дупе, да више не задева деца. — Испличилму ноге с пручке. —

Испличил се све на покриве браејећи јагоде. 2. оспе се пликовима. — Не знам от кво

му се све испличила снага.
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исплодира свр 1. експлодира. — Исплодира влаша с патлиџан, све ни поплаши.

2. фиг препукне. — Ћу исплодирам од муку.

исплозија ж експлозија. — Одј-туј исплозију-е остал наглувичав.

испљеска свр изудара. — Не слуша ли ме, ја га испљескам, па да видиш, после

игра ко бела лала.

испљувотина ж 1. испљувак. — Нећу више по кућу да гледам теј његове ис

пљувотине. 2. фиг глупости, трабуњања. — Брабоња ми неке испљувотине.

испљувување с гл им од испљувује (се).

испљувује (се) несвпљује, испљувава. — Почел да испљувује крв. — Испљувује

се куде стигне, ич не пази.

испобега свр побегну сви. — Чим видоше зор, Бугари исповрљаше пушке, па

испобегаше ниш-Чемерник, накуде Власину.

исповади свр извади све. — Исповади свои зуби, па тури вештачки, можти буду

бољи.

исповеда се несв1. фиг исприча. — Тражи да му се исповедам куде сам била. —

Којми е онда му се исповедам с кога сам била на собор 2. фигжали се. —Ће дојде па

да ми се исповеда како гу муж малтретира.

исповедање с гл им од исповеда се. — Да не слушаш њојно исповедање, глава да

те заболи.

исповедување с глим од исповедује (се). — Неchм дошла на исповедување, да ме

такој исповедујете! 1

исповедује несвериг испитује.— Он ће ме исповедује куде сам и кво работим, ко

да ми е башта.

исповедује се несвосали се, тужи се на кога или на шта, правда се коме. — А

куде мене дооди да ми се исповедује како гу ники не зарезује.

исповес м исповест. — Есам ли ја овде дошћл на исповес, ел ме викасте на

договор?

исповије свр излети се, залети се. — Исповије учитељ, па на сви даде петице,

освем на мене — четворку.

исповрже свр извеже све. — Исповрза говеда најасле, па вати да музем краве.

исповрља свр побаца све. — Напил се, па исповрљал све по кућу.

исповрљи свр излети се па учини нешто. — Дојде чича од некуд на коњче,

исповрљи па ни на сви даде по еден дудук и по пет банке паре за собор.

исповрне (се) свр 1. прврати се. — Исповрну се, па књд узе да га тепа, све га

испљеска. 2. исповраћа. — Исповрну све што-е јел. 3. замахне. — Књд исповрнем овуј

тојагу, пате заберем.—Исповрну онуј матику, па еј доле, уливаду, неће више работи.

исповрти свр 1. замахне. — Исповрте мои гумењаци, па у вир. — ћу исповртим

па га треснем одј-seвњу. 2. залети се, учини што изненада. — Исповрте и плати цек.

— Онолке паре требе исповртим и дадем за ништа!

испогуби свр погуби све. — Испогубил књиге, плајвази, перца, свеске, куде ли-e

лонsâл бог да знаје.

исподави се свр утопе се сви. — Књд ги наши покаралиш-Чемерник, деветсто

осамнаесте, сви се војници исподавили у Власинско блато.

испозаврша(в)ља свр посврши све послове. — Отидем сабајле у општину, ис

позавршаљам што ми требе, па се брзо врнем. — Књд испозавршављаш работу по

кућу, дојди куде мене.
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испозакачи свр окачи све. — Испозакачи овија венци с лук под)-цтреју.

испозатвара свр затвори све.— Испозатварали куће у малу, па се дигли на собор

на Острозуб.

испоје свр 1. отпева. — Да ти испојем едну песму от Керим агу? 2. испева,

измисли. — Има испојем едну песму како су се волели Тодор и Ђурђелена три године

и па се не узоше. 3. фиг сване. — Књд петл испоја, сватови се разиђоше а у моје руке

остаде коњска глава, 4. фиг умре. — Испојал је он своје одавно.

испоје се свp напева се до миле воље, задовољи се певањем. — Кад)-цам чувала

овце по Чемерник, откарам ги у Валмиште, па се испојем, испојем, пуштим глас да

само јечи по туј реку.

испокачи свр окачи све, остави све. — Испокачи тегле сас)-слатко на поличку.

испокоси свр покоси све. — Ма, испокосили његово, и чичино, и мое, целорман.

— Каки-е косач, ће испокоси све за три дина.

испокрши свр 1. искрши, поломи све. — Обалимо онуј голему буку, паде,

испокрши све око њу. 2. фиг пребије. — Акогија уватим, има све да ги испокршим.

испокрши се свp настрадају сви. — Испокршише се деца низ)-заледено пу

тињче за у школу.

исполњк прил полагано, тихо. — Требе му пријдеш исполњк, да га не уплашиш,

докле га не ватиш.

исполега свр оду сви на починак. — Књдисполегају у кућу, на прсти излезнем, да

ме не виду. — Исполегаше деца ко мачетија.

исполелеје свр в исповрти 1. замахне и баци. — Ћу исполелејем туј твоју

сукаљку што бијеш дете, па у авлију. — Исполелејал па ми врљилматику, недава да

копам овакој тешка. 2. учини што изненада. — Исполелеја онолке паре и даде на

свирачи, це весели.

исполица ж наполица. — Имање-е дал на исполицу. — Боље куде нас на испо

лицу да работиш, него там да идеш.

исполичар м надничар. — Бил је исполичар куде нас, отиде у Немчку и загазде.

исполичарка ж надничарка. — Увек ни е радела една исполичарка.

испомага (се) несвприпомаже, буде од помоћи, испомаже, помаже (се). — Да

ги неје Тиосов испомагал овеј године, одавно би они мандpкнули. — Близо су, па се

испомагају за све.

испомагање с глим од испомага се. — Без њино испомагање, књд би ми озидали

кућу.

испомеша свр измеша све. — Испомешал бабе и жабе, мисли да такој може да се

работи. — Немој да испомешаш крушке и јабуке.

испомије свр опере све. — Докле испомијем судови, ти забркај на прашчина

варени компири и превнину.

испомоћ м помоћ. — Викај га па да ни даде коња на испомоћ за орање. — Књд

затребе ћу ти дојдем у испомоћ.

испомреје свр поумиру сви. —Ђе испомреју и овија старци, и отиде село на онија

свет.

испоналéга свр полегају сви. — Испоналегаше ли говеда у појату, тети дојде?

испонаређа се свp наређају се сви, стану у ред сви. — Испонаређаше се пред

-sâдругу људи, ал га нема Лика да отвори, да почне да откупује боровињке.
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испоново прил изнова, испочетка. — Ће га прајмо испоново, ал снг има да буде

како требе.

испообаља свр 1. обори све. — Ветар испоотварал вракњице, испобаљал пло

тови. 2. фиг покоси све. — Испообаљамо онолку траву, па нека се суши, - трп прид

испообаљан,-а,-о пообаран. —Лежу буке испообаљане нис падину и гливосују се.

испооре свр узоре све. — Дојде Тиса страктор, ис-Предене, испоора на сви у

Млачиште.

испоотвара свр отвори све. — Књд стигнешемо у Власотинци, сви испоотварали

дућани, па узни што ти душа дава.

испопада свр поотпада. — Испопадале јабуке, неке се здригосале, неке кокошке

накљувале.

испоплете свр 1. исплете мало. — Књд ми заспу деца, ако стигнем испоплетем

докле се не увучем у цршке. 2. исплете свима. — Испоплето им свашта: кому џемпир,

комучерапе, кому рукавице.

испоразбива сврпоразбија. — Оћоравела ли сам, испоразбива си убаве паничке,

остадо свл на едну.

испоруби свр поруби, подиније све. — Све сам постељке испорубила с пртен

конћц, да се више не распртују.

испосакрије (се) свр сакрије све, сакрију се сви. — Стој на врата докле не

испосакријем овој одј-деца. — Кад)-чују иде он, испосакрију се ако су напраили

неки пакос.

испосвађа свр посвађа друге међу собом, завади све. — Што она умеје да

испосвађа људи, ники неје такој умејатан.

испосвађа се свр посвађа се са свима. —Дојде коаламуња и чђском се испосвађа

calc|-сви.

испоседа свр седну сви.— На овуј клупу испоседају гости књд дојду на весеље ел

славу.

испосекира се свр забрину се сви. — Видо: испосекираше се сви млого кад

-чуше неси дошћл.

испосече свр посече све редом. — Остал едини у малу, па мисли да можда

испосече чијо стигне.

испосипе свр 1. полије водом да се умију. — Миле нис-|стовну испосипе, да се

сви умијемо.2. укваси, упрска, пролије.— Гурнуше ме свиње, испосипа се спомије. —

Испосипала кућу с воду, ће мете.

испоскиђа свр поскида све. — Испоскиђала наше слике, турила њине.

испосни се свр 1. ослаби, смрша. — Испоснила се од голему муку, ел од болес,

кој ће га знае књд ништа не орати. 2. фиг испости се земљиште од обраде. —

Испосниле се њиве у Китку, требе ги добро нађубрим.

н испости се свр виспосни се (1). — Испостише ми се деца, књду кућу немам ништа

блажно.

испостиза свр постигне све, стигне да све заврши.— Како ли ће све да испостиза

да сработи за два двна?

испостиља свр простре све, простре свима. — Испостиља ли на говеда у

кошару? —Да испостиљам веш докле ми леб сташе. — Што имаше сламу испостиља

гу на говеда, сbг нема кво да им постиљам.
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испотепа (се) свр побије (се), поубија све. — Испотепали Бугари толки народ у

Баинску реку, сред зиму. —Налижу се ракичетину, па се испотепају мртви пијани,

испотика свр затури, изгуби све. — Имаше толки чешљови, све ги испотика. —

Испотикаше ми деца ложице.

исправен, -а, -о исправљен. — Сkr је пут исправен.

испраисвр исправи.—Куде сам погрешил, ћу испраим, - трп прид испраен,-а,-о, в

исправен. — Испраен ко кундак.

испраксује се сврстекне знање кроз рад, научи да ради што.— Испраксувал се

на грађевину, све знаје да работи, - трп прид испраксован, -а, -о научен. — Што-е тој

дете испраксовано, па све работи.

испраља несвисправља. — Испраља криву Дрину.— Испраљајексери из баскије.

- трп прид испраљан, -а, -о исправљан. — Три-пут је испраљан и па неје прав.

испраља се несв1. исправља се. — Поби му колац и вржи га да се уз њега

испраља. — Откако пригреја слbнце, поче се чича испраља. 2. коригује се. — Сама

знае да се испраља књд погреши у читање.

испраљање с гл им од испраља (се). — Нема туј више испраљање, што си

покварил, покварил си га.

испраска свр 1. припуца. — Испраскаше пушке у Јереницу, Лебеђани потепаше

зајци. 2. измрви грудве земље мотиком. — Испраскајтеј грутке зевњу по оџаци, књд

загрћујеш компири, загpћујги како требе. 3. фиг извиче се. — Испраска, испраска, па

се оћута! }

испраска се свр извиче се на кога. — Испраска се деда, па отклeндрца у во

деницу.

испрати свр 1. отпреми, пошаље. — Испратил ми паре у писмо из работу. —

Испратила сам му везене черапе по Тодора Дискинога. 2. отпрати. — Књдје пошњлу

печаловину, испратила сам га први пут све до Пронине Мејане.

испратница ж испраћај, испраћање (сахрана, војска). —Драгољуб иде у војску,

па ни викаше јутре на испратицу. — Не могамо Јеремији да отидемо на испратницу, а

толко ни-е помагал докле беше жив.

испраћа (се) несв1. прати (се). — Испраћамо ги нис-пут за у Предене до куде

Романски рид, 2. шаље (се). — У пролет, кад мине зима, печаловник се испраћа у

работу. — Испраћају сина у војску.

испраћување с гл им од испраћује (се). — Мука ми-е више одј-цтално ис

праћување и дочекување тија његови трговци.

испраћује (се) несвпрати (се), испраћа кога. — Стално сам га испраћувала у

работу и срићала с коња на станицу у Предене. — Испраћују се има едњн сат, никако

да се раставу. 1

испрво прил на почетку, најпре, — Испрво ми неје верувал, после-е сам видел да

га несšм лагала.

испрдак м 1. фиг пеј последње рођено дете. — Онија Куртин испрдак пошал у

школу, 2. фиг пејзакржљало чељаде или живинче.—Још килавитија испрдак уз брег,

не мож ни стигне.

испрди евр 1. фиг искија, одробија, одради. — Ће испрди он тој у апсу. 2. фиг

потроши. —Има (да) испрди и sâдњу пару на женско. 3. фиг оствари наум. —Неће га,

бато, ти испрдиш за тој, туј си се малко прешал! 4. фиг остане без зуба. — Испрдел му

деда зуби.
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испрдује се несвиспушта гасове, прди. — Нее га срам ни од људи, испрдује се

куде стигне.

испреза несвиспреже. — Испрезај волови из јерам.

испрезање с глим од испреза. —Прво на испрезање говеда, па после стоварување

снопови.

испреšебне свр озебне јако. — Испреšебло дете играећи се на студеницу.

испрекарује свр 1. превезе све. — Испрекарувамо снопје з-Големи рид таман

пред кишу. 2. претера све. — Испрекарајовце онам у Јереницу, немој по Мртвице да
1

ти пасу.

испрекарује се свр фиг преоптерети се послом. — Испрекарувамо се летоске од

работу.

, испреко прил преко неког узвишења или места. — Узел невесту испреко Плану.

— Испреко Чуку ћу идем у Преслоп,

испрескака свр изгрди. — Немој му ја дојдем, да га испрескакам, боље му-е да

cнаведе шију и да си ћути.

испреталашка свр преврне, претражи.— Књд остане сам, све испреталашка по

кућу.

испретура се свp настрахује се, навуче страх од нечега. — Испретура се кво се с

њега десило, књд га нема. —Испретура се да неје пошалдом на овуј дрчу, па да остане

у снег.

испретури свр преврне све, претресе, виспреталашка. — Улезал у собу, све ни

испретурил ствари.

испречка свр препречи. — Испречкал грањке на пут, не мож се пројде, а трп прид

испречкан, -а, -о препречен. — Што су овај дрва овакој на дрвник испречкана?

испрли свр опрљи. — Испрлил руку на огењ.

испробување с гл им од испробује (се). — Без испробување, немој на дете да

купујеш ципеле.

испробује несвиспробава. — Испробује опћнци, ниедни му не вељају на онеј

цöмпе. — Довел некву Лебеђанку, испробује ел мож му буде жена.

испробује се несвопробава се, окушава се у што. — Још се испробује у косење,

докле не научи. — Испробују се кои-е појак муж.

испроваља свризбуши на вишеместа.— Поганци испроваљали вреће з-брашно.

испродаде свр прода све. — Испродадо стоку, исплаћа сви дугови.

испромушља свр промеша. — Нека испромушља жито у пресак да види несу ли

се појавиле гагрице. 1

испробди свра) прође све, обиђе све. — Испрооди сва села, ал девојку спрома

њега не најде. б) прођу сви. — Испроодише соборџије, време-е да и ми појдемо.

испростира свр простре све. — Испростирала на конопац, премет и тарабе

ћилими да се ветреју, све што-e saдње године наткала.

испрошупљи свр избуши на више места. — Мушљика исрошупљила дуге на

ардов. }

испрца свр обави полни акт. — Испрца петал кокошку.

испуа/испува сврфиг оствари наум. —Неће га, мајци, испуаш да отидеш сам на

вашар у Власотинци. — Тој неће испува, колко гођ да се труди, докле сам ја жив. —

Неће да испуваш како ти оћеш при мене живу.
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испуди свр истера. — Испуди кокошке ис-плевњу. — Ћу те, бре, испудим

ис-кућу, ако ми деца такој поцакосујеш за неке залудњице.

испус м 1. овдод, оток, испуст. — Овде Да ископаш испус За воду, Да ТИ Не

завирује у градину. 2. венац, руб, симе на грађевини. — Под)-цтреу напраил испус, да

буде кућа поубава.

испуста несв1. цури. — Стовна напрсла, па испуста воду. 2. пушта, изгони. —

Испустали, Донке, телчина да сисају? — Кад)-це окоси, стоку испустамо на орман

сама да пасе. 3. умире. — Испуста душу на сламку, неће га Бог узне одма.

испустање с гл им од испуста.

испусти свр 1. пусти, откачи. — Немој га испустиш, ће ти претуца ногу, 2. фиr

запостави. — Испустили оној дете, па си прави вра по кућу.

испусти се свр фиг ослаби, смрша. — Испустила се, па се спрегла одј-цла

ботињу.

испуца сврфиг пребије. — Испуца му дупе башта. — Испуцашега сабајле, па сbк

sивли.

испушти свр 1. пусти. — Испушти свиње ис-кочак, 2. фиг помокри се. — Отишал

да испушти воду. 3. изр: — Испуштил дизгини (изгубио ауторитет). — Испуштил

деца (запоставио). — Испуштил душу (умро).

испушти се свр пропадне, смрша. — Испуштил се са слабу рану, ене га ко

испосник.

исрана ж исхрана. — Вика: најтешко му-е у работу за исрану.

исрка (се) сврв изрка се.— Нумеје да исрка нос, но целденусмркује.— Исpкај се

тāм, да те не гледам више с теј sинse.

исталашка свр претресе, претражи. — Књд дојде, исталашка, исталашка по

кућу, ко да нешто од њу криемо.

истамбура свр фиг избије, изудара. — Ватил га башта, па га истамбурал добро

што-еврљал камење у воденичну буку.

истапка сврутапка, утаба. — Кроз градину ми истапкали и напраили путињче.

истачек, -чка, -чко у дем знач: исти. — Исти-е, истачек ко његов башта.

истегари се свр фиг избаци трбух. — Пустил тегар, па се истегарилко скотна

жаба.

истегљи свр 1. извуче. — Истегљи трупци из баруш-четверак. — Истегљилму

уши. — Истегљилшију ко жирафа. 2. фиг виче. — Истегљил гуше, од јутроске рове, а

ни он не знаје зашто.

истегљи се свр 1. фиг порасте, иосциикља. — Истегљил се до плафон.—Истегљил

се ко глиста. 2. фиг преоптерети се. — Истегљи се работејећи.

Листегне папци изр умре. — Истегал папци и Витомир Руселелнин, у недељу,

спрома Петровдњн.

истегне се свр 1. протегне се, опружи се, прући се. — Јаловица, истегла се у

кревет, а за работу две паре недава. 2. фигумре. — Еден се истегал, други се протегал

(изр). —Кад)-це истегнем, немој под Јерич да ме носите, но у Чуку, куде моју матер.

истеза несвистеже, растеже. — Не истезај толко ластеж, ће пукне, па ће ти

спадају гаће. — Ко мачор, истеза стара кокала.

истеза се несв1. протеже се. — КњLд)-це човек наеде, не истеза се. 2. фиг

дангуби, не ради. — Истеза се целден по кревет, ништа не пипа.
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истезање с глим од истеза (се). — Требе му истезање, да се испраји. — Нема леб

од истезање, мора се работи.

истепа свр пребије, претуче. — Истепа га за оној задевање деца, више му неће

падне на памет да се задева. — Истепаше ме Млачиштани, тепа си мекој како заврне.

- трп прид истепан, -а, -о пребијен, претучен. — Одвуко се овакој истепана, сас

маснице, куде доктура.

истера свр фиг заврши неки посао, вискара (8). — Истерајтија откос до крај па

дојди да запалимо по едену. — Истера два постога компири, па се умори, премале.

истерети се свр оптерети се, пропадне одрада. — Истеретил се од работу, па се

разболел. — Толко сам се истеретила, не могу два месеца да се поврнем, - трп прид

истеретен, -а, -о преоптерећен, изможден од рада. — Не мож се поврне колко-е

истеретен летоске.

истијо прил истиха, крадомице. — Пријде им истијо, да га ники не чује, опипом,

како мачка. t

истика свр погуби, изгуби све. — Истика ми онолке урутке, нема сbк с кво да

штемујем.

истика се свр 1. погуби се, изгуби се, нестане. — Куде су ти се, бре, истикале

онолке овце, не можги изнајдемо? — Истика се народ, запусте црнотравски крај. 2.

фиг поумире. — Цело се село истикало за последње године. — Истикаше ми се

исписници, остадо сам.

истимари свp чешагијом или четком очетка говеда или коње, в отимари. —

Истимари ли више тог Врањчу, отка (д)-те чекамо на ручак?

истимари се свр фиг пеј очешља се, уреди се, вотимари се. — Истимари ли се

више, три дина се тимариш, а ми те чекамо?! .

истина речца стварно, досита, заиста. — Истина ми се свиђа тој девојче. —

Истина ли се врнул Драгиш из работу?

истине сврохлади се, смрзнесе.— Истину на онуј голомразицу докрани овце.

истискуе се /истискује се несвриг подсмева се у себи, усмивкује се. — Ма видоја

Јевда се нешто истискује, ал неће да каже за кво, књд оно због кокошињци на моју

шубару.

истица (се) несв1. истиче, цури. — Истица ракија из буре. — Не видим куде

истица вода из)-стовне, а водник мокар. 2. обзнани, истиче (се). — СЕк ће истицају

кои је какав бил ђак. — Викају: истица се млого у знање међу ђаци.

истицање с гл им од истица (се). — Добил наградно осуство за истицање.

истишти се свp допече се. — Нека се леб још малко истишти у релну.

исткаје свр изатка. — Тебе ће стринка исткаје понајубаво ћилимче за дар,

ка{д)-це будеш женил.

истоварување с глим од истоварује (се). —Потешко ми пада истоварување него

утоварување сено.

истоварује несвистовара. — Истоварује песак за кућу.

истоварује се несв1. ослобађа се терета. —Истоваруј се брзо, да не трпиштија

терет на грбину. 2. фиг обавља велику нужду.— Иди у грмћк, па се истоваруј, куде те

ники не види.

истоврља се свр обави велику нужду. — Бог!-га убил куде се истоврљал, покрај

пут. — Истоврљал се куде не требе.
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истоготка ж вршњакиња. — Верка и ја смо истоготке, заедно смо и у школу

пошле. н

истогоцим (мн) вршњаци. — Ако су истогоци, мој Милко е порано од њега

завршил школу.

исток м источни ветар. — Докле буде дувал исток, ће мрзне овакој, књд пре

стане, мож га отопли.

истопи свр поједе, умачући хлеб у јело. — Беше мртав гладан, истопи пржена

јајца док си рекал бритва.

истопрв прил поново, отпочетка. — Морамо све истопрв да работимо, овој

ништа не вељаје.

истопpвке прил в истопрв — Све ћемо ми тој истопpвке, да буде како и требе, а

не на брзину и прекотруп. 1

источи свp наоштри на тоцилу. — Идем куде Миленка да источим секиру, ћу

цепим онија чворави трупци.

истраска свр 1. поразбија. — Пијана баба истраска тањири и панице. 2. фиг

избаљезга. — Свашта такој истраска, па си отиде дом.

истрачка се свр исприча се, истрача. —Седнешемо си такоју ладовинку, књд си

немашемо залимацију, па се добрачке истрачкамо.

истpви свр измрви, проспе. — Н-умеје да еде, све истрви, после не можда збереш

трошке по њега.

истреби свр 1. уништи. — После рат не ли истребимо козе? — Куде нас вуци

беоше истребени, ал се па однекуд запатили. 2. очисти од камења, грања, лишћа. —

Истребимо ливаде да мож летос да се косу.

истресе свр 1. извади, покаже.— Књд истресе онуј гуџу из гаће, стра дате увати.

— Истреси врећу од брашно. 2. фиг пребије. — Књд га доватим, ћу га истресем

иш-чешире.

истресе се свр 1. фиг појави се. — Отку(д)-це па он туј истресе одеднуш? 2. фиr

извиче се, изгрди кога. — Довуче се туј, истресе се на нас ко да смо му ми нешто

криви, па отиде у кошару, куде говеда.

истриса несвистреса. — Чукаш грcнице, истрисаш пуздер, такој цел дtн докле

не замркнеш.

истрисине жзб им оно што се просуло. — Нека гитеј истрисине, ће ги покљују

кокошке.

истриша несв1. премеће, претражује, претреса. — Несмо ли туј, узне па

истриша по кућу. — Не истришај по туђо! — Истриша по ковчек, тражи неку беду. —

Кво толко истришаш по џепови? — Не дам)-му да по моје ствари истриша. 2.

протреса, истреса. — Нека узне да истриша овеј вреће од брашно. 3. протреса сено

да се просуши. — Истриша откосје, да ги слbнце осуши.

истриша се несв1. искаљује бес. — Истриша се на послаби. — Дошел си на жену

да се истришаш, а од мужи бегаш ко миш у дувку. 2. чеше се јако. — Кво се толко

истришаш ко да су те бује напале. 3. претратржује по џеповима одеће. — Истриша

се, истриша и не најдо у кои џеп сам смандрљал кључ.

истришање с гл им од истриша (се). — Викај ме за истришање постељке. —

Научило тој на истришање, па мисли на свакога можда се дере и истриша.

1 -
1 г. » 1 1 1 1 t

истришко м в истришче. — Овоlj)-е бил бабин истришко, а после постаде

најубав момак.
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истpишљак м фиг пеј недоношче, последње рођено дете. — Које ми-е требал и

овија истришљак кад)-цам толко деца нарађала? — Намучи ме тија истришљак,

стално му нешто нее по вољу.

истришоја м 1. в истришљак. — Порасал голем макања онија Радункин ис

тришоја. 2. онај који воли да претреса, претражује по туђим стварима. —Кво лије

па нашал истришоја по амбар? — Ћу ватим тога истришоју што истриша по моје

ствари.

истpишче с в истришљак. — Повела и оној њојно истришче колко да ни смита.

— Море, оној Милунино истришче се већем замомчи.

истрка свр издржи, потраје, преживи. — Оће ли овој брашно да ни истрка до

пролет? — Истркали смо и погоро време, те нећемо овој. — Отегла се зима, рана за

стоку неће да ми истрка. — Истркал деда до стогодине. — Докле ће истркамо овакој, у

оскудицу, сам Бог знаје.

истркаља свр 1. докотрља, искотрља. — Ако можда истркаљамо трупци на

штетину, па да ги тег утоварамо. 2. откотрља. — Истркаљали камење на пут, да не

можда се пројде с кола. 3. фиг пејроди. — Истркаљала Сика Кумарџика девет деца.

истркаља се свр 1. фиг полегају сви. — Истракаљамо се у ладовинку од умор. —

Истркаљала се говеда на пландиште куде реку, у врбе. 2. попадају сви. — Истркаљамо

се низ онуј љизгаву падину, да се покршимо. 3. откотрља се, искотрља се. —

Истркаљали се компири, посабери ги на куп.

истропа свр 1. изломи, исецка. — Узни секирче, да истропаш коске. 2. фиr

исприча свашта. — Кво ни све онај жена истропа, да зинеш одј-цтра. 3. фиг узме,

потроши. — Истpoпа ми послеђан динар ис кућу.

истроши свр 1. поломи. — Дојде ли пијан, све истроши по кућу. — Ич не гледа

како пересудови, истроши ми снаáпанице. 2, потроши,употреби.—Исторшизимус

брашно у банице и месење леб. 3. измрви. — Узни, истроши на трошке леб на пилићи,

виш колко пишту гладни. — Књд еде, све истроши леб.

истроши се свр 1. потроши новац. — Овуј смо се годину млого истрошили,

женили смо Милунку. 2. пропадне од рада. — Истроши се работејећи овој лето.

истрпи (се) свр поднесе (се), издржи (се). — Кој га истрпи, требе га награду. —

Млого се истрпело у рат и немаштину. — Едва истрпетија болеж. — Истрпемо и

немаштину, и глад, и беду, и, еве, још тркамо. — Требе се све тој истрпи, па да тšг

кажеш какав је човек.

истрси свр искрчи, рашчисти. — Истрси гувно, јутреће вршемо. — Беше ливада

урасла у трње и глогиње, едва гу истрси.

истpти (се) свр истури стражњицу. — Истртил дупе, не мож се од њега пројде.

— Неје гу срам, истртила се у онуј тесну аљинку.

истртља (се) свр фиг пеј излане (се), каже оно што не треба. — Куде кво чује,

истpтља, н-умеје да ћути.- Це се истртља еднуш такој, па ће га затвору.

иструе (се) свр отрује све, потрује. — Немој!-иструеши мачке стија мишомор.

— Це иструете с теј губе, како смејете да ги едете!

истpупи свр 1. исече дрва на трупчиће. — Истpупи дрва, још да ги исцепим на

кубарчетија. 2. изгризе, поједе. — Ће излезне поганче из дувку, дати иструпи уши. —

Све што имтури, говеда зачас иструпише, - трп прид иструпен,-а,-о насечен, нацепкан.

— Дрва су ти иструпена, можда кладеш огењ.
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истpући се сврв истегне се. — КЊдје тој било да се младистрући у кревет, а стар

да работи? 1

истрчка свр у дем знач: истрчи. — Истрчка искућу неко дете, едва га позна.

истрчка се свр протрчи, пројури, изјури се. — Пушти ждребетија нека се малко

истрчкају по гувно.

истулбачи се сврв истегари се, 1. отегне стомак.— Истулбачил Се на врата, Не

мож се пројде од њега. 2. добије велики стомак — Кво ли му-е те се онолко

истулбачил”

истулби свр 1. избаци стомак, надује се. — Истулбил мешину, па едва оди. 2.

удари јако кога у стомак. — Удари ме, па ме истулби, - трп прид истулбен, -a, -o

лоптастог облика. — Већем це отели, чим је онолко истулбена. — Ћете чека куде

оној истулбено чукле.

истулби се свр 1. добије лоптаст облик, надује се. — Негде цурка вода, па се зид

истулбил. — Истулбила се крава од-детелину. 2. пеј пусти стомак. — Истулбил се с

онија шкембар ко стелна крава. 3. фиг заболи стомак. — Истулби се товарејећи вреће

са жито.

иступен, -а, -о утупљен. — Секира иступена не мож се исцепу дрва.

истура несв1. вади нешто из нечега, избацује. — Истура снопје искола. 2. фиг

подмеће. — Истура дете да оно работи, а она измациња дупе. — Истурил жену да га

брани. 3. фиг испушта. — По целден не истура плетење из руке.

истурање с глим од истура, избацивање. — Еден од вас иде на истурање сено, а

другити ће га уврљује у плевњу.

истури свр 1. извади, склони. — Истури ли више тој сено из лојтре? — Истури

грне да не изавpи. 2. фигизмакне.— Истури му столицу пода дупе, да се човек скрши.

истуца свр измрви тучком у авану. —Узни лучницу и истуцај венћц поприку.

истучка свр обави онанију. — Научил од малечко да си га истучка, - трп прид

истучкан, -а, о фиг и пеј ударен, ћакнут. — Истучкан па нема куде.

исћоравеје свр ослепи. — Исhораве читаећи на гасарче.

исћушка свр изгура. — Исhушкаше волови Гаљу из воловодњицу.

исћушкување с гл им од исћушкује, истеривање, избацивање. — Ако смо већем

дошли до исћушкување, да видимо кој ће први буде исћушкан.

исћушкује несвистерује. — Не можда ме исћушкујеш ис-туђу кућу. — Море,

знам и ја да исћушкујем.

исуреје свр изгуби боју, постане сив (сур). — Књд 3-боју мастим клашње, от

прање ми исуреју, а овакој, са шуму, држу. — Тој књд исуреје, неје убаво, мора га па

мастиш.

исуче свр развије коре сукаљком (оклагијом). — Подрани она увек да исуче коре

и испече баницу.

исуши (ce) свр фиг 1. фиг смрша. — Исушил се, постал ко шибљинка. 2. фиг

претуче.— Исушили га од биéње. 3. фиг попије све, испије све. — Буре да му дадеш с

ракију, има га исуши.

исфрљује несвв изврљује (Мачкатица). — Нека иде да исфрљује исплевњу рану

на овце.

исцавти свр процвета.—Кад)-дојдомобеу исцавтеле китке по ливаде, пилишта

поју, милина една.

исцакли свр исколачи очи које засветлуцају. — Исцаклил очи од радос.
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исцврка свр закрешти, завиче кратко. — Исцвркаше нешто деца у долину.

исцврли (се) свр испече (се), добије румен. — Књд исцврли, тајг)-га вади изј

-шпорет. — Нека се пече докле се добро не исцврли. — Исцврли се работејећи на онуј

припеку.

исцевчи свр фиг попије све. — Исцевчил онолко буре с ракију и па му малко. —

Књд ожеднеје, одеднуш исцевчи стовну, с воду.

исцелива (се) свр изљуби (се). — Исцелива ни сви, па си отиде у работу. —

Сватови се исцеливаше, поднапише, па запеваше.

исцело прил у једном комаду. — Можда ми дадеш само исцело, никако на

комади.

исцепен, -а, -о поцепан. — Сред зима он иде с-исцепени опћнци.

исцепи свр 1. нацепа, исцепа. — Кој ли ће да ми исцепи дрва на овуј слоту? 2.

поцепа. — Ја му исплетем черапе, он ги зачас исцепи. — Исцепи ми лопту, кво ће сbк

шутирамо?3. фигуједе. —Добро књд га куче неје исцепило књдје доодил, а несим била

туј.

исцери (се) свр 1. заблене се откривајући зубе. — Исцерил у мене ко да сам му

нешто крива. — Исцерил се ко на Рајину патку. 2. руга се показујући зубе. — Стално

ми се исцери, књд ме види тој жгепче.

исциба се свр истрза се, изнемогне трзајући се. — Дете се исциба од болеж. —

Исциба ми се теле у руке, ал га удржа за јулар.

исцибрави се свр испости се, смрша, ослаби. — Исцибравил се ко да целу зиму

ништа неје јел.

исцибравеје свр смрша, ослаби, осуши се. — Млого исцибравела, едва гу по

знадо. — Исцибравел, тике очи му се само виду.

исцибреје свр висцибравеје. — Исцибрела, само шија на њега остала.

исцибри свр 1. смрша, ослаби, осуши се.— Исцибрил, па се напрајил мрша. 2. фиг

упадне. — Угоил се, а очи му исцибриле.

исциври. свр изветри, изгуби квалитет. — На Плавку млеко већем исциврело.-

Овој сирће све исциврело.

исцицрави сврједва узме, с муком извуче. — Едва исцицрави овеј паре из њега,

вика још нема да ни врне.

исцрца свр 1. поцрка све. — Исцрцамо работејећи на врућину. — Исцрцамо

жедни и гладни. 2. фиг претера у нечему. — Исцрцамо од)-цмејање, књд Тодор

напраи неку смешку. — Кад)-чују куде се оженила, душмани има исцрцају од муку.

исцрца се свр поцрка се, умре се. — Це исцрца од работу на овија челопек.

ита (се) несвојсури (се), хита. —Ита да стигне на време. —Ита у Владички Анна

воз. — Ита се у воденицу. — Ита се да окоси, докле неје врнула киша. — Кобајаги се

ита, а овам орати три сата.

итање с глим од ита (се), журба.—Чини ми се з-душу не дану, живот ми пројде

у итање.

итар, -pa, -po хитар, вредан, брз, брзоплет. — Млого-е итар на език, кам срећа

да-е такав и на работу. — Тој ти-е млого итро чељаде.

итња ж хитња, журба. — У онуј итњу забораи да понесем паре.

итро прил брзо, хитро. — Гледам гу како итро оди, све вој пршти под ноге.

ицепи свр висцепи. — Ицепи га ко бугарску скупштину. — Ицепил чешире

прекачаећи се преко плотови.
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ич речца 1. нигде ништа, ништа, нимало. — Остал сам без ич. — На свакога по

нешто, на мене ич. — Ич ме не затрачкуј, журим се. — Иди си по путињче, ич не

застањуј, ич ме незаspћај. — Тебе може, ал мене ич не боли. 2. уопште. — Ичме неје

брига за њега. — Ичме не тангира бричили се владика. — Ич немој се надаш да ће

дојде. — Ич)-це не секирам.

ичачка свр ишчачка, пронађе. —Ћу ичачкам ја откуде тој дооди. — Кој стои иза

тој, ћу ичачкам, па ћу ти кажем.

ичетка свр очисти четком, ишчетка. — Ка-це повесмо ичетка на четку, таг

више нема пуздер. t

иш узвик за терање кокошака. — Иш, пипет ви ватил

ишаран, -рна, -рно бистар, довитљив, сналажљив, паметан. — Деца вој млого

ишарна. — Колкогођ да-е ишаран, ја га претупа.

ишерпа свр фиг изудара, измлати, ишерба. — Ишерпа га мати што-е строшил

стовну.

ишиба свр избије прутом. — Ишибај га добро, па други пут ће те послуша.

ишива несвпрошива, профирцава. — Пушти гу да ми ишива аљинче. - трп прид

ишиван, -а, -о везен прошивањем. — Овоlj|-е ишивана чипка, неје плетена.

ишивање с гл им од ишива. — Чека мелом ствари за ишивање, па после на

машину. 1

ишије свр прошије, профирца. — Узни, па га ишиј, а ја ћу с машину, по фирц, да

га сашијем, и трп придишивен,-а,-о прошивен. — Бело платно па ишивено с манистра.

ишка несвтера кокош повицима: „иш!“— Ишкајги, да не приоду на гувно куде

жито!

ишкање с глим одишка. —Рекоти сишкање ће ги набрзиш, да не стрву жито!

ишкемби свр 1. распори стомак. —Прво га ишкемби, па да га пастрмимо. 2. фиг

јако удари у стомак.— Удари ме у мешину, па ме ишкемби. 3. претуче, проспе дроб,

пробурази. — Ако ти па уватим говече у моју ржeницу, ћу га ишкембим. — Ишкем

били га с нож због неку Јагодинку.

ишкемби се свр 1. фиг преоптерети се. — Ишкемби се дизајећи тој камење за

темељ. 2. фиг преједе. — Ишкембише се говеда пасејећи по ладовину уз реку. 3. фиг

надује се, надигне се. — Кво ти се тој у торбу такој ишкембило? 4. фигугине, цркне. —

Прејело говече у градину, па се ишкембило.

ишљепа свр 1. изудара шаком. — Узе, па га добро ишљепа за ништа. 2. грубо

набацамалтерна зид.—Ишљепаш, ишљепаш малтер назид, па га после пердашиш.

ишне свр 1. разјури кокош повиком „иш“. — Ишни ги да не стрву жито. 2. фиг

отера, најури. — Ма, ја би га ишнула, да ми се више не сврта у кућу. 3. фиг отпусти.

— Толко е добар да су га од|-цваку работу ишнули (ирон).

ишпидира свр1. истера, отера. — Ишпидирали га искућу.— Ишпидирали онуј

несрећу от посо. 2. одбије од наследства. — На сви поделбина, мене ишпидирали ко

да сам кучка. 1

иште несвчеше, биште. — Ишти ме малко по грбинку, нешто ме све изеде.

иштети свp начини штету. — Црче коњ, па ме иштети.

1 - - - -- -

иштети се свр фиг истроши се, потроши доста. — Туј сам се, на свадбу, добро
t

ИШТеТИЛ.
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иштркља свр 1. фиг ижигља, порасте брзо. — Иштркљало дете ко шибљинка.

2. фиг кад обад печи говече оно се разобада. — Иштркљала ми говеда, не могу ги

соберем.

иштркља се свр 1. изјури се. — Иштркљасте ли се малко по ливаду. — Иштрк

љаше се данаске добро коњи. 2. разобада се (стока). — Напали ги кумарци, па се

иштркљаше говеда данћске по врућину.

ишутира свр 1. претуче. — Ишутирали га картароши. 2. фиг избаци. — Ишу

тирали га из предузеће.

ишчавуљи (се) сврв ишчевуљи (се). — Бог)-ганаказал, па му уста ишчавуљил.—

Ишчавуљила му се уста одј-sлобу.

ишчамрéје свр вишчамри, ископни, свене. — Књд ишчамреје, човек постане ко

травка.

ишчамри свр ископни, излапи, ослаби. — Човек ишчамри у самотињу.

ишчеврљи свр исколачи очи. — Ишчеврљилу мене ко да сам му целу вамилију

побила.

ишчевуљи (се) свр искриви, искрене (уста). — Море, књд га ватим, уста ћу му

ишчевуљим, да више никога не оговара. —Лажеш ли ме, устаћети се ишчевуљу.

ишчека се свp дуго чека, начека се, не дочека. — Ишчека се лисица за јарчева

јајца (изр). — Ишчека се да ми Тодор донесе алат, и још га нема.

ишчекpљи сврисколачи (очи), заблене се. — Ишчекpљила очи ко буљина, па сл

у тебе буљи.

ишчепати свр 1. пејв искрпати. — Ишчепатила леб ко да смо целден копали у

компириште. 2. пеј откине, одруби. — Коlj-ишчепати руб на погачу?

ишчепати се свр изломи, ишчаши се. — Ишчепати се врцкајући з-дупе по

собориште.

ишчепи (се) свр 1. откине (се), поломи (се). — Ишчепи ми от)-туј китку за

пелцер, да посадим дома. — Ишчепили се слапје на црешњу од род. 2. фиг ишчаши. —

Немој руку на дете да ишчепиш. 3. фиг искриви- Ишчепил нешто уста ко да је

ванџирал. 4. фиг омрзне.—Ишчепилу мене, не можме гледа. 5. фигразрогачи (очи). —

Ишчепила на мене с онеј очи, па ми ич не дава мир.

ишчепрљи сврископа, извади. – Ишчепрљи неколко компира, да видим родили

ли су. — Кокошке ишчепрљиле све китке што сам посадила ус-кућу.

ишчкемби (се) свр вишкемби се. — Удари га, па га ишчкемби. — Ишчкемби се

носеећи онеј пусте врећетине с-рженицу.

ишчкољави се свр изубија се. — Ишчкољави се на онај железа што си ги турил

куде врата. — Ишчкољавимо се одејећи по путишта по ноћ. - три прид ишчкољавен,-а,

-о изубијан, у модрицама. — Ноге му све ишчкољавене од вузбал.

ишчмаи свр истишти се. — Ишчмаи, ишчмаи кубарче у шпорет, па се после

разгори.

ишчока се сврударе се главама (бикови, јарци, овнови). — Ишчoкаше се овнови

кои ће надвије.

ишчува свр очува док не порасте, однегује. — Да ми-е да купим јуниче, па га

ишчувам да порасте. — Едва ишчува деца у гладне године. — Затој ли сам те

ишчувала, да ме сbк не слушаш.

ишчуди се свp чуди се дуго, начуди се. — Ишчуди им се кво уработишe с онуј

убаву кућу. — Никако да се ишчудим што се такој рано довукал из работу.
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ишчука свр 1. истресе. — Ишчукај на премет црге што се покривамо. 2. избије,

изглави. — Чук у руке, па ишчукај јексери из даску! 3. фиг покраде, опељеши. —

Ишчукале му курвeтине буђелар. — Мераклија: ишчукају му свирачи кесу зачас. 4.

фиг пребије. — Ишчукали муpње. 5. фиг научи памети. —Ћуму ишчукамјатеј бује из

главу, 6. фиг заузда, ућутка. — Ишчукал му неки рогови, па више не рове, миран ко

бубуљашка, 7. фиг разбије. — Падал, па ишчукал нос на неки корен. — Ће му мој

башта ишчука нос.

ишчукување с глим од ишчуку(ј)е (се). —Спреми се за ишчукување грcнице.

ишчукуе/ишчукује несв1. млати, одваја нити од поздера. —Требенеки појак

да ишчукуе грcнице. 2. фиг краде. — Има една из Кукулинци што им на сви ишчукује

кесе. 3. фиг тресе. — Он)-нека ишчукује постељке, ти имаш другу работу. 4. фиr

разбија. — Често му ишчукују рње кад)-це задева.

ишчукуе се 1 ишчукује се несвчисти се, ослобађа одећу чега. — Ишчукуе се од

осиљке. — Жито се изј-снопје ишчукује с чукач.

ишчуљи свр 1. начуљи уши. — Ишчуљил уши, не здржа га, оће да чује кво

оратимо. 2. изломи, искрши све. — Пијан нис пут ноћаске ишчуљилни светарабе. 3.

окрњи. — Булча ишчуљил леви рог кад)-це бол.

ишчуpи (се) свр 1. попуши. — Књд ли ишчури онолки дуван, да се заsвериш? —

Дојди да ишчуpимо још по едну. 2. издими (се). — Ишчури, ишчури сировица и не

разгоре се. — Ишчури се добро главња докле се не разбашћа огењ3. фиг изгори. —

Зачас ишчурише дрва, не угреја се кућа. 4. фиг оде, нестане. — Ишчурил ис-кућу

наћаске, ка(д)-цу сви спали.

Ј

ја прво лице једнине, изр: — Жив ти ја, да ме поведеш с тебе у Предене.

јабогме речца дабоме, дабогме.—Јабогме, било етакој како Стамен исприча.

јабукар м 1. воћњак под јабукама. — Сапни коњи куде јабукар, према Ста

ноинци, 2. човек који воли да једе јабуке. — Моретија јабукар, пробра и поропћа све

најубавејабуке. 3. врста парадајза. —Да ми купиш патлиџани, алодонија јабукари.

јабуче с дем и хип од јабука, а) плод јабуке. — Натура ти неколко јабучетија у

торбичку, да ти се најде ус-пут. б) младо стабло јабуке. — Посади на(д)-цливак

неколко крушчетија и јабучетија, ега ће вирају.

јабучка ждем одјабука, јабучица. —Узни синекујабучку, да расквасиш уста.

јабучњак м ауг и пеј од јабучица (на грлу). — Еси видел колки му-е јабучњак

излезал под гушу.

јави свр обавести, извести. —Јави микво има за Динчу књдотидеш у работу.

јави се свр огласи се, обавести. — Кад)-цтигнеш у печалбу, јави се куде си, да
знâемо.

jáга ж деч дем и хип одјагње. — Кое дете ће чува овуј убаву јагу? — Чија ће буде

овölj)-јага?

јаганчар м онај који чува јагањце. — Врну ли се јаганчар ис-трлу?

јаганчарник м део стаје намењен јагањцима. — Напуни се јаганчарник c

јагњишта.
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јаганчарче с дем и хип одјаганчар. — Ово-е моје јаганчарче, барабар с мене чува

јагањчетија.

јаганче / јагањче (мн јаганци) с хип од јагње, јагњешце. — У кућу смо чували

едно јагањче целу недељу, докле не стаде на ноге.

јаглење с глим одјагли (се). —На заодак се видело одјутре доодијаглење.

јагли (се) несвеедри (се), разведрава (се). — Јагли га, јутреће бидне убав дин. —

Почело се јагли откуд Власину, ће даде Бог да га одбије, да почнемо косилбу.

Јаглика ж име.

јагличе ж бот јаглика Primula Veris Subsp. Columuaе, вјегличе, вегличе.

јагњеницаж овца која се јагњи.—Све су ми овцејагњенице, затој ги и чувам.

јагњење с гл им од јагњи (се) (= овца доноси на свет младунце). — Мое овце

завршише јагњење.

јагњећина ж јагњетина. — Моћ це удаву у јагњећину књд гу зимени сварим c

купуз.

јагњило с место где су били порови где су се овце јагњиле. — Ту-е некад било

јагњило кад!-цу овце иљадиле.

јагњишта жзб им јагњад. — Куде дену онај твоја јагњишта, ел ги продаде?

јад м фиг 1. фиг љутина. — Не порицам, тој сам рекла, ал у јад, кад)-ци ме

најадил. 2. фиг патња, жалост. — Немој да ти-е јад овој што ћу ти казујем за башту.

— Млого ми јад беше на њу што онакој зловари.

јадничњк, -ничка, -ничко у дем знач: јадан, несрећан, тужан, бедан. — Џабе му

гледање, моју Витку, јадничку, из гроб ники не диже.

јадосување с гл им од јадосује (се). — Усарави гу јадосување за детето.

јадосује (се) несвствара бол, чини некога несрећним, пати. — Родила сам га да

ме само јадосује. — Немој се толко јадосујеш, све цетој среди.

јадује несвпати. — Остала сама, па по целден јадује.

јаз м а) брана на којој се зајезери вода за млин б) зајезерена вода испред

воденичне букве, бадња. — Неки ми одвртал воду у јаз. — Напунил се јаз сас)-

-шушљак, требе га очистиш.

јазилisкм штета, срамота. — Од њега самојазиликће видиш, друго се ненадај.

јазовац м јазавац. — У Страње су рупе на јазовци, там да ги тражиш.

јазовица ж јазавица. — Отишли да лову јазовице.

јазовичар м пас јазавичар. — Има два опасна јазовичара, што се завлачу у

јазовичке рупе.

јазовички, -а, -о јазавички. — Не терај говеда накуде јазовичке рупе, него по

штетине.

јајце с 1. јаје. —Запрећијајце да се испече у огњиште. — Насадили смо квачку на

јајца. 2. фиг тестис, мудо. — Шкопили јајца на вепра. — Учукамо јајца на Булчу, сbк

је миран ко бубуљашка, 3. изр: — Отегне јајца (олењи се). — Океси јајца (одуговлачи,

мрзи да ради). — Отегла му се јајца до зевњу (једва иде). — Мрси јајца (прича

глупости). — Заноси се ко јајца у косилбу (прича глупости). — Ће остане без јајца

(претња). — Дошло до јајца (прекипи, дојади).

јајчарм 1. онај који краде јаја (пас, мачка, дете). —Куче ни постало јајчар, мора

гатепам да нелоче јајца. 2. онај који радоједејаја. — Мои свијајчари, млого едујајца.

јајчарка ж 1. она која краде јаја (пас, мачка, дете). — Наалила се онај кучка

јајчарка, недава на кокошку да снесе јајце, одма га довати. Да гу убивам, ел да гу не
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убивам, не знам које да работим. 2. женска особа која радо једе јаја. — Голема

јајчарка, млого воли двожутке.

јајченик м пита од јаја. — Понекад им испечем баницу, понекад јајченик.

јајченце с дем и хип од јајце. — И тоljЈ-еднојајченце, што му свари, неје кадар да

поеде. — Испржи му јајченце за у школу.

јајчес, -та, -то јајастог облика. — За свињку требе и јајчесто дрво, гуџа, да се

тера с машке.

јакачњк, -чка, -чко довољно јак. — Још неје толкојакачњк да га праћам уговеда.

јаловак м неплодан човек. — Нее он крив што-е јаловак.

јаловик м неплодно земљиште. — Неће више садимо компири там, у тија

јаловик.

јаловица ж 1. жена нероткиња. — Довелјаловицу, па сак јадосује нема деца. 2.

неплодна животиња (овца, крава, кобила...). — Продадо онујHјаловицу на Тозу

матрапаза, те се куpталиса.

јамаџија м онај који згрће материјална добра, алав човек. — Бил је голем

јамаџија, тел је да-е све само његово.

јамка ждем одјама, јамица, 1. јамица за садњу поврћа. —Ујамкутури и ђубреда

се прими сливче. 2. фиг стомак. — По целдšнеде, никако да запуни онуј јамку. 3.

фиг пеј грло. — Књд отвори јамку, не мож га слушаш. — Пустил јамку, сbл се дере. 4.

фиграка, гроб. — Не види, сирома, зинула јамка за њега.

јане сврузјаше, вујане.—Ћујанем коња, па у Тичину воденицу.—Јани дорчу, па

га стигни до Бистрицу!

Јаника ж име.

Јаникино смтн ливаде, шума.

јанувар м први месец у години, јануар. — Четврти јанувар је врнула киша, па

суснежица и завеја ни снег. — Књдзасувитлијанувар дори до стреју, нигде се не оди.

јанџик м ткана торба, шареница, ванџик. — Дала самЈ-му пунјанџик и тојагу,

па га пратила у стоку, (у) утрину.

јанџиче с дем од јанџик. — Узе лебац у јанџиче, и отрча, јадниче, у говеда.

јарење с глим одјари (се). — Таман беше зарипил кокошку, вати га најарење.

јарећина ж јаретина. — Овде малко кои еде јарећину.

јари несвоплођује.

јари (се) несв1. оплођује (се). — Тој сам видел у Крушевицу: чича врзал петла са

сиџимку за дирек, да не јари туђе кокошке. — Јарил ћар вајду, родила се штета

(изрека). — Коза се јари и кокошка се јари, 2. долази на свет јаре. — Почело се јари

едно козле.

јарина ж вуна острижена од јагњади. — Збра јарину, има еден џак, требегу

влачим.

јаришта жзб им јарад. — Пусти и јаришта да пасу с козе.

јарма ж сточна храна, крма. — Сремили смо си јарму да изимује стока.

јаросмјарост, бес.—Падалу јарос, свеће ги потепатија црвенобрешки луџа.

јаска несвтрни, сева, штреца (рана), в кове. — Зарастује ми посекотина, па

јаска. — Јаска ми зуб. — Целден јаска ми рана, па устура.

јаскање с гл им од јаска. — Цел ноћ не трену од јаскање на зуб.

jacлеж плт дрвена направа за храњење стоке, јасле. — Там, у кошару, у празне

jacле, насадила сам квачку.
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јасновидац м онај који добро види. — Лако е на њега да оди по ноћ књд је

јасновидац

јасновитка ж она која добро види. — Баба ми-е била јасновитка, видела e sвезде

по дин.

јастакм јастук. — Тури му убав, везен јастак на кревет, кад-дојде да се

зарадује.

јастукм део предњачета код воловских кола који држи процеп, — На јастук иде
н

ОПЛeН Са СЛаПЦИ И ОСКа.

јастуче с 1. мекани део грудњака који належе коњу на груди при вучи, в грудњак

(3). — Јастуче-е од кожу напуњену с кучина ел с нешто меко 2. в јастук. — Оплен

лежи на јастуче.

јатка жјезгра коштуњавог воћа. — Извади ми јатку из овија ора. — Дајте!j)-јат

ке одлешњаци да изедемо. — Књд ујутро дивља мачка све изела онеј шишарке избор,

а у њи имало јатке, ја несšм знала.

Јаћим м име.

јачњк, -чка, -чко прилично јак, вјакачек. — Овој ми дете, море, постало већем

јачко.

јашање с глим одјаше, јахање, вјашење. —За мене јашање неје било проблем, с

коњи сам цел век работила.

јаше несвјаше.—Ко малечка сам јашала коњи, а после сам кириџисувала с њи.

jашен, -а, -о јахан, узјахан. — Још неејашен коњ, мож се џилитне, књд му се

укачиш на грбину.

јашење с гл им одјаше, јахање. — Још неје свикал на јашење коњи, стра ме да га

не утепају.

јебава (се) свр вебава (се). — Никога не јебава, работи како како му се нашакне.

— Јебава сојке по грмење. — Јебава се по матрапазлик.

јебавање с гл им одјебава (ce).

lјебало век/изр: слабо, лоше, упропасти. — Напраил га јебало век. — Затој сиe

öн јебал век.

јебени, -а, -о фиг проклети. — Како да ти купим тија јебени гајтан, књд га нигде

нема.

јебуцка несвређе има полни однос. — Јебуцка кад!-цтигне.

Јева ж надимак.

јеве узв ево. — Јеве ги гости, свл што несу стигли. — Јеве ме, за кво ме толко

викаш?

Јевица ж име Евица.

јево узв ево. — Јево га овде, немој га там више тражиш. — Доби малко време, па

јево да ви се јавим, ја сам здраво и добро што и на вас желим.

јевтика ж мед туберкулоза. — Уватил негде јевтику. — Јевтика га изела (клет

ва). — Такој полагачке работи, јевтика да те увати.

јевтикљив, -а, -о туберкулозан.—Којеће ти она, матер војбила јевктикљива.

јевтикљивка ж она која болује од јевтике. — Да неси нешто из руку узел

o(д)-туј јевтикљивку!

јевтикљивчам онај који болује одјевтике. — Билјејевтикљивча, ал се залечил.

јевтинеје несвпојевтињује.—Имали нешто да јевтинеје, ел стално све скупеје?
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јевтинија ж јевтноћа. — Куде Жиду, у задругу, еднуш је била јевтинија, сšг све

оскупело.

јега" прил вега“. —Јега га најдем на пазару Предене, да се еднуш раскантамо око

туј трговину.

јега“ ж турпија за гвожђе. — Требе ми добра јега да набстрим костуру.

јеге с вјега“. — Затурил сам негде јеге, утепа се тражеећи га.

јеглика жботјаглика. — Књдуцавтијеглика, пожутеје падина по туј Дининицу.

јегличњк м дем и хип од јеглика. — Почел да цавти јегличек у Ровине.

јегличе с дем и хиподјеглика. —Там, у Буђину падину, помилтела јегличетија. —

Доде-ле, Јано, шарено тканиче, бајке-ле, Миланче, набери војjегличе (нар песма).

јéгуба изр у брзалици: Успут нис пут јегуба, успут нис пут јегуба.

јед м фиг студ, велика хладноћа. — Куде појде на овија јед”

један, -дна, -дно (једин, -дна, -дно фиг исти. —У једну воду смо крстени. — У

један дан смо се родили, у једндњн ни-е била свадба.

један“, -дна, -дно (једњн, -дна, -дно фиг сам. — Она једна целу ржeницу поже, ми

троица едва по њу збрамо онеј рукољке.

једанпутке прил једном,једанпут. — Једанпутке бео на Николин кладанац, што

сам се тик ладну воду напила и сњк ми тpну зуби. — Једанпутке је тој било у

Мратињци ка(д)-цам видела вука.

једе несв{импјеђ), веде. 1. једе (=). — Не стигне да једе, трчи на работу. 2. фиг

сврби. — Једе ме грбина, ћу излудејем. — Једе ме рана на ногу на лошо време. 3. фиг

студи. — Једе сувомразица, па устура, 4. фиг мучи, кињи, злоставља. — Сви ме у

вамилију једу, не знам куде це девам. 5. изр: једе говна лупета, трабуња, прича

глупости. — Што му даваш да једе говна, ја би га одма утепал. — Навикал да једе

говна, па си за свакога лупета кво оће. — Кој можда му забрани да једе што се не еде

колко öће, 6. имп: јеђ једи. — Јеђ брзо, па да ватамо штуру. — Јеђ докле још има у

паницу.

једе се несв 1. фиг секира се. — Једем се ко месец за оној дете како це снајде на

уработу у Лесковац. 2. фиг свађа се. — Сваки се ден једу ко да несу браћа.

једење с глим одједе (се), 1. храна,јело. —Заједење спремим леб, сиренце, колко

да се залажем у њиву, па навечер ка(д)-це вpнем. 2. фиг секирање. — Од}-цтално

једење за овој, за оној, болес увати.

јединаес бр једанаест, вединаес. — Спадоше овце на јединаес брава.

јединац м јединац. — Он вој-е јединац. — Јединац на матер.

јединица жједноставно ткање.—Побрзо сеткае на јединицу него на четворно.

јединичаво придједноставно ткање. — На јединичаво сам ткала овеј црге што

се покривамо.

јединичар м слаб ученик. — Неће се ти више дружиш с јединичари.

јединичарка ж слабаученица. —Тај његовајединичарка се опште не попраља.

јединка ж једина, сама. — У малу сам била јединка женско у школу.

једна нана/бр један у разбрајалици: — Једна нана, друга нана, хај-бери, три

писина, кос, мос, Турчин, Павле, керекес до десет.

једнак прил одмах, с места, веднак. — Чим виде да говеда уштркљаше с кола,

једнак дотрча да ми помогне.

једнако прил стално, увек, веднако. — Не вреди говорење, једнако му говеда

бегају у штету.
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једне свpудем знач: једе, ведне.—Турими нешто да једнем, па да бегам на њиву.

једноизадруго прил једно за другим. — Једноизадруго се излегоше пилишта

по(д)-две квачке.

једнокатан, -тна, -тно једнострук. — Тој ми-е једнокатно ткање.

једноман прил в едноман. — Једноман трчи и вика, престрави се кво ли му-e.

једнопâec, -та, -то 1. с једним тестисом. 2. фиг намћораст, на своју руку,

тврдоглав. — И ти си нашњл с кога ће работиш, с једнопаестог човека.

једнуш прил 1. једном, једанпут. — Једнуш кад)-цам ишал из)-Село, срето

Никосију. 2. најзад. — Једнуш да му дојде из дупе у главу (изр) — Једнуш и мене да

савне. 3. фиг прави, једини. — Тија твој Горча једнуш је бил човек како требе!

језери се несвриг скупља се течност правећи локву, однвир, в вири се. — Поче се

језери вода прет кошару от кишу.

језеро с фиг локва, вириште. — Кои напраи оволко језеро насрет кућу?

језичараж она која говориружно о другима, лајaвица. —Туlj)-језичару немојси

ми други пут доводила у кућу.

језичарка ж в језичара. — Одј-туј језичарку не мож прооратиш.

језичђкм 1. дем и хип одјезик. — КЊм да видим квоти-е излезло на језичђк. 2. фиг

део браве. — Строшил се језичек на заклоп, не мож се затварају врата.

језиче с дем и хип од језик. — Нешто му се надуло језиче.

језичéнце с дем и хиподјезик. —Зини, дати чика-доктур погледајезиченце.

јека ж 1. хучање, хука. — Кад)-це чује јека из Голему реку, јутреће падне киша.

2. вика, дрека. — Ква-е тој јека доле по долину.

јекне сврв ковне(2), 1. фигудари. — Беж оiд)-тога јунца, ће те јекне с рогови, те

утeпа. 2. фиг обори, баци. — Јекнул га од ледину, 3. фигубије. — КЊдгаја ударим има

да јекне и тој ће му буде све!

јексер м ексер. — Напунил џепови с pђави јексери, па си ги такој сеца. —

Напраил врата без јексери, све од|-дрво.

јексерче с дем одјексер. —Требе му купимјексерчетијазаручни раду школу.

јектар мхектар. — Сваки-е од башту добил подвајектара зевњу ијектар шуму.

јела узв дођи. — Нане, јела овам, поблизо до шпорет. — Јела ми мато, јела ми

блага, јела ми медна (бајалица за пчеле кад се роје). — Јела куде чичу, да те малко

почува. у

јелено моме народно коло. — Увек је тражилдаму Цигани свиру „јелено моме“.

Јеленче смтн пропланак, шума.

1 јелече с дем одјелек, прслуче.— Баба ће вој исплете јелече. — Куде се тој чуло да

девојка не носи јелече.

јелеченце с дем и хип одјелече, прслучић. — Наместо да су га утегли, на овија

мраз му облекли јелеченце.

Јелисовка ж име.

1 јелмаз м алатка са дијамантом за сечење стакла. — Дадо му јелмаз и још га не

врну.

jeмпут прил в емпут. — Јемпут и ја да отидем негде от кућу, седим ко врзан с

јуже. — И мене јемпут слbнце да огреје.

јен брједан.—Јен, два, три, туј су свијен, два, туј сам ја, јентри, туј сити...

јенац м прекршају фудбалу, енц.— Само игра сруке и праијенци, паизгубимо.
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јендакуља жреч из басме против урока. — Над пут јендњк, потпут јендакуља.

Ако је јендек-муда да му испуцају, ако је јендакуља — сисе да вој испуцају (Мла

чиште, баје се уз магијску радњу).

јендњкм провалија, јендек, вандак, вендек.—Туlj)-има пунојендаци, туј се ноћу

не прооди.

јерам мјарам. — Догодине књд ги упрегнеш у јерам, тЊг ће видиш кви сам ти

јунци продал.

Јергена ж име.

јергулам фиг доктор, лекар. — Нешто му нее добро, отиде на јергулу.

јеребица жзоолјаребица. — Ако нећеш тој што сам ти зготвила, да нећеш печене

јеребице? (ирон). —Још да му принесем млеко одјеpeбицу. — Тек излетешејеребице

прет косу у жито.

јеребиче с младунче јеребице. — Разлетеше се јеребичетија из гњездо по тој

жито, не можги повaтамо.

јеремењача ж врамењача. — Седну страну дојдужегре, з-другујеремењаче.

Јеремија м Свети пророк Јеремија, (1. мај, по старом календару). — Око

Јеремију се сејале грcнице и садил гра.

јеренде с ренде. — Узел мијеренде, па га оштрбил на неки јексер, чвор ли, Бог ће

га знае на што.

јерендисање с гл им одјерендише. — Све теј даске мора на јерендисање, ако ће

нешто да праиш.

јерендисување с глим одјерендисује. — Његовојерендисување се познава, ники

такој убаву столарију неје праил.

јерендисује несввјерендише. — Деда Драгомир га видел како јерендисује куде

некога столара.

јерендише несврeндише, глача дрво. —Јерендише даскеза врата и прозори.

Јереница жмти пространа утрина испод Валмишта, у простору који захватају

Голема и Мала река.

Јеренцим мн 1. заселак у Лебету досељен из Јеренице (Млачиште), одакле је

заувек расељен у ХIХ веку. 2. назив становника засеока Јеренци.

Јерком име вола.

јеруга ж јаруга, вандак. — Пропадал ни пут, јеруга до јеругу. — Оклизнул се у

јеругу, не можда излезне онакој пијан.

јерча м пеј онај који се бечи, нарогушен човек, булоња. — Тија јерча само би се

јерчил, друго си не знаје.

јерчење с гл им од јерчи се, 1. бечење роговима. — Књд видиш јерчење, беж од

волови, це боду! 2. фиг мргођење, бечење. — Научила сам одавно ја на његово

јерчење.

јерчи се несв1. во се спрема за борбуроговима.— Волови сејерчу, це-боду! 2. фиг

бечи се, мpгоди се. — Што се Радоил такоlj)-јерчи кода ће боде. — Јерчи се ко Булоња.

— Немој се млого јерчи, мож му неки стуца рогови!

јерчил м вјерча. — Дојде ли из дрва онија твоlj)-јерчил” — Ники не воли тога

јерчила.

јес узв неповерења, одбијања. — Јес, јес, без мене се ништа не може. — Јес, да

дојдем, па да ме после бије. — Јес, ће ме вати за стојка!

јесенаске прил на јесен, јесенас. — Јесенаске требе дете да ми појде у школу.
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јесенка ж врста крушке. —ТЕгберешемо јесенке, књд побеже Мариказа Драгојла.

јесика ж бот јасика Рорulus tremula. — Обалимо триес јесике у Мрковицу за

poгови на кров.

Јесике ж мти шума, пашњак.

Јесиковица ж. мти шума, пашњаци.

јесје узвјесте, тако је. — Јесје било такој, ал одј-цаг више неће буде!

јестЊкмвјастак.— Напунишјестексас)загрепци, па одмерак свуноћ спиш.

јестиво сјело. — Спремим си јестиво, књд оћу, књдне истркам на сув леб. — Кво

данаске има за јестиво?

јецка несв1. муца, замуцкује. — Кво војби, одеднуш поче да јецка. 2. фигјекти,

pуца, плаче. — Остаде она да јецка, не мога да издржим плакање, па си отидо.

јецкав,-а,-омуцав.— Малото дете оративој малкојецкаво, а старото немари.

јецкање с гл им од јецка, муцање, замуцкивање. — Кад-ти боба-Маричка

пребаје одјецкање, има да оратиш како требе. 2. фигруцање, плакање.— Научили смо

на њојно јецкање, чим вој нешто нее по вољу, она јецка.

јецкоња монај који замуцкује у говору. — Млого ће разумиш кад-ти јецкоња

тој објасни.

јечњм мјечам. — Прво узреје јечем, па тЊк ржeница.

јечменка ж врста крушке. — Јечменке зpу барабар с јечšм.

јечмењак мјечменихлеб.—Ми несмојелијечмењак, има кои су морали да гаједу.

јечмик“ мјечам. — Рание се доста сејал јечмик за зоб. — Јечмик можда сејеш и

на Јеремију.

јечмик“ м чмичак, јечмичак, гнојница на очном капку. — Јечмик се лечи такој

што се искоњштракузнезрнојечем што-езобал коњ, па се с њега пипнетијајечмик и

врне се па у коњштракијечмик штукне. — Ел откoлaцољуштиш кору, пипнеш с њу

јечмик, па гуврнеш на колац и јечмик штукне.

јешан, -шна,-шно онај који много једе.— Млогоми-ејешно овој дете, незнам на
КОГa-e.

јешком онај који је стално гладан, који много једе. — Мамин јешко, сваки

чаз-би си нешто јел.

јешник м онај који много једе. — Толки јешник, а не познава му се.

јешница ж она која много једе. — Диза се сред ноћ да еде, јешница.

јокречца нема, не.—Јок, ништа не аје књдгу викам. —Чорбачок, месојек (изр).

Јон – Јона - Јонча м име.

Јонка ж име.

Јорданка ж име.

Jöсам хип од Јосим.

Јосим м име.

Jöска м хип од Јосим.

јошемпут прил још једном. — Јошемпут ћу ти поменем, па више нећу, књд не

пантиш кво ти викам.

joшкЊд прил одавно.—Јошкедјетој било.—Јошкiдје ондошћл, а ти тексšг.

joшке прил још мало, малчице. — Јошке малко му присипи млекце. — Јошке ме

боли подгруди. — Јошке се држим. — Јошке се недавам. — Јошке одим. — Јошке ћу

потрпим, ако не пројде идем куде доктура. — Нека јошке поспи.
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joште прил још. — Јоште ли си жив?— Јоштеће ми свирите, докле ви не кажем

доста. — Јоште ли се држиш?—Јоште ли копнејеш за њу?—Јоштелити душа оће? —

Jöште ли можеш?

југ мјужни ветар. — КЊд би само лечка дунулjуг, да отопли овија гинеж.

југoвина ж1. јужни ветар. — Кад)-дуне југовина има отопи овеј соспе за два

дена. 2. фигзаветрина, нерад, ленствовање.— Овде немајугoвина, мора се работи.

јужар I јужјар мужар. — Да ми пазариш куде јужара оглав за коња. — Пробду

јужјари низ)-село, требе ни едњн дугачек конопац.

јуже с (мнјужетија) уже, конопац. — Врљи ми јуже, да увржем сено на кола. —

Одврзало сејуже и крава отишла у овbс. —Немој га водиш без јуже, ће ти се изотне.

јужење с глим одјужи.— Едва дочекамо да почне jужење, да селечка затоплимо.

јужи несвотопљава, постаје топлије. — Поче да јужи, прокапаше стреје.

јужица жуже од стабљика жита којим се везују снопови. —Ти прајиjужице, ја

ћу врзујем снопје, па који надвије.

јуларм 1. улар, поводац. — Покидали се јулари на говеда од сецање, па ги

врзујем с конопче за рогови. 2. фигнемирко. — Вржи тог опасника с јулар, да ти се не

загуби. 3. фиг папучић. — Жена га држи на јулар, не смеје да макне.

јунћц м младо мушко говече, јунац. — Јунћц је учукан, беше млого бесан,

страували смо да некога не убоде.

јунес (мнјунетија) 1. говече старости између телета и јунца. — Куде идејуне,

туј нека иде и јуже. 2. изр: —Тоlj)-јуне неће те муне (нећеш добити, нећеш оства

pити циљ, наум).

јунећина мјунеће месо,јунетина. — И ја гу викам јунећина, ал гу нема. — Кој не

бијел јунећину?

јуниче с дем од јуница. — Најбоље да купиш јуниче, па га ишчуваш.

јуничка ж дем и хип од јуница. — Од онуј Жерку, што гу продадо, запатила сам

јуничку и теле.

јунче с (мнјунчетија, јунчићи), в јуне. — Продадо и оноlj)-јунче и курталиса се

з-говеда.

јурне свр појури. — Књд удари провала, јуpне вода нис пут. — Ако те јурнем, це

свртиш одонуд Мртвице (претња).

јурњава ж фиг журба, брзина. — Све работимо на јурњаву, докле држи убаво

време.

јутрашњи, -а, -о сутрашњи. — Сел да дочекам јутрашњи ден, па право у

општину куде Совронија.

јутре прил сутра. — Његово јутре је било јучерке, само што он тој не види. —

Само си остаља работу од данђс за јутре. — Ете ме јутре у Село, на собор, на

Прокопје, па це расправимо!

јутредан / јутредњн прил сутрадан. — Јутредан, ете га, дојде, кој знаје куде-e

бил, скитал, ники не смеје да га питује, сви ћуту.

1 јутрина је одлазак на гроб првог јутра по сахрани покојника. — На јутрину не

иду сви из дом.

јутром прил сваког јутра. — Јутром една чеврљуга у сливу, пот кућу, стално

крешТИ.

јутроске прил јутрос. — Јутроске дојдоше наши из работу.
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јутрошањ, -шња, -шњо од јутрос. — Овој ти-е јутрошањ леб, а овоlj)-јуче

рашањ.

јучер прилјуче.— Елти нереко јучер да ће дооди шумар да маркира буке задрва.

јучерањи, -а, -ов јучерашањ. — Да ми-е јучерањи ден, а овиа памет, не би ме

претупалматрапаз с крвомочљиво кравче.

јучераске прил јуче. — Јучераске се најдомо с побратима у Тозину кафану, те

пооратимо.

јучерашањ,-шња,-шњојучерашњи. —Јучерашањдан ћу пантим докле сам жив.

јучерке прил в јучер. — Јучерке беше створено за косилбу, облачно, ладовинка, а

cir гори зевња.

К

кабав-а, -о слабашан, метиљав. — Много ми е кабав, неће можда окоси онија

типац у Страње.

кабаван, -вна, -вно в кабав. — Ако-е он кабаван, неси ти, па узни вреће и

натовари на коња. — Кабавна е, не можни стигне ни до Џавгари, залуд да гу чекамо.

кабавац м пеј слабашан, метиљав човек. — Довуче ли се онија кабавац изј

-Село?

кабавка ж пеј слабашна жена. — Куде вика туј кабавку да жње, кад)-це едва на

ноге држи.

кабавком пеј слабашан, метиљав човек. — Ако за било што требе да се потрчи,

кабавко неје кадар.

кабал м котао. — Требе ми еден кабал с врућу воду, ћу мием главу.

кабас, -та, -то гломазан, незграпан. — Купил неки кабас шифуњер, едва га

унесомо у кућу.

кабат непр прид крив. — Вика: несhм кабат, а ел кабат откуд ја знам. — Пред Бога

сам кабат, пред људи несЊм. — Неје он кабат што су говеда улезла у Тодорову

рженицу.

кабат“ м грдња, прекор.— Море, он је за кабат што ме нее слушал да учи школу.

кабатан -тна, -тно, крив, одговоран. — Други не уработи посЊл, а после ја

испаднем кабатан.

кабатење с глим од кабати, 1. грдња, прекор. — Твој муж је за големо кабатење,

неје ми купил кво сам поручила. 2. оптужба. — Знаје она да накабати човека, њојно

кабатење ми-е добро познато.

кабати несвокривљује.

кабати (се) несвокривљује (се), оптужује (се). — Нећу да ви кабатим, кад знам

да несте криви за тој, сам си-е Драгиш кабат. — Ники га не кабати, сам се кабати с

оној што-е уработил.

каблић м котлић.—Ћути донесем сварено млеко у каблић, па си гати поцири.

кав, ква, кво краћи облик (дужи каквв, каква, какво) придевске односно-упитне

заменице, какав, каква, какво. — Кав си тој човек не-це ни поздравиш?! — Квати-е

жена, такbв си и ти! — Ква етој ларма куде Драгињу? — Ква си тој мајка, књд стално

тепаш дете? — Кво ли сbк па по туј плевњу работи?!
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кава ж кафа. — У вршњик над огењ тури башта да упржи овће, па га после у

чутуру туца, туца, па просеје и такој се праила кава. — Напрај ми едну каву, ега

прогледам, нешто ми се пред очи ставнило.

кавал м муз врста свирале. — Дина иш Чуку-е свирил кавал такој опасно да

станеш да се заsвериш.

кавалет м дрвена направа која се уместо лотри ставља на кола за допремање

сена, в воз (Дањино Село).

каванам кафана.— Млого су се коцкали у Јосину кавану, па дојду дом узору.

кавгаџика ж свађалица. — С кавгаџику нећу имам работу.

кавгаџисување с гл им од кавгаџисује се, кавжење, свађање. — Ете, на што

излезе његово кавгаџисување, утепаше га браћа.

кавгаџисује се несвсвађа се, изазива кавгу, кавжи се. — Млого е волел да се

кавгаџисује, сЊл да би се тепал с људи.

каве с дем и хип од кава. — Пристави ни по едно каве.

кавен, -а, -о који је браон боје. — Туј пређу сам омастила у кавено.

кавеџија м кафеџија, конобар. — Бил је кавеџија у Јосину кавану у Село.

кавтанмв велика плетена марама сресама пребачена преко рамена, в кафтан.

— И сак, књд је ладно, завржем кавтан.

кавул м проба, провера продатог грла стоке. — Узо јуничку пот кавул, три

месеца како се водила, па ако бидне стелна, ћу гу купим.

кавурин м каурин 1. хришћанин. — Тепали су ни Турци, затој што смо кавури. 2.

користи се и у пејоративном значењу у изразима типа: — Кавурине ни-jедњн!

кавурка ж пеј незгодна, неприлагодљива особа. — С туј кавурку неће лако

излезне на крај.

кавурски, -а, -о фиг подмукао, безобзиран. — Мајку му кавурску.

кавуција ж јемство, кауција. — Без кавуцију не-те ми даде зејтин.

кад везн кад, када. — Кад-те брзнем, ће слетиш у долину!

кад“ прил време. — Немам кад главу да дигнем от-посо. — Од-цедење нема кад

(изр). — Књд имам кад, ћу ти ги оперем. — Кад-добијем кад, ћу дојдем.

кадар, -дра, -дро способан, спреман.—Да екадар за жену, одавно би се оженил.

кадарчђк, -чка, -чко удем знач: кадар. — Кадарчек си е он, можејош да поработи

око кућу.

кадашањ, -шња, -шњо од када, из ког времена. —Кадашањ ти етој капут, све се

разнизал?

кадгођ прил кадгод, било када, увек. — Кадгођ тикво затребе, дојди куде нас.

кадење с глим одкади“, 1. кађење. —Прво куде нас иде кадење, па молитва, па

тБк све остало кво следује за славу. 2. пеј испуштање гасова.

кади“ несвокађује (нешто, некога). — Одавно несам кадила кућу, це запату

ђаволи.

кади“ несвриглуња, лута, трабуња. —Отишлада кади по село, ка-цеврне Богзнае

кади“ несв пеј испушта гасове, прди. — Овој си дете матер има срам нема: сваки

час ни кади, ко неки запрдоја.

кадивица ж кадифица, бот врста баштенског цвећа Таgetes patulus.

кадивка ж в кадивица.

Кадивка ж име.
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кадилница ж кадионица за тамњан. — Књд је голем светац, пали се кадилница,

да се кућа окади.

казаница ж 1. просторија у којој се држи казан за печење ракије. — Однеси

табарку у казаницу, па се врни да пренесемо казан. 2. казан. — Дал сам казаницу на

Микини да печу ракију. 3. фиг слинави нос. — Изркај suнseис-туј казаницу, да не

ушмркујеш сваки час.

казанџилisкм казанџијски занат. — И казанџилик отишал у тандарију.

казување с гл им од казује, казивање, причање. — Од моје казување неће видиш

вајду, мораш да си запнеш, па да работиш.

каил непр прид вољан,рад. — Неchм каил да идем у Преслоп по овуј кишетину.—

Неје каил куде нас да спи, це врћа дом.

каилан, -лна, -лно вољан, намеран, рад. — Он неје млого каилан да ни с волови

докара цреп од

— цтаницу у Предење.

кајдис прил (најчешће у синтагми на кајдис) напречац, попреко, искоса, на

брзину. — Удари гу на кајдис, да гу поласно пресечеш. — Острика и типац се косу на

кајдис, ел су жилави.

кајдише свр 1. фиг оде. — Кајдисаше сви у работу, сbл се ја спотурам старачки. 2.

фиг преломи, одлучи се, реши се. — Кајдисал: по Велигден ће иде у печалбу. — Како

башта кајдише, такој има да бидне.

кајла ж1. уметак од дрвета или гвожђа којим се учвршћује нека ствар. —

Удари кајлу на кесер, разлабавил се, це исечеш. —Тури туј кајлу да се уцврсти греда.

2. израз. — Удари му кајлу, да види како-е кад-те други подебава (напакости,

смести, освети се). в цајтер.

кајлује несвучврсти, причврсти, затвори. — Књд он нешто кајлује, увек се

извуче држаље.

кака ж деч измет. — Беж, то-е кака.

какi.в,-ква, -кво упитно-односна заменица какав, в кав. —Какњв је човек не знам, ал

какbв мајстор тој, знам и ценим. *

какво упитно-односна заменица шта, в кво. — Какво данic pajóтиш?— За какво ће

ти па тај лемезница?

каки“, -ква, -кво какав. — Каки мајстор, таки и чираци. — Их, каки-е тој мајстор,

златне руке има!

каки“ речца за појачано значење какви. — Ма, каки, нема од|-тој ништа, свл

празна ората.

како вез као. — Дере се како бесан. — Вуче по целден како магаре.

/како даје изр било како, како је затечен. — Пошла како даје, неје се ни

пременила како требе.

кал м 1. блато, глиб. — Нис-цел пут газимо кал, едва се довукомо. 2. смеса од

глине. — Требе да напрајишкал за црепње. — Меша кал за туглу.

калабак м гужва, пометња, свађа. — Немој ми праите калабак по кућу, ћу ви

потепам.

калабалikм в калабак.—Дојдоше огурсузи, напраише калабалек, па побегоше.

калавуз м примитивни кључ, калауз. — Напраи калавуз, те си улезо у кућу.

калаисување с глим од калаисује (1,2). — Збери све што имаш за калаисување,

овијаденовиће дојде калаџија (1).— Одви ми се одњегово калаисување панице (2).
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калаисује несв1. ставља калај бакарном суду, калаише. — Тане калаџија ис

Предене ни-е све калаисувал бакрени судови. 2. фиг једе оно што је остало (гла

дница). — Стално калаисује шерпе и панице, никако да се наеде.

калаише несвриг једе оно што је остало. — Остаде дом да калаише судови. —

Не калаиши више паницу, но пооди да работимо.

каламбурм неред, гужва.— Немој ми праите каламбур, едва сам заспала дете.

каламутење с гл им од каламути (се). — Овде нема каламутење, у овуј кућу се

знаје кои командује.

каламути (се) несвправи (се) неред, пометња. — Не дам ники да ми каламути у

моју кућу. — Кво се тој ваздњи каламути по малу?

каламутница жгужва, неред. — Каква-етој каламутница по Гигину авлију?

каламутња ж гл им од каламути, смутња, неред. — Иде ги вика и каламутња

онам по Јереницу, кво се праи не знам.

калафонијум мкалофонијум. — Узни калафонијум па намажи жице дати гусле

боље свиру.

калаџијам калајнија. — Дошћл Тане калаџија исПредење, калаише котлови,

казани, тепсије.

калаштура ж пеј раскалашна, рђава жена. — Довеледну калаштуру, Бог да

чува.

калемарка ж бот калемљена воћка. — У Малу падину све су крушке и јабуке

калемарке, с овуј pуку сам ги калемил.

калемење с глим од калеми (се), калемљење. — Деда ме учил калемење ошав.

калемче с дем од калем. — Купи ми и едно калемче ибришим.

каленица ж глинена чинија. — Строши си, море, онуј каленицу што сам гу

купила на вашар на Светилију.

калениче с дем од каленица. —На свако дете си имам по паниче ел калениче.

калиште с аугми пеј од кал, блатиште, глибиште. — Куде најде толко калиште

да се угмацаш?!

калкан м 1. троугласти бочни простор изнад зида од последње плоче до

кровних греда. — Напраил кров на калкан. — Требе се оšидају и калкани на кућу. 2.

„предњаче“ и „задњаче“ на канатама код запрежних кола (Мачкатица, Дањино

Село). — На душеме туримо канате и калкани да искарујемо ђубре по њиве.

каловер м бот врста цвећа калотер Таnacetum balsamita. — У градинче сам

имала посаден каловер.

калпи несвbрука. — Не калпи ме више по свет с теј твое измислене приче. —

Молила сам га стопут да ме не калпи по бели свет, да остаји ракију, ал ко да сам у

воденицу оратила.

калуђерка ж 1. монахиња, калуђерица. — Стално ме деца задевају: Верка ка

луђерка. 2. бoт врста озиме крушке. — Грозjари прокарују у јесен и онеј крушке

калуђерке.

калупење с глим од калупи, калупљење. —Дете ми пропаде ваздšн с мајстори на

калупење цигле.
1

калупи несвпомоћу калупа прави цигле или туглу. — Узни и типа калупи циглу

барабар с тезетара да виш колко е лако.

калуша ж бела овца црних ушију или губице, или црна овца белих ушију. —

Близнила па калуша.
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калушеc, -ста, -сто шарене главе а једнобразне боје руна на телу (овца). — Овој

калушесто јагње ће буде моје.

калцијам в блатар. — Целден се калције не ваду из блато.

каља (се) несварља (се). — Бадава га пресвукујем, ка(д)-цтално каља што обуче.

— Каља се књд иде баш ко да бира бачкољ.

каљав, -а, -о прљав, —Такав каљав не можда идеш куде ујкини, да ми се смеје
t

роднина.

каљање с гл им од каља (се). — Не мога да га одучим откаљање, стално добди

каљав. 1

каљаче ж мн кратке чарапе, сокне. — Убаве каљаче си купила, слажу ти се

с-ципелке.

кам узв1. где — А кам га Милорад, што он неје дошал?— Кам ги крушке?—Кам

ти чешире, што си гол'? — Камте дом? 2. дај. —Камти помогнем. —Кам да видим кво

ти е на око?

кама ж корице за нож, канија. — На каиш закачил каму за нож от-кожу.

камара ж велика гомила сена, сламе, камења. — Колку си камару напраил

ofд)-цено, како ће га откараш дом?

камашлаж камашна. — У ципеле смо турали камашле, да ни неје ладно.

Каменити путммти пут који води из Големереке за Јереницу преко Мишинице.

каменчњк м дем од камен, каменчић. – Улезал ми каменчик у опћнак, па ме

изубива.

каменче с дем од камен, каменчић.—Гађала се деца скаменчетија, разбила ни џам.

камењак м 1. зб им камењар. — Куде си се увукал у тија камењак, да те нешто

изеде? 2. фиг посна, неплодна земља. — Куде насти-е све гол камењак.— Гледам да се

и ја некако извучем из овија камењак, да отидем у град.

камењарка ж змија шарка. — Тија пусти камењак на Момчилово врви от

камењарке.

Кан м Хан, Владички Хан в Ан. — Син вој работи у вабрику у Кан.

Кана ж надимак.

кана жона која се скањера, предомишља. — Докле се кана накани, сватови си

отоше.

канавац м дугачка сукња од тканог платна домаће израде, препасује се око

струка (Лебет, Мрковица, Мачкатица). — Црнотравке не носу канавац него вуте

с-тканице.

канавка ж 1. жена која носи канавац. — Пројдоше нис пут неке канавке, рекал

би да су су откуд Мањак. 2. фиг жена из Дервена, односно из Грделичке клисуре. —

Канавке овакој орату: ишаја, дошаја, работија, а ми: ишњл, дошћл, работил.

каната ж1. бочна страница запрежних кола. 2. канате ж мн. фиг запрежна

кола. — Откара пуне канате з-грозје.

кандилка ж в кадилница (Козило).

кандиљка ж бот врста баштенског цвећа Аgnilegia vulgaris L. — Исцавтеле ни

кандиљке у градинче.

кандише несвриг смрди. — Нећемо у лад под)-туј буку, однекуде кандише на

мршу.

канење с глим од кани (се). — Голем канsep: толко канење и панетеда еде.
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канsep м 1. мрзовоља, леност. — Ватил га канséр, па с никога не орати. 2.

инаџија, тврдоглава особа, види пр под канење.

канsepëње с гл им од канsepи се. — Знала сам да тој његово канsepëње неће на

добро (да) испадне.

канsepи се несвљути се, опире се, нећка се. — Немој се толко канséриш, но

приоди за астал.

канséрка ж она која се канsepи. — Ка-цеканséрка наканséри три дана не можгу

одобровољиш.

канséрком онај који се опире, нећка, љути без разлога. — Накарамо канséрка да

појде с нас на собор.

канséрче с дете које се канšери. — Куде се и тој канséрче метну на башту му?

кани несвнуди. — Кани га да седне, не те, ита се некуде. — Кани га малко, ега ће

узне неки залок да поеде.

кани се несвотеже, одуговлачи, скањера се. — Немој се ваздњн каниш, но

поитај да појдемо докле-е ладовинка. — Кани се ко млада невеста.

кантар м 1. справа за мерење тежине са полугом, ђулетом и тасом, в во

денички кантар. — Тури га на кантар, па ће видиш колко вреди. 2. мера за тежину,
један кантар = 150 кг. — Изнесе ли свиња што гу закласте едњн кантар?

1 кантарче с дем од кантар. — Не понесо си кантарче, но сам морала на туђо да

мерим сирење.

кантарџија монај ко производи или продаје кантаре. — Пројде Станча кан

тарџија, требеше да узнемо и железа за коња.

канте с дем од канта. — Намузо тике едно канте млеко от Плавку.

кантиче с дем од кантица. — Евети овој кантиче с маз, па књдимаш ће ми врнеш.

канураж смотуљак конца за ткање. — Н-умеје да смота кануру, а оће да ткаје.

— Омастила сам кануре за ткаење.

кануркаждем од канура. —Туј су све канурке, сbг само да седнем за разбој.

1 кањурка жв канурка. — Па се после од онуј кањурку смациња и провлачи кроз

натку и ткае се.

кањуpче с дем од кањуpка.—За тој ти требе да купиш шескањуpчетија и ја ћу ти
исплетем.

каос м хаос. — Збрала се деца, па ми напрајила по кућу каоc.

капак м 1. дрвени поклопац за неки отвор. — Тури капак на таван, да не вуче

промаја. — Тури се капак на буку да вода не тера воденицу, него иде на одврт. 2.

вратанца висине доједногметра испред врата на сеоским кућама. — Затвори капак

на кућу, да не улезне поганац. 3. вратанца. — Спала баглама на капак от кокошињац,

требегу заковем. 4. прозорче на воденици.— Притвори капак, ћете убиe прoмaja. 5.

глинени поклопац на казану. — Капак се мора добро с уму умаже усказан да не

пропуста ваздук.

капе“ несвкапље, прокапава. — Капе ни плафон, ветар пореметил ћеремитке. —

Капе им ушију, а књд протече ће видимо кво ће работу. — Докле почне да капе, књд

прокапе, ће тече шврчком.

капе (се)? несвседи, борави, окапава, дангуби. — У Село капе сваки двна куде

нас неје каил да дојде ни едњн сат. — Нек се он капе по кафане, а ја ћу сама овде по

ридишта да кршим грбину.
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капе се“ несвскапава се, трули.—Капе ми се сено у откосје, а ја немам кадда га

зберем. — Онолка дрва ти се капу на дрвник, а ти још не кладеш кубе у собу.

капетина жауг од капа. — Турил неку капетину, поклопила га скроз, свл му очи

sвиркају.

капешљакмауги пејод капа. — Врљитија капешљак, ел не видиш да не вељаје.

каписла ж фиг стражњица. — Ће ти одвугне каписла на тија студен камен.

капиџик м мала капија, в вракњиче. — Немој на голему вракњицу, протни се на

капиџик.

капка“ ж капља, кап. — Капку воду нејетел да ми принесе, док сам болувала. —

До Огњану Марију капка киша неје врнула, све живо изгоре о дј-џеђ. — Да мож,

удавил би ме у едну капку 2. фигмали, малецни, неискусан, млад. — Колко е оно —

капка дете — и како можда га тераш да оно работи? — Капка зејтин мијош остало. —

Ја сам тог била још млада, капка, чигра, несвм знала ништа.

капне свр падне, пороси. — Бошке, дај да данђс капне кишица, све ни поље

изгоре од слbнце. 2. фиг окористи се. — Што и мене такој не капне како њему. —

Капне си ми понеки динарчек од-цтоку.

капњување с гл им од капњује.

капњује несв1. пада, капље. — Грми, ал још неје почело да капњује. 2. фиr

заради. — Капњује ми и овћг и онћг по нека парица, књд продадемјагње ел сиренце.

капоше несвокапе, издангуби. — Нека капоше куде туј кучку, ал ће дојде

Велигден, ћу га питам кво-е летоске работил — Туlj)-има да капошеш како куче,

нећу те погледам.

капћање с гл им од капће. — Ел чујеш тој капћање, прокапал таван?!

капће несвкапље. — Почеле стреје да капћу, топи се снег. — Помери се, дати не

капће у шију!

капуте с дем и хип од капут. — Идетету требе неко капуте за зиму, да му не

ладнеје у школу.

капутина маугм. и пеј од капут. —Натукалнску капутину, да га не познајеш.

капутлијам човек у дугачком капуту. —За у задругу срето некога капутлију, не

познадо га.

капутљак м ауг и пеј од капут. — Врљи онија капутљак, већем је поарабател,

триесгодине сам га носил.

капче с дем и хип од капа, капица. —Турил наопoко капче на главче, отиде успут

ко шунтав. — Накриви капче, па си глеј своју работу. —Нешто му капче наеростои.

капчуг м зб им капи кише које се сливају с крова, капница. — Зајужило, топу се

стреје, почел капчуг у олуци да бије.

капше свр премори се, преоптерети се, изнемогне, пропадне. — Капса одеећи

уш-Чуку, из)-Село.— Капсамо од работу по оној слbнце. — Капса гладану дрва, цел

дњн несЊм јел.

кара несвтера, гони, грди. — Немој ми дете толко караш да работи, још неје

кадро. — Књд стане деца да кара, боље да гу не слушаш. — Кара га, кара, ал ништа не

помага. — Не вељаје да се дете сваки дан кара, мајку му, повали га еднуш.

карабит м карбид СаC2. — Бес карабит не можда запалиш лампу.

карабитна лампаж карбидна лампа. — Башта донел карабитну лампу кад)-цу

радели у тунел на Власину.

карабојаж црна боја.—Узнесе карабоја и шума, па се пређа омiсти у црно.
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Каравиља / Каравиљка ж име.

карадак м кршевито земљиште, крш. — Кој ће да крши кола и говеда потија

карадак, да ти докарује дрва.

Карадак м мтн пашњак, шума.

Кара-Кас м турски назив за Црну Траву.

каракаца ж реч звучног значења у изразима: — Идемаца каракаца. —Те гумаца

каракаца.

Каракачаним мн в Ашани, в Црновунци.

каракаш м тамнопут човек, човек црних обрва.

Каракаши м махала, заселак села Брода.

каракашке овце ж овце црне вуне чијеје порекло везано за црновунце и Ашане,

стара балканска раса. — Едино још Токини чувају каракашке овце.

караконџа ж вештица, зла жена. — Срето онуј караконџу из Бабићеви.

карање с гл им од кара (се), грдња. — С карање неће ги доведеш у ред, боље-е с

разговор. — Мислиш нешто ће куде њега постигнеш с карање?

каратаван м плафон од летава на коме се кује трска. — Исковамо каратаван, па

ће од јутре малтеришемо.

караџа мован црне боје. — Пушти караџу у туђо стадо да им измpка овце. —

Пази се ти од караџу, зачђсце залети да те утркољи.

кардашм друг, пријатељ.— Кудети-еонија кардаш што-е прошли путдоодил”

карлица ж плитка дрвена посуда, користи се за разне намене: мешење хлеба,

крмљење стоке. — Лелке, искочило ми тесто искарлицу, не постизавам да га

премесујем!

карлине с мала карлица која, између осталог, служи и као мера за сточну

храну. — Узни карличе овbс, па назоби коњи, докле стоју на гувно.

карличка ждем одкарлица.—Расушила ми се карличка, одавно несим месилау њу.

карминисување с гл им од карминисује се. — Карминисување неје доодило у

обзир куде моћ.

карминисује се несвиминка се. — Све мое друшке се карминисују, а ја не

смејем.

карминише се несвиминка се. — Неchм смејала од мојега татка да се кар

минишесм.

карта“ ж бот врста украсног дрвета са крупним цветовима пуним цвасти.

карта“ ж дописница. — Стигла карта од-Добривоју, пише ће дојде за Го

решњак.

картарош м онај који много игра карте. — Ватил се с картароши, све му узоше

паре.

картира несвпошаље возом какву велику ствар. — Картирал сам на воз прозори

и врата за нову кућу, кад!-цтигну у Предене, да ми ги докараш.

каруце ж мн велики дрвени сандук који се постави на предњи трап воловских

кола. — С каруце смо докарували вреће збрашно, царевицу и разне поситнице и

терали компири на пијац у Предене.

карча м име бика црне длаке. — Неће Карча у јерам, па узо слупац да га лемнем

едно-двапут.

Карчам надимак.
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карчам црномањаст човек. — Еси видела какbв је карча, ко да су му башта и

мати од Гланџини?

касарина ж 1. касарна. — Пустили га ис-касарину само три дана. — Имале су

две-три чешме прет-касарину. 2. фиг велика просторија, кућа. —Ти си, бре, напрајил

касарину, а не кућу.

касвет / књсвет м памет, разум. — Да има касвет, не би ишал куде Руселену. —

Ишчурил му књсвет. — Куде ти-е књсвет, да такој уработиш сви да се sверу.

касветан, -тна,-тној књсветан, -тна,-тно разуман, паметан. —Ти неси касве

тан што бијеш толко дете. — Неје он баш књсветан, тој сам одавно видела.

каси несвкаска, ђипа у дечјој песмици: „Каси, каси, кобила, на пут ми се

ждребила“ (пева се када се дете класука на колену).

кастрење с гл им од кастри, поткресивање. — ће ми требе добро секирче за

кастрење. — Ако ми још еднуш поменеш кастрење, цел сливак ћу пообаљам.

кастри несвкреше, поткресује. — Отиде да кастријесике и метловине по

Мрковицу.

катанка ж копча од челичне жице са иглом за прибадање, зихернадла. — Не

мога на брзину да гу зашијем, па гу завати с катанку.

катанче“ с дем и хип од катанка. — Требе ми едно катанче књд вржем шал око

гушу, да ми га ветар не однесе.

катанче“ дем од катанац. — Обили ми катанче одј-цандук и све ми испретри

шали премену.

катарчење с гл им од катарчи (се). — Све се дрпљосал с тој катарчење.

катарчи (се) несвпеј пење (се), в катери (се). — Не катарчи гу толко високо, не

мож гу после доватимо. — Катарчи се за врањска гњезда потеј буке, негде има да

погине.

катастар м 1. земљишна књига. — Доодил је геометар и све смо поново завели у

катастар. 2. зграда у којој се чувају земљишне књиге. — Ако не верујеш, иди у

катастар.

катерење с гл им од катери (се). — С катерење по вранска гњезда све одра

чешире.

катери (се) несв пеј пење (се), вере (се). — Не катери га толко горе, неће можда га

доватимо кад)-saтребе. — Укатерил ораси на таван. — Катери се по буке, стура

гњезда на вране.

катерица ж зоол веверица Sciurus vulgaris. — Катерице ни све обраше ораси.

катраницаж 1. глинена посуда у којој се држи катран. —Донеси ми катраницу

да подмажем кола. 2. фиг пролив. —Добил катраницу, не смеје да мрдне од-дом.

катранџијам продавац катрана.—Пројде катранџија с магаре, измешинуточи

катран. у

катрањаив, -а, -ов катрањив. — Ала си ти катрањаива, кво си тој работила око

кóла?

катрањив, -а, о умазан катраном. — Куде си се вукал, те си такој катрањив? —

Кола ни све катрањива. — И чешире ти катрањиве.

катрион м бот кантарион Нурегicum perforatum L.

катрионка ж бот кантарион, в катрион.

каћун м бот ливадска биљка мразовац Соlchicum autumnаle L.

каул мв кавул. — Ће ми продаде Драгољуб волови пот каул.
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кафи несв кува кафу. — Не могу више ваздњн да ги кафим.

кафтан м велика плетена марама сресама која служи за огртање (Мачкатица,

Лебет, Мрковица). — Плели смо кафтани и од белу вуну, ал повише од)-црну.

Качар м мтн густо, стрмо и непроходно шумско пространство.

каче с дем од каца. — Напунили оној мое каче сас)-сирење?

качемак м качамак. — Качемак остаде на вериге у котле, а ја побего за моега

човека. —Спреми ми за јутре качемак с квасено млеко. —Забркај на брзину качемак,

књд је већ упален огењ.

качење с пењање. — Како е падал откров, више не помиња качење ни на

столичку.

качетина жауг и пеј од каца (= ваљкаст дрвени суд ужи или шири при дну). —

Кој ће напуни онолку качетину сас)-сливе?

качи несв1. подиже нешто да обеси, пење. — Качи сушенице на таван. — Качи

лöјтре на кола. — Качи оглави на дирек. 2. фиг дангуби, беспосличи. — Качи sвезде на

небо. — Отиде да качи сливе на ора.

качи се несвпење се.— У Предејане се качу на воз за у печалбу. — Недавајму да

се качи у црешњу, још је малечњк.

качи се“ несвзадиркује се, изазива. — Млого се качи з-деца, не знам које ћу му

работим. — Не качи се с Радоила, млого је бељаван.

качка (се) несвпрља (се), маже (се), в кашка се. — Не качкај опћнци по тија

кокошињци! — Качка се по блато, не могу стигнем да га омијем.

качкање с глим одкачка (се). — Не мож га одучиш откачкање кода е свињче.

каџив, -а, -о тамно браон, кафено. — Омасти пређу у каџиво за клашње.

кашиче с (мнкашичета и кашичетија) дем од кашика, кашичица. — Снаведе се

војник и збра онај кашичета у ранац. 1

кашка несвпрља, каља, маже (блатом, балегом...). — Узне лајна, па кашка по

плотови куде стигне.

кашкав, -а, -о умазан, запрљан. — Стално ли ће доодиш такој кашкав изј

-школу?

кашка се несвирља се, маже се, в качка се.— Кашка се на лајна ко да-e ћорав. —

Кудегођ да појде, кашка се на нешто.

кашкање с глим од кашка (се). — Ћу га пребием за тој кашкање књдичне пази

куде оди.

кашљица ж кашаљ. — Ватила га кашљица па га држи еве две недеље.

кашљичав, -а, -о који има кашљицу, кашљав. – Млого-е кашљичава, не можда

дојде у школу.

кашљичаив,-а,-ов кашљичав.—Немој куде мене да доодиш, кашљичаива сам.

кашљичетина жаути пеј од кашљица. —Више не знам како да се лекујем од овуј

кашљичетину.

кашљопрдица ж фиг кашаљ. — Нешто му не пробди кашљопрдица.

кЊд прил кад. —КЊд узреју боровињке, ћу дојдем да беремо.—КЊддате чекам?

кЊд прил време. — Нема кtд да дојде, да има кtд, одавно би дошћл.

књдарчек, -чка, -чко донекле способан. — Он ми-е већем књдарчек све да ме

послуша.

кљдњp, кадра, кадро способан. — Неје књдерни ложицу дадржи, а нели да коси.

књдњшњњ,-шња,-шњо од када.— Књдњшљњо-етој, не би се сетилда ме убиеш.
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кљдгод прил кадгод, увек. — Књдгод дојде, добро-е дошћл у моју вамилију.

књкњв, -ква, -кво какав. — Књкћв ми-е па тој зет, ка(д)-дојде у малу, увек ме

замине.

књкво уп зам шта. — За књкво ви требем? — За књкво се збирају људи куде

Мејане? — Књкво работиш у недељу? — Књкво ми збориш, не разумим?

књTкако прил каткако, понекад. — Распитуе се књTкако за овога и онога.

кi.Tкњд прил каткад. — Виђавамо се каткеду работу.

ква краћи обликуп зам трећег лица једнине ж рода и трећег лица мн с рода,

каква, в кав. — Квати-е тој матер кад-те не пушта с нас на собор?

квартир м преноћиште, в конbк. — Квартир су им обезбедили у бараке, на

градилиште.

квасан, -сна, -сно мокар. — Све си квасан и облекло ти квасно, и торбичка ти

квасна.

квасЊц м квасац. — Бајат квасhц, па ми тесто неје надошло.

квасен,-а,-о 1. укисељен. — Донеси ми да едем квасено млеко. 2. мокар. — Што

су ти толко квасени опћнци, куде си се тој спотурал?

квасеник м 1. укисељено млеко, кисело млеко. — Ће кусамо квасеник от прво

телку. 2. разблажено млеко, јогурт. — Сипи ми у влашу квасеник, да понесем на

косилбу.

квасено с кисело млеко. — Баба ти спремила квасено од овченик, цврсто ко

сирење.

квасење с глим од кваси (се), кисељење. — Бесквасење не можгрснице да чукаш.

кваси (се) несв1. фиг кисели (се) (млеко). — Отиде да кваси млеко. — Млеко се

кваси да буде квасено. 2. фиг потапа (се) у течност или раствор (конопља, кожа...).

— Грснице се квасу у топила.

квасник м 1. мокар, тежак предмет.— Не диза се овија квасник. — Што си ми

донеловија квасници, књд неће гору. 2. фигленштина, нерадник. — Онолки квасник

се излежује дом, а ти болна работиш.

квац узв којим се ваби квочка. — Квац, квац, пиpга, доведи пилићи овам,

подј-цтреy.

кваца несвквоца. — Кад)-це уплаши, квачка кваца и збира пилићи под њу.

квацање с гл им од кваца. — По квацање чујеш куде-е квачка.

квачање с гл им од квачи (1,2). — Требе вој дваес еден дан квачање да излегне

пилићи (1). — Од његово квачање ники неје видел корис (2).

квачетина жаутми пеј од квачка. — Овај квачетина растpвила пилишта, па само

два-три води с њу.

квачи несв1. лежи на јајима (кокошка). — Неchм знал дека у јасле квачи

кокошка. 2. фиг пејлежи, ленствује. —Још квачи,још се неје дигал. — Докле ће ти да

квачиш, ми се утепамо од работу?

квачка ж 1. квочка. — Ћете укљује квачка ако војдираш пилићи. 2. фиг пејлења

жена.— Гега се ко квачка с пилићи. — Уседела се тај квачка, неће з-дупе да мрдне ис

кућу. — По целден ква, ква, оговара свакога, квачка една, 3. белег, знак, део рабоша

који ваљавичар даје власнику сукна, в пиле“ (3). — Остаји му клашње, а он ми даде

квачку да понесем.

квашчњк м дем од квасви. — Тео да замесим леб, књд нестал ми квашчек.
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кве краћи обликуп зам трећеглицамн жрода, какве. — Кве су тој жене доодиле

куде тебе?

квек узв живине и птице кад смртно страда.

квекерм (сличногзначења као и речцајпер), у изртипа. — Ударили му квекер. —

Ће добие квекер (напакости, освети се).

квекне свр крикне, каже: квек! — Књд га љоснем одледину, нема ни да квекне. —

Само ће квекне и — готово!

квесење с гл им од квеси се. — Нема квесење на пуна кола з-дрва.

квеси се несвкачи се, виси, клембеси се. — Немој се квесиш на кола, говеда едва

вучу ус-Качар.

кви краћи обликуп зам трећег лица мнм рода, какви. — Кви су тој трговци

дошли, кво купују?

квит" непр прид измирен, намирен. — Оволко мене, оволко тебе и свг смо квит,

ники никому ништа не дугује. — Одамно смо ми квит.

квит“ узв готово, крај, доста. —Досšге било и овакој и онакој, од|-цег ће мене

слушате и — квит! -

квита ж признаница, потврда. — Туј су ми све квите да сам плаћувал редовно

порез.

квичање с гл им од квичи. — Ел чујеш тој квичање, мора да-е дошћлштровач да

штрови вепрови.

квичи несвскичи (свиња). —Квичи нешто свиња, да се неје заглавила у плот.

кво упитно-односна замен шта. — Кво тој работиш? — Кво ти требе? — Не могу

главу од-дете да дигнем, ни кво да уработим. — Квö-ће работишјутре? — Квö-ћети

тој железо?

кводâе / кводаје прил било шта. — Обукал кводаје и излезал наулице, да га сви

виду.

кéвка несв1. кевће. — Онам, у Јереницу, кéвка неки кер, мора да су дошли

ловције. 2. фиг моли, цвили. — Поглеј како кевка дете како куче за леб.

кевкање с глим од кевка, кевтање.—Чуешкевкање, тој наш Бунда сврћа овце.

кежљампеј онај који се много кези, церека. — Кежља, расцепил уста до уши. —

Не могу јако кежља да се кезим на све што видим.

1 кеза монај који се стално смејуљи, церека. — Идеећи с кезу, ич не осети умор от

пут.

Кеза м надимак.

кезење с глим од кези се, церекање.—Толко кезење, и па му ништа не дадоше.

Кезини м надимак фамилије.

кези се несвцерека се, смеје се, кревељи се. — Немој да ми се он млого кези, неће

тој на добро да му излезне.

кекењавац м (мнкекењавци) слабић. — Не бојим сеја од кекењавци ко што сити!

кéкеpe-мекере речца за испразне, лажне приче. — Мож он да си прича кекере

-мекере колко оће, ал ви знате да неје такој, да ви куче лаже.

кекишар и млакоња, слабић, недорастао неком послу. — Узел кекишара да му

помага око онија трупци алесије.
1 -

кекишкав,-а,-о недорастао, млак, слаб. — Млoгo-e, бре, кекишкав, да би могал

да ни помага.
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кекишкање с глим од кекишка се. — Од његово кекишкање нема вајда, него да

си ми тој сами завршаљамо.

кекишка се несвтруди се, напреже се без снаге. — Не кекишкај се туј књд тој

неје посо за тебе.

кекишком дем од кекишар. —Ти си, кекишко, иди дом, овој неје работа за тебе.

— Мишко кекишко.

кекишче с дем од кекишко. — Које ће ти па си повел тој кекишче?

кéкне сврудари, млатне, шутне. — Књдга кекну у тулбак, расипа му сириште.

келикоптер м хеликоптер. — Прелетеше келикоптери преко Јовановци за на

Павлову гремаду.

кеља м пеј ћелав човек. — Узела кељу за мужа.

кељав, -а, -о ћелав. — Откад па ти постаде толко кељав? — Цела им вамилија

кељава, па и он.

кељавеје несвћелави, губи косу. — Почел и он да кељавеје.

/кељави кеља/изрпејружан човек. — Отишла би и за кељавога кељу, сЊл да не

седим овде у овај пустињак.

кељчам пејвкеља.— При онакву убаву косу одеднушчовек постаде кељча.

кентерење с глим од кентери (се). — Стојкентерење по вранска гњезда едушце

скрши. -

кентери (се) несвпење (се), пентра (се), качи (се). — Куде га кентериш ча(к)-

-горе, да га ники недовати? — Немој се више кентериш на тој дрво, мазуљкаво-е, ће

паднеш. — Кентери се у кола, па да идемо!

кентра жједноставна брава, затварач. — Скршили кентру и улезли у појату да

крадну јагњићи. — Тој ли ми е па нека кентра, књд гу сваки отвара.

кентрење с глим од кентри (се). —За воденицу нема кентрење, можулезне кои оће.

кентри (се) несвзатвара (се), закључава (се). — Онје дужан да кентри вракњице

на у појату. — Како се овој кентри, ја н-умејем да га закентрим?

кентрачење с гл им од кентрачи (се). — Еднуш це скрља с тој кентрачење по

буке.

кентрачи (се) несвпеј пење (се), качи се тамо где је опасно. — Само га ти

кентрачи, књд затребе ники га не мож сивне. — Кентрачи се на крова не види дека-е

остарел и ће падне.

кења“ м физички слаба особа. — Куде ће ти кења помогне књд је дуич непостал.

— Мајстор Кења одј-три буке две вретена (изр).

кења“ несв1. врши велику нужду, 2. фиг трабуња, баљезга.— Пушти кењчу нека

кéња, и овакој га ники не зарезуe.

Кења м надимак.

кéњав,-а,-о нејак, неспособан. —Узел кењаву жену да му срабоћује по кућу.

кéњка несв стење, жали се, негодује. — Куде да појде, само нешто кењка, куде

да отиде, па кењка.

кéњкав, -а, о, слабашан, неспособан. — Куде баш мене да снајде кењкав муж?—

Да сам такој кењкав како ти, не би ни поодил на дугачак пут.

кéњчам аугм од кења, трабуњало, блебетало, в пример под кења“ (2). — Бегај

o(д)-тога кењчу, не могу га слушам.

керој м поспрдно херој. — Голем керој-е бил, само нема кој да прича.

керојка ж поспрдно херојка, херојева ћерка. — Еве носим млеко на керојке.
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кеса ж новчаник. — Ишчукала му курбетка кесу. — Ни две паре нема у кесу. —

Нек работи кво оће, од моју кесу не живи. — Куде ми е кеса с три иљаде паре? —

Казујем ти да знаш, а мене ни у кесу ни ис-кесу! — Подлази ни неки баксуз, па ми се

човек ис печаловину врну с празну кесу.

кесапење с гл им од кесапи. — Дојде матрапаз, накупува стоку и откара на

кланицу на кесапење. — Беше ми жал да продадем Првку за кесапење, онолко ни-e

ранила с млеко и работила у јеphм, и не дадо гу на трговца.

кесапи несв1. коље стоку, припрема месо, касапи. — Учил је куде кесапина како

да кесапи стоку, 2. масакрира, унакази хладним оруђем. — Овде су ми мужа Бугари

кесапили прет кућу.

кесапин м касапин. — Изучил је за кесапина на кланицу у Лесковац.

кесапницаж касапница.— Еси сврћалу кесапницу да купиш кво сам ти рекла?

кесење с гл им од кеси (ce), 1. качење. — Учукај неки ексер на suд за кесење

ствари. 2. одуговлачење. — Ћу излудејем од његово кесење, квогођ да требе, он се

кеси.

кесер м тесла. — Кесер ли најде да ми утупиш, па с које ћу да дељам и ковем

ексери.

кесерче с дем и хип од кесер, теслица.—Куде ми се дену кесерче, сbк беше тују

кеси несвкачи. — На клин иза врата кесимо гуње. — Туј се не кеси торбиче, него

на sид.

кеси се несв1. веша се, качи се, виси. — Немој се кесиш на кола, ће паднеш да те

неки згази. — Кеси се на слап од буку, 2. фиг отежа, дојади, додатно отежава. —

Кеси ми се на грбину отка(д)-sнам за себе, главу не могу од њега да дигнем.—Кеси се

човеку на на врат, па не слази. — Кеси се, не можгадигнемо. 3. отеже, одуговлачи. —

Докле це кесиш, што не поодиш? — Само се кеси, а ми га чекамо.

/кеси дупе изродуговлачи, отеже неки посао. — Само ти кеси дупе, мислиш ја

ћу ти работим.

/кец на десетку/изр погоди се, намести се. — Ама, дојде ми ко кец на десетку,

све му наказува што ми беше на срце.

кеца (се) несв1. обавља полни акт. — Кеца на кво налети. —Тијаће кеца и овцу.

— Ти кецај малуту, ја ћу старуту. — Кеца се с кога стигне. 2. фигмалтретира (се).

понижава (се). — Књд виду каки-е, сви га кецају. — Мене ли ће главоња кеца у здрав

мозак.— Недавај други дате кеца.— Кецајити њи. —Ће се најде неки и њега да кеца.

— Књд и њега почну да кецају, тБк ће види како се кеца.

кецање с гл им од кеца (се), 1. полни акт. — Растура се с кецање. — Ебем ти

кецање, теше главу да изгубим. 2. фигмалтретирање,замлаћивање. — Какав мије па

овој посл, ваздњн неко кецање.

кечи несвснажно удара лопту без одређеног циља. — Нумеје да игра фузбал,

само кечи лопту.

кеширм бот сточна репа. —Тури котле с кешири на вериге да се свару за свиње.

киван, -вна, -вно љут, огорчен. — Одавно сам му киван за оној крвомочљиво

јуниче што ми продаде.

кивка несв 1. лаје танким гласом, кевће. — Кивкају керови у Лисичарку, мора да

су надушили зајца ел лисицу. 2. фиг трчкара. — Он си отиде, а ја цело време кивкај

иза њега. — Ћекивкаш ти ус Купински рид, ако те остаим на Раскрсје, видим ја. —
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Дете кивка иза њега, а он си две паре недава, 3. фиг тражи, дозива. —Ћекивка он за

мене, ал ће тег бидне касно.

кивкање с гл им од кивка, 1. кевтање. — Како можда слушаш толко кивкање,

одвржи тој керче?! 2. фиг дозивање. — Чује се некакво кивкање у Јереницу, 3. фиг

умиљавање. — Толко кивкање око тебе и ти детету ништа не даде.

кида несв1. фиг јако боли. — Кида ме мешина. — Кида ме зуб. —Ма не боли, но

кида. 2. фиrјакохладно.—Кида оlдЈ-цтуденицу. — Мраз кида. 3. фиг бежи, побегне.—

Види ли да неје добро уработил, одма кида. — Ако га затвориш у собу, кида крос

прозор. — Кида куде може, али куде мене неће мож такој ласно да кидне.

кида се несв1. фиг јако боли. — Кида ми се стомак. — Кида ми се дроб. 2. фиг

штогод тешко или пуно ради. — Кида се од плакање. — Кида се односење. — Кида се

од работу. — Кида се од учење. 3. фиг секира се. — Кида се за дете. — Кида се за

работу. — Кида се за вамилију.

кидање с гл им од кида (се), 1. бежање. — Чим га виду, одма кидање. — За

кидање ће изеде тепање 2. фиг велики рад. —Толко кидање с онија трупци и па ги сви

не докарамо. 3. фиг секирање, брига. — Откидање нема вајда, боље узни нешто, па

cрти, да не мислиш на тој.

Кидем надимак.

киде уп замкуда, где. — Киде си пошал? — Киде си бил'? — Киде да те тражим,

ка(д)-ци побегал от кућу.

киде“ предл код. — Да си дошал киде мене вечераске.

кидне свр 1. убере, откне. — Да киднем неку крушку, да залажем дете, да ми не

џака леб. 2. фиг побегне, утекне. — Киднули ниш-чуку, а њега остаили самога да

плаче. — Киднула му говеда у ржeницу. — Киднул од работу, па си дошњлдом.

кидољак м откинути део конца или пређе. — Исплела ми џемпир све од

кидољци.

кијаметмневреме.—Кудеси пошлна овијакијамет, не видиш ли колко пада снег.

кијанац м 1. в кијац. — Што кијанац неје заедно с кантар? 2. фиг тестис, углу мн

муда. — Не можда помакне кијанци, но целден преседе на едно место. — Не мож

побрзо да иде, тежу му кијанци. — Странац незнанац, међу ноге кијанац (изр). —

Пустил кијанци до зевњу (ко споро иде).

кијац м гвоздена кугла на кантару, ђуле. — Деца узела кијац от-кантар да се

играју.

Кијевац м име села.

Кијевачка чесма ж мти извор, чесма на Чемернику.

Кијевачки пут м пут који са Чемерника, преко Кијевца, иде до Сурдулице.

кијевачки, -а, -о који је из Кијевца или припада Кијевцу и Кијевчанима.

Кијевчанин м човек из Кијевца.

Кијевчанка ж жена из Кијевца.

Кијевчанче с дете из Кијевца.

килав, -а, -о фиг спор. — Млого-екилав, куде гођ га пратим, три дина не мож се

врне.
|

килавеје несв1. фигради тежак посао. — Он скита, а ја килавејем од работу. 2.

фиг тешко хода. — Зачас дојдо уз Двојанку, а он га, ете, још килавеје.

килавеје се несвриг пропада од посла. — Килавејем се целден с онија трупци, а

за које паре да те питам?
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килавење с гл им од килави (се). — Ваздњн килавење, а ништа не уработимо. —

Нема пара која ће плати овој килавење по мајдан.

килави (се) несвриг отеже, одуговлачи, развлачи посао. — Неје завршил собу,

још килави с кречење. — Чекам га ођутрос, он се још килави з-бричење. — Немој се

више килавиш, не могу те чекам.

/килави килча изр мрзовољан, неспособан човек. — Куде појдо за килавога

килчу, па ми ништа не иде унапредак. — Још се неје врнул тија килча килави

и(з)-Село.

килавка ж пеј 1. жена болесна од киле. — Од тешку работу остала килавка. 2. фиг

спора, невешта жена. — Килавка, неје кадра едњн ручак на време да зготви.

килавком пеј 1. човек болестан од киле. — Не мож Тодор да ти помогне, ел је

килавко, викај другога. 2. фиг спор, невешт човек. — Још ли неје стигал из)-Село

онија килавко?

килавча мв килавко (1,2). — Само сецај џакови, па ће постанеш килавча (1). —

Стално развлачи работу тија килавча (2).

килајка жбоца одједног литра.—Уракију би се удавил, малко му килајка наден.

килашм 1. кантар који мери килограме. —Ће га меримо с килаш, па ће видимо

колко тежи, у окаш ти се ја не разбирам. 2. тежина око једног килограма или један

литар. — Дај овам тија килаш, да тргнемо малко ракијицу (в. стокилаш).

килка ж пејв килавка. — Куде се дену онај килка, а досšг сам гу чекала?

кило с 1. килограм. — Дај ми едно кило сол и кило шићеp. 2. литар. — Кило

ракију и кило зејтин ћу понесем на моји у род.

килоња мауг пејв килавко.— Неје кадар да учува два говечета, тија килоња.

килце с дем и хип од кило. — Завртела сам неко килце ракијицу, да ми се најде за

немајкуде.

килчам пејв килавко (1,2). — Остави килчу на мир, него викај некога кој можда

диза џакови (1). — Неје он башта, него килча, едва вуче патраци (2) — Килча килави

не мож се никад довуче дом на време (2).

килче с в килце. — Тури си у торбиче и едно килче, нека се најде ус-пут.

килчење с глим од килчи се, пропадање од посла, сатирање.— Толко килчење за

никакве паре.

килчи (се) несвради тежак посао, сатире се од рада. — За кога ја оволко

килчим, књд они не воду рачун за ништа? — По целден килчим, да можда живимо ко

људи. — Килчим се по туј печалбу, да нешто заработим за дом.

кима несв1. даје тајне знаке очима, обрвама, руком, зове кога а да дуги то не

виде и не чују. — Видо, море, како му кима с-очи, ал се напраји да ништа не знам, в

укимује. 2. даје знак, маше. — Човек ни нешто кима с руку, ал га не разабирам.

кимање с гл им од кима. — Неће ништа напрајиш с кимање, боље га викни да те

чује.

кимка“ несву дем знач: кима. — Кимка ми етрва да си идемо дом.

кимка“ ж пизма, мржња. Изр: има кимку (на некога), љутје, осећа потребу, има

јаку жељу да се освети. — Још от књд имам кимку на Драгољубаза онија телци што

ми откара, а ни дан-дњњи ми не даде ни банку.

кимкање с глим од кимка“, в кимање.— Бајагим неје разбрала његово кимкање.

кимне свр 1. да, упути какав тајни знак. — Станиша ми кимну, ја се оћута. 2.

махне руком. — Кимну ми од рид, па се џембоса нис-пут за Предење.
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кине свр кихне. — Кину маче. — Код кине дете, вика му се: „Здравчњк!“

кипав, -а, -о тром, гломазан, млак, метиљав, в кабав, в тегав. — Мода е бил

малко кипав момак, неје ми се свидел.

кипелњцмјако врео.— Вода кипелац, пази да се не изгориш ка(д)-цемијеш.

киреч м креч. — Угасимо една кола киреч.

киречана ж кречана. — Оставила сам туј чакљу куде киречану.

киречи несвкречи. — Решила сам, сама ћу киречим кућу, па што буде.

кириџијам онај који се бави превозом робе коњем или запрегом. — Село-е имало

пуно кириџије.

кириџика ж она која се бави превозом робе коњем или запрегом. — Ја и Краљка

смо биле кириџике.

кириџилisкм кириџилук.—Обелела сам од кириџилiки по кишу и послbнце.

кириџисување с глим од кириџисује. — Да неć било кириџисување, не би могли

да преживимо.

кириџисује несвбави се превозом робе коњем или запрегом. — Сваки ден сам

кириџисувала до Предене.

кирург м хирург. — Син вој-екирург у Београд.

кисел, -a, -o 1. кисео. — Изнела кисел купуз и ракију. 2. фиг нерасположен. —

Устаде јутрос нешто кисел, не проорати ни реч и отиде накуд воденицу.

кисел леб м хлеб умешен квасцем од теста. — Воли да еде кисел леб.

кисела жена ж натмурена, намрштена жена, намћор. — Бегају светот киселу

жену.

киселец прид непр веома кисео. — Овој неје сирће, ово-е киселиц, изгоре ми

жељудицу.

кисели (се) несвпотапа се у воду (конопља). — Грснице се киселу утопила да се

одвои жица от пуздер.

киселица жбот врста дивље јабуке. — Набрал ми киселице да прајим сирће.

киселиш м оно што је киселог укуса. — Како можда едеш овија киселиш, мене

öтру от-киселоћу.

кисело с 1. кисело млеко. — Нема више кисело, покусаше га косачи. 2. маја за

справљање киселог млека, в поткваса. — Турила бео у паничку кисело за потквасу,

књд га оfн)-нашњл и излапал.

кисело тесто с тесто с квасцем. — Развуко кисело тесто за попареницу.

киселоћа ж киселост. — Циври от киселоћу. — Не мож се еде от-киселоћу.

кисељак м бот врста дивљег зеља која се користи у исхрани Rumex acetosa L. —

Набрали ми у долину кисељак и скрипац за зељаник.

киси несводаје киселост, одаје кисели укус. — Киселица киси, ти за мене ниси

(нар разбрајалица). — Овој сирке млого киси.

кисне несв1. морки се, напапа се водом. — Кисне веш три дана на жицу, ники га

не дира. 2. потапа се. — Тури, бре, тејчерапчине у лавор нека кисну, ега се раскисне

Тија кал.

кита м 1. фиг мушки полни уд. — Ћу војсурдукнем киту да искоколи очи ко

петопарци. 2. фиг ништа. — Ништа од тој нема, само си добил киту. — Дали му киту.

— На сви понешто, а на њега киту.

Китан м име.

Китанком хип од Китан.
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Китанча м име.

китен,-а,-о окићен.— Отиде Стојан по малу с китен кондир да вика на славу.

китење с гл им од кити (се), кићење, украшавање. — Најубаво-е било китење на

невесту.

кити несвукрашава цвећем, в богу брада. — Књд испрату мужа у работу, жене

беру китке, да киту кућу, и тšг викају: колко китке, толко иљадарке да запечали. —

Ожели смо, па китимо богу браду.

кити се несв1. украшава се, окићује се. — На Ђурђовдњн кућа се кити с разне

китке. 2. улепшава се, дотерује се. — Кити се млада невеста да-е најубава.

китка ж1. цвећка, цвет. —Испод село китка цавти, испод китку мома седи, да ли

китку да откине... (нар песма). — Брали смо китке по ладовину, на Послониште. 2.

врх дрвета. — Укачил се у буку, у вр, у китку, мали, ће слети, неће од њега ништа

остане. 3. узвишење, брдо с венцем буковог дрвета. — Ђе се чекамо горе, на китку,

предвечер, ко и досЊг. 4. кићанка. — Врзала китку, па књд игра у оро само вој

подрипује. 5., фиг особа за пример, мустра. — Неје ни он нека китка да не узне моју

Персиду. — Он је за њу китка и гороцвет. 6. фиг заруке, просидба. — Јутре екитка:

Драгиша проси Марјанову Стамену за старбтога сина Јованчу. — Они гу просу, после

иду на китку, па на договор за свадбу. 7. фиг дарови који се носе будућој снахи

(„премена“: одећа, обућа и украси) кад се одлази на „китку“(6).

Китка ж мтн назив брда.

киткарим мн они који носе „китку“ (дарове) будућој снахи: свекар, свекрва,

младожења и најближи од родбине.

китување с гл им од китује (се). — Па ондак иде китување прозори и врата, па

варбање.

китује (се) несвештује дрво, прозоре. —Требе се китују прозори да не дува.

кицеља ж кецеља, в прегљача. — Донел ми изработу убаву шамију и кицељу, да

се препашем књд готвим обед.

кицељка ж дем и хип од кицеља. — Овој ли беше твоја кицељка, што ти гу бајка

купил”

кицељче / кицељче с дем и хип од кицеља, кецељица. — А за девојче, убаво
КИЦеЉЧе.

кицош мв кицошлија. — Нашла еднога кицоша, па заебала школу у град, викаце
жени.

кицошлikм претераноудешавање, гиздање. — Ударилон на кицошлbк и друго
га не залима.

кицошлијам човек коме је стало до лепог изгледа, гиздавац. — Ћеро, не глеј

млого у кицошлије, несмо ми од|-туј сорту.

кицошлика ж жена која воли да се гизда. — А мати вој-е била кицошлика,

надолеко чувена.

киширм бот в кешир. — Да свариш овија кишири у котле докле има огењ.

кишован, -вна, — вно кишовит. — Удари кишовно време, едва стигомо да

пожњејемо. 1

клaдaнaцм кладенац, извор. —Узни стовне и донеси воду одј-долњи кладанац.

кладанче с 1. дем од кладанац. — Седи ђаче на кладанче, ситну књигу чита (нар

песма).- На кладанче, одј-цушу, едва вода црцöри. 2. фиг полни уд код мушког

детета. — Извади кладанче, па мочај, ники те не види.
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кладе несвложи ватру. — Кој кладе огењ јутре на сабајле, нека пристави

компири за свиње. н

кладење с гл им од кладе. — Он је суpтук за кладење огењ, неје му се мати

зарадувала кад!-це родил.

кладење“ с клађење, оклада. — Онолке паре изгубил на кладење.

кладња ж зденути снопови жита, в крстина. — Cir је жито у кладње, да га

киша не завати.

клан / клаји несв1. тиња. — Клаи главња на огњиште, не-це разгори. — Клаи

öгењ у кубе и чури. — Боље да клаји, него да вукне и зачас изгори. 2. фиг тек се

одржава у животу. — Још ли клаи деда? — Тике клаи, колко што-е жив.

клајање с гл им од клаи. — Од-тој клајање зачури се цела кућа, тури му неки

суварац да се разгори.

клај-клај прил без журбе, натенане, ногу пред ногу, в тенелак. — Брига га за

работу, он тера клај-клај, па књд стигне.

клајка ж прилименодклај-клај. — Клајкајти клајку, ја ћу титрчим по говеда.

клајка (се) несвне жури (се), ради што полагано, незаинтересовано. — Сви се

журу да сработу, он си клајка јајца. — Само се ти клајкај, ја ћу ти окопујем и загpћам

компири. — Клајка се ко да нема кво да работи.

клајкање с глим од клајка (се). — Цел живот му пројде у клајкање. — Нееники с

клајкање напраил кућу.

клакер мобојено безалкохолно пиће клахер. — На сви ни купи по еден клакер.

клакерџија м онај који производи или продаје клакер. — Куде клакерџију и

бомбонџију се највише збирају деца.

кламфа ж врста клина у облику скова П, служи за повезивање греда, особито

столице, рогова и венчаница на кровној конструкцији. — Срезамо кров. утегомо

столицу, распињаче, подрожњаче и рогови з-дванаеску и с кламфе.

1 кламфетина ж ауг од клалифа. — Дирек ће вржеш за ћуприју з-две кламфетине,

НИКад Да Не попусти.

кланет м муз кларинет. — Сам је научил да свири у кланет.

кланеџијам онај који свира на кларинету.— Башта му-е бил кланеџија, он узел

трубу да свири.

кланица ж фиг свађа, туча, в давија. — Посвадише се на игранку, па настаде

кланица, не знаје се кои кога вата за гушу.

кланфа жв кламфа.

кланца (се) несвлагано хода, иде без журбе. — Требе да кланцаш такој цел дtн

до Власину, поитај малко, да побрзо стигнеш. — Књд појде само се кланца ко да-e

заулав, место да поита.

кланцање с глим од кланца (се). — Стојњегово кланцање ће ме скроз изнервира.

клапеc, -та, -то клемпав, великих ушију. — Дојде една клапеста овца у наше и

остаде, сумљам да-елебецка.

клапћање с глим од клапће (1,2). — Како можда трпиш стално клапћање натија

гумењаци (1)? — Сипи им рану у корубе, па глеј клапћање (2).

клапће несв1. широка обућа лупа о пету. — Обул ципеле на постарога брата, па

му клапћу, 2. фиг једе халапљиво. — Свиње само клапћу помије.

клапушеc, -та, -тов клатес. — Куче ти млого клапушесто, што му несте оцекли

уши докле-е било малецко.
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клапушка ж штитник за уши. — Што си врзал клапушке, књд неје студ?

клапча 1 клапша/м фиг грип. — Ватил ме клапша, не могу да данем.

клас м 1. цваст на стабљици житау коме се развијају зрна. 2. a) клип кукуруза.

— Кад)-ће испечемо овој класје што сам донел? б) окруњени клип кукуруза. — Узни

клас, запиши шуле и тури га под откос да се не греје вода. 1

класњкм дем од клас (1,2). —Жито убаво искарало класbк (1). — Узни класњк, па

тури на шише да не ветреје ракијица (2).

класка (се) несвцупка (се) (дете на колену). — Кад)-дојде, узне да класка дете и

пева му: „Sумба, sумба!“ — Воли дете да се класка, такој побрзо заспи.

класкање с глим од класка (се). — Наалило се жгепче, бес класкање неће заспи.

кластњк м дем од клас, — Жито већем пустило кластiк.

класука (се) несвв класка се. — Узни, па ти малко класукај дете.- Нек се класука

малко куде деду докле не заспи.

класукање с гл им од класука (се), цупкање. — С класукање можда смириш дете

да не плаче.

класурм сува стабљика кукуруза, тулузина, кордељ. — Класур ће стои под ајат

за потпалу.

класурка ж дем од класур. — Збери класурке за огењ.

клацка (се) несвклати (се). — Такој клацка столицу, докле гу не строши. — Не

клацкајастал, ћерасипеш млеко.— Ако му се клацказуб, сконацће га извадимо.

клашњар м онај који продаје клашње. — Стамен је бил опасан клашњар, ку

пувал је и продавал клашње у Село.

клашњарка ж она која тка и продаје клашње. — Моја етрва-е била најбоља

клашњарка.

клашње жгрубо сукно од вуне ткано на две и четири ните на разбоју. — Књд

сашијешемо чешире од клашње, несмо осећали студ.

клашњен, -а, -о који је од клашња, сукнен. — Клашњене чешире су ти мати за

зиму.

клашњеник м краћи мушки капут од клашња, в гуњ. — Отиде куде Васка да му

сашије клашњеник.

клашњенке ж панталоне од клашња. — Утегал се у клашњенке, па му неје

ладно. }

клашњено с одећа од клашње. — Утеже се у клашњено, па му неје студ. —

Најбоље ти-е клашњено, за друго ја не ајем.

клашче с дем и хип од клас (1, 2). — Еве и на дете, едно клашче (2).

клеца несвчука (Криви Дел). — Ми викамо чука, а неки клица грcнице.

клекав, -а, -о бангав, онемоћалих ногу. — Едва дојдо куде вас овакој клекава. —

За нигде си неје клекав човек. --

клендрца несвиде поклецујући, клеца. — Ступи ономад некако наеро, па си од

тšг, еве, клендрцам. — Клендрца ко да-е патрав.

клендрцање с гл им од клендрца. — Више ми се смучи овој клендрцање, књд не

могу право да си одим.

кленsа“ м хрома особа. — Докленsа ли се дом онија кленsa?

кленsа” несвиде скачући наједној нози, храмље. — Што овај клéнsа, да неје убил

ногу?

кленsав, -а, -о хром. — Кленsо кленsави, куде се вучеш такој кленsав?
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кленsање с гл им од кленsа“. — Књд је убил ногу, не гине му кленsање.

кленsарка ж игра школице. — Пушти деца, таман се замајала с кленsарку.

клепа несвкује, откива, извлачи брид на коси или српу. — Донеси ми гађала, да

клепам косу. — Докле башта клепа косу, ти донеси воду на косачи.

клепала с мн наковањ и чекић за откивање косе. — Ја не понесо клепала, реко:

чича сигурно има.

клепало с 1. врста звона којим се радници позивају на посао. — Код почне да

бије клепало сви требе да су на радилиште. 2. чекић за окивање косе, в чекањ. —

Затури ми се негде клепало под откос, не мога га најдем.

клепање с откивање, извлачење брида на коси или српу. — Однесе ралицу куде

Милчу, у дугању, на клепање.

клепетало с в кречетало, в чекетало. — Како клепетало клепеће, такој пада

жито ис-кош да се меље.

клепне свр удари, лупи. — Клепни га малко да се свести за које је јел говна. —

Клепни с чук малко да испрајмо багламу. 1

клет м дрвена зградица, спремиште за жито, в амбар. — Иди, донеси ис-клет

жито у решето за кокошке. — Књд налетеше ероплани, она побеже пот-клет.

клеца несвхрамље. — Почел нешто да клеца.

клецотина жм пеј стар човек. — Кудели се одвуче сабајле онај клецотина?

клечејећи(м) прил клечећи. — Ни клечејећи не мож га намолимо.

клечетарка ж в кречетало. — Заглуши ме тај клечетарка, па оглуве.

клечећки (м) прил клечећи. — Све клечећки на столицу еписал домаћи.

клечка“ ж 1. подметање ноге коме, да падне. —Деца му турила клечку, па падал

у кал. 2. фиг намести игру, подметне што. — Напрајили му клечку у предузеће, Па га

искарали.

клечка“ ж рачвасто дрво дужине 20 — 30 cм које се причврсти на једну од

предњих ногу крупне стоке, да не може да бежи, већ мора лагано да хода.

клечка“ несвиде поклецујући — Море, поправи се каква бео, салте по малко

клечкам,

клије несвклија. — Почело жито да клије.

кликерим мнфиг смисао у изр: — Има кликери. —Ћему прораду кликери, књд га

ребнем. — Има кликери за рачуњ. — Раду му кликери. — Неје бес кликери.

клима (се) несв1. клати (се). — Књд коњ почне да клима з-главу и цеди воду

кроз)-зуби, значи напилсе. — Клима се књд бди. — Климају се кола, цепреврну. 2. фиг

стоји нестабилно. — Тури плочку под ногару да се асталне клима.

климка (се) несву дем знач: клима (се). — Ене га, едва климка ус-пут. — Климка се

на столицу докле се не преврне.

климкање с гл им од климка (се). — Климкај, климкај и с климкање се некако

довукодом.

климне свр 1. фиг одобри. — Глеј га и чим ти климне зглаву, пријди му, 2. фиr

умре. — Тике само климну чича и тој беше толко 3. фиг почне да силази. — Климну

слbнце накуд заодак. — Књд климнумо преко Џеврљанку,тег беше полако за одење.

климне се свр фиг откачи се, пређе се превој, почне да силази. — Испраћали смо

ги до Павлову гремаду, и чим се климне накуде Предене, жене се врћају дом.

климуца (се) несвклати (се). — Не климуцај клупу, ће расипеш мастило. —Што

се астал толко климуца? — Иде и све се климуца.
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климуцање с гл им од климуца (се). — Не могу да пишем од његово климуцање

астал.

клинац м 1. ексер, ексерчић. — Нека(д)-це з-дрвени клинци уковувала потплата

на ципеле. 2. изр: — Кој му је клинац (шта мује)? — Ће добије клинац од њега (неће

ништа добити).

клиндуп м фиг немирко, немајмир (= као да има клин у дупету). — Еднуш да се

смири тија клиндуп, но само ргатам и овам.

клинчек м дем од клин, ексерчић — Туј требе да се забије клинчђк, да га држи

како требе.

клинче с дем од клин. — Зафали ми едно клинче да заковем рам за слике.

клинчорба ж посна чорба, без меса. — За ручак имате клинчорбу, пастрма ни

понестала.

клиње с зб им клинови. — Бес клиње не мога да исцепим сви трупци.

клип м (мн клипови) даске, талпе, патоснице на тавану или подруму преко

којих се ставља земља (Козило, Бистрица, Вус).

клипав,-а,-оразвучен, тром, лењ.—Не можтој онда уработи, млого-еклипав.

клипавеје несвразвлачи се, отеже, тешко хода. —Ти дојде, а он још клипавеје

од Мејане.

клипан м неотесан приглуп мушкарац, израстао дечак. — Онолки клипан, а

ништа не знаје.

клипка ж трома, развучена, лења жена. — Докле се клипка дигне па се среди,

пројде воз.

клипчам тром, развучен, лењ човек. — А, бре, клипчо, докле ће те чекамо да

доклипавејеш?

клипша мв клипча. — Неће брзо дојде тија клипша, да си ми одимо.

клипше сврумори се, изгуби снагу, малакше. — Клипса одејећи целден по овој

болесно слbнце.

клис м 1. краће дрво, зашиљено на оба краја, које се помоћумашке баца у даљ.—

Да одељам клис и машке, па да се играмо. 2. дечја игра клиса. — Играл з-деца клис,

замалко нее оћоравел.

клиска несв трчкара за ким, вкивка (2). — Нећу ко куче да клискам по тебе, но

полак, барабар да одимо.

клискање с гл им од клиска. — Омори се од клискање по тебе.

клисне сврстругне, побегне, утекне. — Довати ни јагње и клисну низ долину. —

Клиснули од работу на купање.

Клисура ж име села.

Клисурац м човек из Клисуре. — Момци Клисурци, кошуље им до курци, (нар

пошалица). 1

клисурка ж теснац кроз који протиче река. — Увек пробдимо изнад клисурку,

куде прокарујемо стоку. — Натклисурку-е штетина, куде се некад играли чобани.

Клисурка“ ж жена из Клисуре.

Клисурка“ ж мтн речни усек, са зараванком на Големој реци.

Клисурка“ ж мтн поток из кога изнад села Бајинци настаје Бајинска река -

Рупска река Х Козарска река, која се улива у Мораву у Грделици.

кличка ж дем од клица (= пупољак, изданак). — Избиле кличке на џорџини,

примили се, ће порасту.
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кличица ждем од кличка.— Пази на овуј кличицу да се не огруљи, да порасте!

клобучи се несвправи клобуке, мехуре. — Клобучи се вода у бобатало.

кломбpца несвклокоће. — Кломбpца ми вода у мешину.

кломбур м мехур, плик. — Паде камен у воду и излезоше кломбури.

кломбурац мв кломбур. — Све му поруке избили кломбурци куде се изгорел.

кломбурење с гл им од кломбури се, 1. стварање мехурића.— Књд гу протресеш

у влашу, почне кломбурење и напраи се венћц, е, тој ти-е добра ракија 2. Љутња,

мрзовоља. — Научили смо ми на његово кломбурење. — Стој његово кломбурење

неје пристал за нигде.

кломбурн се несв1. ствара мехуре, мехуриће. — Што се овој млеко оволко

кломбури? 2. фиг љути се, мpгоди се, в дује се (2). — За кво се овија човек стално

кломбури, кво му фали?

кломпав, -а, -о незграпан, груб, широк, в цомпав. — За овеј мое кломпаве ноге

нема обувка.

кломфер млимар. — Морам куде кломфера да купим штуцну за шпорет.

клоне свp уклони. — Оћу да гу клонете одовде, да гу више не гледам.

клопа несвриг једе. — Кво ћу да клопам?

клопање с гл им од клопа, ведење. — Кво ти-е па тој сваки час клопање.

клопка ж 1. припремљена замка. — Ватили га у клопку. — Напраили му клопку.

2. фиг загрљај, сигурно место (односи се на децу). — Ела, деди, у клопку, да се лечка

почувамо.

клопне свр фиг 1. поједе. — Глеј да ти мачка не клопне врапца. 2. једне мало. —

Дај на дете нешто да клопне, докле се ручак не свари.

клопотало с 1. метално звоно на овци или крави, в клопотар. — Тури вој

клопотало дати се тајлијарица не губи. 2. фиг причалица, брбљивац.—Докле ће више

да слушаш тој клопотало да ти клопоће?

клопотар м ковано метално звоно на овци или овну предводнику стада, кле

петуша. — Ел чујеш клопотар на нашога Караџy?

клопотарник мв 1. клопотар. — Неки на Белуну скинулклопотарник. — Кудеје

на нашу овцу клопотарник? 2. фиг пејзвоцање, галама, вика, дрека. — Не могу ис-туј

собу више да слушам клопотарник.

клопотарушаж овца која носи клопотар. — Све овце иду за клопотарушу.

клопоће несв1. звецка клепетуа. — Тој на нашу белушу клопоће клопотар у

Страње. 2. фиг пеј прича, галами. — По целден клопоће ко празна воденица тај твоја

етрва.

клопће несв1. звук који ствара вода кад капље. — Чујем клопће вода, ал не знам

куде. 2. звук који настаје када пас једе кости. — Ђума клопће коске. 3. звук који

ствара вук при ходу. — Ел неси чул како вуку клопћу кокала књд оди гладан нис

падину. 4. фиr гладан. — Клопће ми стомак, несhм ништа узел (у) уста.

клоц узвономатопеја шкљоцања. — Клоц, затворише се врата и више не знам

како да излезнем.

клоца несвкрцка ситне кости, једе. — Ене га куче под амбар, клоца коске.

клоцање с гл им од клоца. — Врљи им кошчурине од питије, па тој клоцање га

нигде нема.

клоцна ж (углавном мн) ногаре, ослонац. — Да га туримо на клоцне, побрзо да га

исечемо. — Подмести му клоцне да не трулеје на зевњу.
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клоцне свр 1. окине. — Ћеклоцне окидач и ће се утркољиш на земњу. 2. грицне,

поједе. — Нека клоцне малко, колко да превара жељудицу.

клубе с 1. округли смотуљак пређе. — Намотала сам четри клубетија од онуј

пређу за џемпир. 2. клупко змије. — Кад)-це прцају змије, зберу се у клубе.

клубec, -та, -то обао као клубе, лоптаст. — Дојде такој клубeсто, а уваљано,

деца да се играју.

клумка (се) несвбућка (се), љуљушка (се) (течност). — Кво ти тој клумка у

балонче: ракија ел вино?— Клумка му вода у стомаче.—Још се по малко клумка гасу

гасарче.

клумкање с глим од клумка (се). — По клумкање би рекал да тој неје ракија него

зејтин.

клупче с (мн клупчета и клупчетија) дем од клубе. — Требу ми још три клупчета

за овија столњак што сам заплела.

клупченце с дем и хипод клупче.—Совој клупченцећу да извезем куварицу.

кљакав, -а, -о пеј изнемогао, оронуо, оматорио. — Већем је кљакав за голему

работу, сbл се спотура по кућу. — Он, домаћин, сbк четири кљакаве кокошке чува.

кљачка несвањечи. — Варени компири ако не поеде врући, кљачка гиза свиње.

кљачкан, -а, -о гњечен. — Какав ти е овој леб, ко да-е кљачкан?

кљéкав, -а, -о пеј в кљакав. — На кљекавога човека се немој ослањаш. —

Кљекавога човека и куче замочује.

кљекави несвједва хода, храмље. — Еве, још кљекавим по овија бели свет. —

Остарел, па кљекави некако до комшије.

кљечетарка ж в клечетарка.

кљешта с мн 1. клешта. — Не мож из баскије да повадиш јексери без кљешта. 2.

фиг чврст стисак руку. — Увати ме с онај његова кљешта, па не пушта, оће ме води

куде њега. 3. фиг пипци код рака. — Пазите куде ватате рибе, да ви рак не увати с

његова кљешта.

кљокав, -а,-омлитав, изнемогао, в кљакав.–Млого е кљокав, не можонда иде

барабар с кириџије ус Купински рид.

кљокацм 1. дотрајао, изнемогао човек, живо биће. — Кво ће ти он помогне, кад

је кљокац. — Он четири кљокца чува, а ја петнаес-дваес кокошке. 2. изнемоглост. —

Работи, работи и — кљокац, падо од умор.

кљокне свр 1. посустане, клоне. —Јошке ћу работим, нећу да ми викају како сам

кљокнул. 2. пропадне, изнемогне. — Човек књд кљокне, не требе му више ништа. —

Још се држи, још неје кљокнул.

кљопше свр посустане, изнемогне. — Кљопсала сам, ништа ми се недава данic

да уработим.

кљоца“ ж фиг пеј пушка. — Донел неку кљоцу, кобајагим ће иде у зајци. — Врљи

туј кљоцу, па купи карабин!

кљоца“ несвокида, шкљоца.—Напраил пушке на деца, па по целден кљоцају.

кљоцање с гл им од кљоца“. — Неће ме уплаши с његово кљоцање.

кљоцне свршкљоцне, опали. — Ће кљоцне пушка из)-шуму и има се утркољи

колко-е дугачак.

кљуве несв1. кљује. — Пази се, тија петал кљуве. — Кљуве и ршка скокошке по

буњиште. 2. фиг пулсира, сева. — Ваздњн ми нешто кљуве у главу. 3. фиг звоца,

приговара. — Цел век ме кљуве тија мукомџија и ће ме надокрајке докљуве.
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кљувне свpукљује, кљуцне. — Немојте кљувне петал, виш како се накокорил.

кљука несвриг цеди (грожђе). — Кљука грозје, праји вино.

кљуницаж 1. кљун. — По целден жљуна туче с онуј кљуницу у бор, испамет да

те искара. 2. фигуста, њушка, нос, лабрња. —Расцепали му кљуницу. — Дај да нешто

турим у кљуницу, па да си бегам (да поједе). — Има онолку кљуницу, а ништа не

надуша.

кљуничка с дем од кљуница. — Не давају му онеј кокошчетине да и пиле нешто

кљуне с кљуничку.

кљунчам фиг пејчовек великог носа. — Ел срете ус-пут негде онога кљунчу?

кљусаж кљусе, железа захватање вукова. —Турили кљусу на два места да вату

вукови куде Длаги рид.

кљусе с коњче. — Откуде ти тој кљусе, што водиш.— Пројде Града на кљусе за у

Предене.

кљусина жм ауг и пеј од кљусе. —Довукал неку кљусину, едва носи самар. 2. фиг

пеј висока, мршава, оронула особа. — Куде најде да се ожени с онуј кљусину?— Тај

кљусина више ништа не знае

кљусинетина жм ауг и пеј од кљусина. — Купил неку кљусинетину, само што не

крепа.

кљуца ж фиг пеј секира, тупа секира. — Узел неку кљуцу, па по цел ден на

дрвник нешто кљуца.

кљуца“ несв1. фиг једе. — Како ми убавчко дете кљуца грозje, 2. фиг удара. —

Немојтија огурсуз да ми више кљуца дете, ћу га утепам. 3. фиг неуко деље, сече дрво.

— Књд би он знал да сече дрва, с оној секирче само кљуца на дрвник, 4. фиг приговара,

придикује. —Навикла да му стално кљуца у главу, па не пропушта ни сšг, пред људи.

кљуцање с гл им од кљуца“ (1, 2, 3, 4) / кљуца се. — Еднуш ли сам га тепал

због)-кљуцање з-деца.

кљуца се несвриг задиркује се. — Сел се кљуца здеца, које да му прајим.

/кљуца у главу/изр придикује. — Стално му жена кљуца у главу, затоlj)-e

пошунтавел.

кљуцка несву дем знач: кљуца. 1. фиrједе. — Кљуцкали дете, кљуцка, да порасте.

2. фиг задиркује. — Само ме ти кљуцкај, да видим докле ћеш, 3. фиг сече. — Кљуцка

оној дрво, бајагим га сече. 4. фиг приговара, придикује.— Кљуцка му, кљуцка и обрну

га против нас.

кљуцка се несвриг задиркује се. — Задригуза, стално се кљуцка с некога.

кљуцкање с гл им од кљуцка (се). — За кљуцкање з-деца изел је тепање (2). — С

такво кљуцкање неће можза годину да одељашедну греду (3). — Од њојно кљуцкање

ћу полудејем (4).

кљуцне (се) свр 1. фиг засече (се), пореже (се). — Реко да ми насече дрва, а он

кљуцну неколко пут, па зареза. — Кљуцнул се с костуру по прс. 2. фиг поједе неко

зрно.— Кљуцну неколко зрна, па си отиде. 3. фиг дирне, удари кога. — Не мождаживи

ако некога не кљуцне.— Умеје тија да се кљуцне и с овога и с онога, а после рове књд

га бију.

кључе с дем и хип од кључ, кључић. — Закључи такој ковчак, па си кључе тури

пот-појас.

1 - -
|- -

кључка несвлеша, туца, ситни. — Кључкај овија компири у котле за прашчина.
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кључкање с глим од кључка, пуца и мешалопатицом. —Да побрзо сташу сливе

за ракију, требе им кључкање.

кноћи прил вечерас, довече. — Дојди кноћи куде Големи кладанац, кад!-цви

позаспу.

књишка ждем и хипод књига. —Збрал књишке потпазуку, па си дошћлдом.

књишче с 1. дем од књига. — Даде ми неко књишче, да читам. 2. фиг бележница,

свеска. — Вересију писује у едно књишче.

ко вез откад, откако. — Ко сам дошла, ники ни не пребди праг.

ко“ скраћени обл од како. — Ко ће се снајде у варош, куде никога нема, сам Бог

знае. — Ко ли ће истркамо на овуј оскудацију, Бог знае. — Ко му Станча казувал, он

записал.

/ко за баксуз/изрна несрећу, на невољу. — Таман да појдемо у њиву, књд, ко за

баксуз, етети га Таћија куде нас.— Козабаксуз и он се тревитуј ко да сам га викала.

/ко од беду/изр без воље, преко срца. — Напраил га ко од беду. — Даде ми тој ко

од беду.

/ко ти жив ја/изр заклетве нека сам ти жив, да сам ти жив. — Ко ти жив ја

кажи елисна доодила Радунка куде тебе и кво-е тражила?

/ко тресак/изрјак, снажан, крупан. — Узел девојку ко тресак. — Мужина ко

тресак, увати трупац па на рамо до кола.

кобеља несв1. једва хода. — Кобељају деца кроз онеј споспе докле се не

докобељају дом. 2. фиг мучи се, истрајава. — Кобељам некако, ега прескрцам овој

гадно времиште.

кобеља се несв.1, мучи се.—Човек је здаден да се кроз)-живот стално кобеља. 2.

отима се, копрца се. — Кобеља се мачка да му побегне из руке, ал не може. —

Кобељамо се по онеј соспе, докле се, едва, не искобељамо.

кобељање с глим од кобеља (се) (1,2). — Кад)-це заглобиш бадавати кобељање,

још више се загмацујеш у глобило (2). — Живот ми пројде у кобељање (1).

кобилетина ж1. ауг и пеј од кобила. — Онај чичина кобилетина ми урита дете. 2.

фиг пејзла женска особа. — Немој више да идете куде туј кобилетину, она-е ван

џирала, ће ви потепа.

кобилица ж фиг 1. ослонац за струне на кожном делу гусала. — Одељал ми е

кобилицу одрастово дрво. 2. леђа са белим месом код живине. — Тоза умеје да гата у

кокошју кобилицу. 3. ногаре на трлици за чукање конопље. — Иструлела кобилица за

грснице, трлицу сам праил ни ја не пантим књд. 4. дрвена греда на коју се ослања

вретено (витло) у воденици. — На кобилицу з-бад стои вретено.

кобилиште с ауг и пеј од кобила. — Оној кобилиште од|-Цвету замалко (дај ме

утепа, чим ми налети прилика, има гу продадем!

кобилка“ ж хип од кобила. — Моја кобилка да ми-е жива, колки-е она товари

брашно само изнела ус Купински рид.

кобилка? жв обрамка. — Поласно ми-е с кобилку да носим него на-pуке.

кобилски, -а, -о који је од кобиле, кобиљи. — Давала ми-е да пием кобилско

млеко. I

кобилче с дем и хип од кобила, кобила до треће године старости. — Убаво си

кобилче очувал, па зар да га дадеш на трговци и матрапази.

кобојаги прил као бајаги, ко бајаги. — Дошла кобојаги да ни види, а она се

довукла да нешто одири ако мож.
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ков м потков. — На Цветка поотпадал ков, мора куде албатина.

кова ж кофа. — Донеси ми едну кову киреч.

кованица ж кућа саграђена од дрвета и блата. —Још се држу кованице прајене

од пред онија рат.

кованџиница ж в дугања. — Беше му кованџиница у Ракинци пот пут за

Мрковицу.

Ковачке баре ж мн мти пашњак, барчуга.

кове несв1. поткива. — Кове волови у Предење. 2. кује, закива. — Кове рогови на

кућу скламфе. 3. фиглиного боли. — Кове ми зуб па устура, 4. фиг звоца, приговара, в

кљуве (3). — Ваздњн му кове у главу, ал он си паработи по његово. В биe-кове.

кoвeр м кофер. — Светејствари држи у ковер, пот катанац. — Спремил ковер да

за Ђурђовдњн иде у работу.

кoвeтина жауг и пеј од кова. — Искидаше ми руке теј пусте коветине, носеећи

воду оlдl-долњи кладанац.

ковитли несвдиже, прави ковитлац (ветар). — Поче ветар да ковитли, ће ни

напуни главу с осиљке.

ковица ж дем и хип од кова, кофица. — Купил на дете ковицу да се игра.

ковиче с дем и хип од кова, кофица. — Донеси брзо ковиче с воду да оладим овеј

маше.

ковне свр 1. прикуца реда ради, прикује површно. — Ковнултарабе колко да се не

каже неетел да ме послуша. 2. фигмуне, удари. —Ћете ковнем у цеванку. — Ковнуло

га ждребе у пашљак.

ковpндење с гл им од коврнди (се). — Кад!-дојде зима и почне коврндење, ис

кућу се не излази.

ковpнди (се) несвледи (се), мрзне (се). — Почело га коврнди, до јутро ће га скроз

уковpнди. — Већем се коврнди вода у судови, ће буде опасан мраз.

, ковртњакм велики хлеб, велики комад хлеба. — Онолки ковртњак му дадо и па
ЏаКа.

ковчам копча. — Заковчај ковчу да не séбнеш.

ковчаг / ковчњк / ковчак / ковчег / ковчек м ковчег, шкриња за девојачку

спрему и сл. Ишао је у мираз, заједно са девојачким даровима. — Закључи ковчака

кључе тури у пазуву да војники не перетише по њега. — Купете ми ковчаг, они ми

наредише да га сараним. 1

ковчаже с дем и хип од ковчаг. — Укопну спрему сам све спакувала у ковчаже, па

књд затребе да се ники не мучи око мене.

ковчежњк м дем од ковчаг. — Имаше добар ковчежњк, ал изгоре књд ни Бугари

кућу запалише.

ковчеже с в ковчаже. — Ковчеже сам си донела из моћ, све моју спрему.

когођ“ вез као. — Висок когођ његов ујка. — Притран за работу когођ његов

башта.

когођ“ зам ко год, било ко. — Когођ да пројде ниспут, он га сврне у кућу.

Кода м хип од Никодије.

Кодина падина жмтн увала, ливада, шума.

кодник м ходник. — Излезе он у кодник а нас остаи у собу. — На крај кодник-е

његова канцеларија.
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кодниче с дем од кодник. — Пројдеш кроз едно кодниче и туј, з-десну страну, ће

га најдеш.

кое уп замв које. — Кое оће онија рашчепљак одј-тебе?

кожељање с глим од кожеља се. — Књд те увати с онеј руке, не вреди кожељање,

неће му побегнеш.

кожеља се несв отима се, копрца се, трза се. — Кожеља се ко риба на суво. —

|Џабе се куче кожеља, он неће да га пушти. — Кожеља се маче, кожеља, па му се

искожеља и побеже.

кожица ж фиг сланина. — Тури у гра и неку кожицу.

кожљак м 1. аугми пеј од кожа. — Кој ће ти ђаволтија кожљак, књдги више ники

не откупује. 2. фиг кожни капут или мантил. — Обукал неки кожљак до земњу,

натукал шубару на очи, едва га позна.

кожљинка ж кожица на којој је била сланина. — Све сланину поели, остала

само кожљинка.

кожу мв кожук. — Умрел кожушар, нема кои да ми сашије кожу.

кожук м кожух. — Бес кожук не би прескрцал овуј зиму. — Купи му кожук да

згреје грбину.

кожуљица ж кожица на пенису. — Немој често да му зажуљујеш кожуљицу

(онанише).

кожура жв змиска премена, в кошуљица. — Куде-е остаила кожуру, марен гу

убил.

кожурица ж препечена, сасушена кожица. — Месополапали, мене остала тике

кожурица.

кожурка ж 1. дем од кожура, 2. опна око плода шљиве. — Ја едем сливе бес

кожурке.

кожучар I кожушар м мајстор који прави кожухе, ћурчија. — Беше едњн

Никола, добар кожучар, у Брод, књдумре, туј постаде абаџија његов рођак Милтен.

кожучара / кожушараж ћурчијска радња. — Носила сам све у кожучару да ми

закрпу кожук.

кожуче с дем и хип од кожук.— Обуко кожуче да не оšебнем cртејећи око овце на
н

трлу. * г у • 1 1 t ! »

кожучина / кожушина жаугм од кожук. —Имам и ја едну кожучину, ал тој ми-e

књд дип заладнеје.

кожучљак м ауг и пеј од кожук. — Врљитија кожучљак, ел не видиш да-е све

исцепен, за нигде неје.

кожушина жв кожучина.—На овуј слоту можда те спаси само кожушина.

кожушљак мауг и пеј од кожушина. — Нател кожушљак у сред лето, да се не

смрзне.

кожушче с в кожуче. — Да не беше дедино кожушче, тео да премрем од

леденицу.

коза ж фиг пеј штркљеста, витка жена. — Пројде па нис-пут онај Виденова

коза.

Козарницаж име села. — Козарница има две мале: Горњу и Долњу Козарницу.

кози се несв1. фиг кењка, стење. — Немој се туј козиш, него поитај ус-тија

чепељак. 2. фиг тешко ради. — Има се још кози, докле извуче онија трупци уз брег. —
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Козим се целден теглејећи сено на грањку до штетину. — Ете-га Данил доле, у

воденицу, кози се с воденичко камење.

Козилац м човек из Козила.

Козилка ж жена из Козила.

Козило с име села.

козило с место где су били торови за козе и где су се оне козиле.

Козилче с дете из Козила.

козина ж1. козја длака. —Књд појдем у работу, понесем и опћнци. Башта недава

да ги остpужем, него онакој, нестругaни, са све козину, вика повишће трају. А козина

дугачка, па књдги обујем, само метем по калдрму и прашина иде по мене. — Требе ни

козина за биcasи и покровац, 2. длака од животиње. — Бисásи и зобнице мутавџије

прају от-козину. — Збери козину што имаш, требе ми за чок. — Што-е овдека оволко

разврљана козина.

козињав, -а, -о од козје длаке, од кострeти. — Што ти-елеб овакој козињав, ко

да-е бил у зобницу?

козјача жбот врста печурке. — Куде нас има пуно лисичарке, козјаче и срндаци.

козјо млеко с млеко од козе. — Неће деца ни да окусу козјо млеко.

козјо путињче с стрма уска стаза. — Не могу ја да слезнем нис-тој козјо

путињче КаКО. ти.

козле мјаре, козица. — Ти си дедино козле.

кој (кои), која, којо (које, кое) упитно-односна заменица који (ко), која, које. — Кој

сити, откои си? — Којти-еђавол'?—Кои ти-е матрак. —Коити што може?— Којти-е

мој? — Којо-е тој дете? — Која данаске меси леб” — Кое ти етој кравче?

/која му-е работа изр шта му је, који му је ђаво. — Која му-е работа те га сtГ

опраљаш? — Која му-е работа те од|-цабајле дава џеву?

којгођ зам когод, било ко. — Којгођ наврне, има куде да ноћи.

које упзамшта.— Које искаш од мене? — Које оћеш?— Које симе питал?

кока“ ж (мн коке) зоол кокош. — Две коке ми се расквачале, требе да ги насадим

на јајца.

кока“ несвригмного једе. — Само ти, бато, кокај, имајош. Добро се накокај!

Кока с хип од Танкосава.

кокало с 1. велика кост. — ИжЏимраивела му говеда, целу зиму на слабу рану,

па им излезла кокала. — Некаква кокала глођу пшетишта у Буђину падину. 2. фиг

ослаби, смрша. — Непостал дибидус, од њега остала само кокала.

кокање с гл им од кока“. — Књд изнесоше свињећину, тšг је било кокање до

могање.

коклица ж хоклица. — Седни туј на коклицу.

кокне (се) свр 1. удари (се), тресне (се). — Књд га кокну у грбину, затаји га. —

Кокнул сам се у цеванку, па ме боли. 2. фигубије. — Како га кокнулс копач, такој га

остаил на место.

кокодак узвономатопеја оглашавања кокошке кад снесе јаје. — Пирга снела

јајце, па вика: кокодак, кокодак!

кокодаче несвоглашава се кокошка кокодакањем, в крека (1). — Што ли толко

кокодачу кокошке, да неје белка улезла у кошару?

коколан м човек с крупним, буљавим очима. —Загледала се у еднога коколана из

Троскач.
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коколанка ж женска особа с крупним, буљавим очима. — Ће га превара коко

ланка да отидне онам, у Попадисци. — Ће му сјебе памет тај коколанка.

коколајеc, -та, -то буљав, крупних очију. — Не би га погледала да је такој

коколајеc.

Коколајесто ориште смти ливада.

коколи несвоени очи, буљи, блене.—Мож колко оће да коколи у мене, џабе му-e.

кокорење с гл им од кокори (се). — Не мож се живи од његово кокорење.

кокори несвнадиже, клобучи. — Не кокори сено, него га надипли, па ми га трк

врљај на стог

кокори се несвpигхрабри се, шепури се, сили се. — Немој се кокоришко петл на
1

кокошку.

кокоћање с гл им од кокоће се. — Иде ми на живци њино стално кокоћање.

кокоће се несвкикоће се, смеје се грохотом. — Ич гинеје брига, напиле се па се

кокоћу.

кокоши се несввкокори се.—Кокоши се ти колко оћеш, никити се не плаши.

/кокошиња памет ж у изр глуп, ограничен човек. — С туј кокошињу памет

долеко ће догура — до булумач.

/кокошиња сила/жу изр слабашан, нејачак. — Куде се па ти, кокошиња сило,

гураш с постари?

t кокошка“ жзоол домаћа птица која се гаји ради јаја и меса.— Виђесу полегале

КОКОШIКе

кокошка“ ж бот ливадско и шумско цвеће Сoridalis Cava.

/колај работа/ изрлако ћемо, без напора. — Све-е тој колај работа. — За њега

ми-е бар колај работа, он се снашал.

кокошињак м кокошји измет. — Наступил си на кокошињак, па си га рас

кашкал.

кокошињац м кокошарник, живинарник. — Ел улеже живина у кокошињац,

већ)-це ставнило?

кокошињи, -а, -о кокошји. — Турила у јастБк кокошињу перду.

кокошљак мауги пеј од кокошка“. — Преримитија кокошљак целоградинче.

кокошче с (мнкокошчетија) дем и хипод кокошка“. —Куде-е оној моје кокошче с

ћулумичку на главу.

кокошчетина жауг и пеј од кокошка“. —Кокошчетина една, недавана пилићи да

еду, но ги кљује.

кокошчица ж 1. дем од кокошка“. — Очува убаве кокошчице, још малко па ће

проносу, 2. в кокошка“, бот ливадско цвеће Сoridalis Cava.

кокрдав, -а, -о коврџав. — Пројде онија ситaр с кокрдаву косу што продава

дрвенију.

кокрдан м човек коврџаве косе. — Кад)-ће дојде па онија твој кокрдан?

кокфткажковрџа, шишка.— Има косу на кокртке. — Млого су му убаве кокртке.

кола с мн 1. превозно средство на два и четири точка, в воловска кола, в коњска

кола, в гвоздена кола, в двојанка, в воз. — Проџагољише наћаске неки и пројдоше с

кола накрцана з-дрва. 2. количина онога што стане уједна кола. —Још една кола, па
I 1

пуна плевња сено.
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кола на бленови с мн лакша воловска кола направљена од дрвета чије су

осовине (оске) такође од дрвета.— Напочетак сва су кола била на бленови, гвоздена

су дошла после.

колан м појас који, преко трбуха коња, држи седло или самар. — Колан се

натева преко грбину на коња. — Притегни коланда се не смазуљка самар са световар.

колац м (мн колци и колчеви) изр: — Отац колац, мати да ми-е жива!

колач м славски колач. — Омесила убав колач за Свети-Ранђел.

колачар м домаћин сеоске славе на Великој Госпоини, који сече колач и при

ређује гозбуу част и славу Богородице (Млачиште). — Сваку годину-е други колачар

на Голему Богородицу куде Крс, на Вител, на Ивановицу.

колаче с дем од колач, слаткиш. — Тури му неко колаче да понесе дом.

колаченце с дем и хиподколаче. — Изеђ неко колеченце, надолек пут одиш.

колњцм колац. — Одељал добар колњц за острожу, свлда га побије како требе. —

Којећеy ти толки колци, ко да це градиш од башту?

коледување с гл им од коледује. — За големо е коледување што све работи на

своју главу и никога не слуша.

коледује несвериг грди, прети, прекорева. — Сак)-га ти коледуј, доста сам га ја

коледувала зашто неје дом ка(д)-цмо га остајили да чува кућу.

коленике ж мн 1. део разбоја, вратило на које се намотава основа, в кросно. —

Тури повратаљку у коленике, да се не одмота основа. 2. пеј колена, ноге. — Што си

отраћил теј коленике, не можда пројдемо.

коленичка ж дем од коленица, коленица од пастрме. — Приставила сам онуј

коленичку да сварим calc)-зеље.

коленце с дем и хипод колено. —Да види бапка коленце куде се дете утепало.

колиба ж чобанска кућица од дрвета и бусења. — Ако удари киша, бегајте у

колибу.

колибар м сточар који борави на колиби код трла. — Колибари брину од овце и

померају трле.

Колибе ж мн мтн место где су некад били сточарски станови или колибе.

колипка ж дем и хип од колиба, 1. колибица. — Ча Биба спи у колипку, на трлу,

куде Папрат. 2. фиг кућа. — Сам сам с овија десет прста напрајил овуј моју колипку. —

Преселил сам се у моју колипку чим сам гу osидал.

колипче с дем од колиба. — Изача Драгомирову огрењу има колипче, покријено

з-бусен, ете туј да се најдемо књд овце запландују.

колир м оковратник, капуљача. — Мој деда-е носил колиp.

колиpкаж капуљача.—Јесение деда носилгуњу с-колирку да га чува откишу.

колирче с дем од колиp. — Облекла кошуљу и турила колирче.

колицки, -а, -о колишан. — Колицка му-е жена, тоцка су му и деца.

колицко прилу дем знач: колико.— Колицкови остала дрва, неће с њи истркате зиму.

количка с мнв кривуље, в кривуљке (Добро Поље). —На количка докаруемо све

што ни требе.

количка“ с мндем и хип од кола, колица. — Утркољил се у количка, на ново сено,

и заспал.

колички, -а, -о у дем знач: колики, колицни, — Количко дете, па носи воду на

жетвари.

количко прилу дем значењу: колико, колишно. —Количко си ми сипал ракију.



380 Радосав Стојановић

колишта с ауг и пеј од кола. — Закаса дете с онај колишта. — Драгољуб с његова

колишта возил сено, па ми све жито угазил.

колки, -а, -околики. — Колки-е човек порасаловија Добривоја, Бог-да-чува!

колко прил колико. — Колко сам се намучил док сам ги докарал у ред. — Колко-е

убава, салте да гу гледаш, ич да гу не цуњујеш.

колко-толко прил колико-толико, ма колико. — Колко-толко извадил си штету,

па други пут гледај с кога се ортачиш,

колма несв фризира косу. — Отишла Јагодинка да колма косу у Лесковац.

колмуван, -а, -о фризиран. — Ел вој оној колмувана коса ел њојна?

колмување с гл им од колмује (се). — Колке паре дава она на тој колмување, не

смејем ни да помислим,

колмује несвв колма. — Кој ће ти колмује косу, књд не мож од работу да макнеш

нигде. Сама си колмуј.

колмује се несвqризира се. — Сама си се дома колмујем с-маше.

колос 1. точак на колима (Бистица, Козило, Вус). — Сам си попраљаш коло књд

ти се нешто строши, нема више колари. 2. воденично коло. — Коло се углавује у

вретено и тера камен! — Лед ценаватал на коло, не мож воденица да меље. 3. клупко

змија. —Књд помену теј змијетине, замалко да им нагазим на коло ономад по говеда, в

коло од баницу, в виљо коло.

/коло одбаницу с средина пите гужваре, савијаче састављене одједне коре. —

Тури му да понесе на пут у работу два кола од баницу.

коловртњак“ м велики хлеб из црепуље. — Изедомо онолки коловртњак и малко

ни би.

коловртњак“ м фиг задњица. — Онолки коловртњак носи, а неје кадаредšн џак

брашно да подигне. — Туриш му га у коловртњак (псовка)

коломаз м маст којим се подмазују oсoвине на колима, катран. — Требе да

купимо кóломаз, књд прöјду катранџије. у

колосек м 1. фиг пут, правац, ред (у животу). — Имаш ли ти колеск, ел ћеш цел

живот ко глуво куче датумараш? 2. изр: вати колосек пронађе пут. —Кад)-ће еднуш и

он да вати колосек да ми-е тој да дочекам! — Ватил неки други колосек куде се не

работи, а тера уживанција.

/колски пут изр пут којим се иде запрегом. — Немој по колски пут, вати

пречину, побрзо ће стигнеш.

колца с мн 1. дем и хип од кола. — Напрајил колца од-мерак. 2. количина онога

што станеуједна колца, фигмало. —За онолке паре докарал ми една колца дрва, очи

му искарал.

колце с 1. дем и хип од коло, точкић. — Целден тркаља неко колце по авлију. 2.

шупљикаст дрвени котур на држаљи („чурилу“) у суду („бучки“) за „бучкање“

млека. — Чурило је с колце унутра, па се с њега бучка да ти руке све преману. 3. фиг

муз дем од коло, оро. — Одиграмо по едно колце, па се врнумо дом. 4. котурић,

округла кришчица. — Напуну поприке, ориз, лучак и нарежу компири малко на колца,

натурају лепо у тепсију и печу ђувечек. 5. средина код пите гужваре. — На сви по

парче, а на мене колце од баницу.

колчазим мн крпе причвршћене на коленима чакшира. — Туру се колчази да

чешире дуже трају.
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колчњк м дем од колац, кочић. — Овде да начукаш колчек да се кучишта не

протињају крос плот.

колче с дем од колац, кочић. — Поби колче у отаву и врза коња да пасе. — Требу

ни колчетија за притке.

коље се несвриг свађа се, туче се.— Не могу гигледам како се по целден кољу.

кољижабаж фиг туп нож.— Реко да ми донесе нож, он ми донел кољижабу.

командаж фиг господар, онај који води кућу. — Овија дом, видим, више нема

команду, сваки си работи како си оће.

командување с гл им од командује. — Беше његово командување па пројде, сšг

други командује.

командује несвнаређује, води кућу, господари. — Овде, у моју кућу, ја ко

мандујем, а ти командујка дј-цвоју стекнеш. — Одј-данасја командујем у овуј кућу.

Комарџија / Кумарџија м надимак.

Комарџије / Кумарџије м мн назив фамилије.

комат“ м комад, парчехлеба. — Узе комати истрча з-деца да се игра. — Најзад и

он дошал до комат (нашао посао). — Ората, копата, дај ми, дедо, комата (припев уз

обред на олалијама, кад се носе „оратаљке“). — Дан и комат (изр за онога који не

мисли о својој будућности).

комат“ м фиг комад, број предмета. — Дај ми пет комата шибице и два комата

свеће.

коматisкм дем и хипод комат. — Које ће онда поједе, тикеједин коматиклеб.

коматар м готован, нерадник, вајлаз. — Очувала сам коматара, ништа неће да

работи, ништа ми не помага.

коматарка ж нерадница, готованка. — Ма знал би ја како би с туј коматарку да

ми несу врзане руке!

комате с дем од комат. — Едно комате леб и сиренце, на тој си помињуешемо у

говеда.

коматенце с дем и хип од комате.— Бес коматенце убисаг не пооди на пут!

комати несвломи у комаде, комада (најчешће хлеб). — Узел да комати леб ко да

ни има дваестина, а не троица.

коматина жауги пејодкомат. — Понела онолку коматину, кодаће војску да рани.

коматисање с гл им од коматише. — Научил на коматисање, па све леб иско

матише.

коматише несвв комати. — Немој да коматишем погачу књд још несу дошли

гости.

комаче с дем и хип од комат. — Истркал данђс з-говеда на едно комаче.

комаченце с дем и хип од комаче. — Узни тике едно комаченце, неће ти запре у

гушу.

комбилизон м комбинезон. — Донел ми тЊг беше из работу комбилизон и

шамичку.

комбилизонче с дем и хип од комбилизон. — Такој се облекла да вој се види

комбилизонче.

комендија ж комедија, шега, шала. — Прајиш, синовац, с мене комендију. —

Тера си он комендију, а људи мислу озбиљно орати (спрда се).

комендијаш м шаљивџија, комедијант. — Немој ми викаш тога комендијаша

више у кућу.
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комесијаж комисија. — Одбила га комесија на регрутацију да не служи војску.

комин моџак, димњак. — Моја вамилија Аризановићи, исКозарницу, зидала-e

комини на вабрике по целу Југославију.

комињак млоша ракија, лоше пиће. — Немој ми сипуеш више тија комињакако

немаш нешто поарно.

комотан, -тна, -тно широк, простран. — Кућа им млого комотна. — Облечи

нешто комотно да те не стеза.

комотно прил 1. опуштено, растерећено. — Осећај се комотно. 2. без журбе,

натенане. — Одовде до Власину комотно мож за два сата да стигнеш.

компир м бот кромпир. — Некад смо садили и гољаци, и месечари, и црногорци,

и бели и не знам све какви компири, а сhг сви дигли руке от-копање.

компирњк м дем и хип од компир. — Убав компирћк навади у градину.

компире с дем и хип од компир. — Што не изеде бар едно компире?

компириште с кромпириште. — Појавил се пуву компириште, све ни уpниса

компири.

компирчњк м дем и хип од компир, кромпирић. — Запрећи неки компирчек у

огњиште да изедемо.

компирче с дем од компир, кромпирић. — Гађал деца с компирчетија, затој га

бију.

компирчетина мауг од компир. — Какви компирчетине се нарађали овуј годину

да се зачудиш!

кoмса несв1. фиг дрма, пресе кога ухвативши га рукама за јаку. — Не комсајми

дете,ће га распаметиш. 2. фиг чеше јако. —Не комсајметолко, малкоме почешај.

кoмса се несв1. фиг свађа се, препире се. — Вишес-њу нећу се комсам књд галати

и куне. 2. фиг дрпа се, чеше се. — Пропадо комcaећи се, нешто ме оглођа погpбину.

кoмсање с глим од комca (ce), 1. свађање. — Не могу више да трпим тој комсање

по кућу. 2. чешање, гребање. — Издрпави се дете от комсáње.

комшилisк м комшилук. — Све што ми требе ту-е, у комшилек.

Кона ж дем и хип од Иконија.

коначење с глим од коначи.—Викајги на коначење, да не иду по овуј слоту чак у

Дикаву.

коначи несвноћи, спава.—Не можнаћас да иде, недава(м)-му, ће коначи куде нас.

конbк м преноћиште, ноћење. — Викај ги нека сврату на конbк.

/на за конкц изр несигурно, мало, умало, замало. — Држи се на конћц. — За

конћц је остал жив.

кондирџијам особа која у свадбеној поворци носи „китен“ кондир и нуди пиће

свапиовима. 1

кондOp)ав, -а, -о хром. — Има кондаве ноге, затој тешко оди.

кондGp)авеје несвхрамље, тешко хода. — Књд не можда оди куде кондравеје по

село, па се после не мож врне.

кондрави несвв кондер)авеје. — Кондравили, кондрави бабускера, још се не

дава.

кондура ж старинска ципела. — Трг су се носиле кондуре по собори.

кондурџијам мајстор који прави кондуре, ципелар. — Правеше убаве кондуре

кондурџија Мита, из-Село, али тија занат замре.
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кондутер м кондуктер. — Вози автобус бес кондутера. — Донесе ни пакет

кондутер из)-Село.

конsepва ж конзерва, лименка. — Сипни ми лечка катран у конsepву.

коноп м 1. конопац. — Искидал се коноп што сам врзувал говеда. 2. фиг про

визорна мера за време и дужину = 10 метара. — Има још три конопа до заодак. —

Још едњн коноп, па це ставни. — Пет конопа са три — толко-е моје на Гувниште. —

Еден коноп ће га обвати.

конопљиште с њива на којој се гаји(ла) конопља. — Некад беше конопљиште,

cbr. туј садимо компири.

конопно семес семе конопље. — Конопно семе се збирало од|-црнојке.

конопче с дем од конод, 1. конопчић. — Увртело се кравче око конопче, умалко да

се обеси. 2. фиг батине. — Он је за дебело конопче. —Ћему игра конопче око гушу. 3.

фиг смрт, убиство, вешање, в бесилка. — Боље нека си врже конопче, у кућу да не

дооди! — Остало ми још једино конопче, други излаз немам.

кончар м плетена чипка на рукавима и на грудима женске кошуље.—Нарукави

и на грудњак сама сам си плела кончар и тој с маниста.

кончњк м дем и хип од конšц, кончић. —Донеси војален кончђк од џемпир, па ће

ти пребаје од уплав. — Вржи кончђк за ногару одј-цтол, па ће најдеш кво си затурила.

конче с в кончак. — Завати ми овуј вунелу с конче, туј куде се рашила.

конченце с дем и хип од конче. — Немаше ни конченце да ушијем поруб, но ми се

све распрти.

кончурљак м пеј конци (искидани, умршени). — Кво ће ми тај кончурљак,

ка(д)-цезамрсилко свињска црева. — Развукли војсе неки кончурљаци низ грбину.

конштрак м коњска балега, в коњштрак. — Пази да збереш и конштраци књд

идеш у кошару.

коње с дем и хип од коњ. — Доведе нечијо коње, онакој штркљаво, неурањено, да

га ја раним.

коњиште с ауг и пеј од коњ, коњина. — Пијан ли-е, неје ли, накара оној коњиште

на нас, едва се измакомо да ни не погази.

коњосување с гл им од коњocy(ј)е. — Овој неје работа, овоljЈ-е коњосување.

коњосуе (коњосује несвриг пропада од посла. —У овуј вамилију неки коњосује,

а неки си тера кера. — За кво више да коњосујем, књд те ники не сматра.

коњоше свр фиг пропадне од посла. — Коњосал, едва се дејани. — Књд коњоше,

тЊг ћу га питујем за чију бабу здравjе све тој работи.

коњска кола с мн кола која вуку коњи. — Сам Дорча вуче коњска кола.

/коњски болови изр велики болови. —Ти не би могал да истрпиш тија коњски

болови одј-sуб.

/коњски вагон/изртеретни вагон којим се транспортује стока.— Утоварише

ни у коњски вагону Лесковац, па правац у Немачко. — Потовари говечетија у коњски

вагон за у кумановску кланицу.

коњски реп м ботв раставиче.

/коњски ћотек изрвелике батине.— Од башту-етолко пут изел коњски ћотек, и

па не помага.

коњско месо с коњетина. — Ондак смо купували коњско месо, та(г)-га-е било, a
t

Не КО СБГ.
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/коњско тепање изрв коњски ћотек. — Тој коњско тепање ни коњ не би

издржал.

коњче с дем и хип од коњ. — Драгољуб и сњг припушта коњчетија по Дел.

коњче“ с фиг подупирач струна на гуслама и виолини, кобилица. — И немој ми

изгубиш коњче од гусле, ћу те утепам.

коњштрак мв конштрак. — Ако не работи, јутре ће еде коњштраци.

копа несв1. фиг окопава, загpће. — Јутре ће копамо компири у Злату. 2. фиг

сахрањује. — Есу јавили ка(д)-ће га копају? В копа очи.

копа се несвради се на њиви. — Данње се не копа, голем је светћц.

/копа очи/изрв вади очи, свађа се, бије се.— По ваздњнси копају очи ко крвници,

никако да се смиру. — Кој ће ги развађа, нек си копају очи.

копаљка ж жена која копа на њиви. — Отоше копаљке да запрашују компирина

долњи рид.

копањ м в копања.

копања ж 1. суд издубен од дрвета, корито. — Меси лебу копању. — Донеси ми

превнину у овуј копању. 2. наставак воденичног коша из кога испада зрневље у

горњак, в кутлача. 3. фиг велика глава, главурда. — Онолка му копања а ништа не

знаје. — Кво му вреди копања што гу носи, књд не знаје да се с њу служи. — Непостал

скроз — од њега само копања остала.

копање с 1. глим од копа (се). — Беомо на копање, па ни завати киша. 2. обрађено

земљиште. — Његова говеда све ми уpнисала копање куде Сливе.

копач малатка за копањеземље, трнокоп. — Сачека гус копач, да вој покажем

кога ће она да галати.—Кљдзаману скопач да гулемнем, она се усра одј-цтра.

копач” м онај ко обрађује земљу мотиком. — Узимали смо косачи, копачи и

жетвари, све под надницу, да постигнемо да обрађујемо зевњу.

коперацијам кооперација.— Морамо да идемо у коперацију са задругу. — Књд

улезомо у коперацију, задруга ни се растури.

коперира несвсарађује са задругом у пољопривредној или сточарској про

изводњи. — Тако-е убаво коперирал сас рупску задругу да су га затворили.

копилиште с пеј ванбрачно дете, копиле. — Мати вој чува копилиште, а она

бајагим работи.

копиљак“ м пеји ауг од копиле, копилан. — Нек си води копиљак куде знаје, мене

ми ич не требе.

копиљак“ м последњеројење пчела.—Задњи се, куде пчеле, пушта копиљак.

копиљар(к)а ж пејона која је родила ванбрачно дете. — Довел ми у кућу

копиљар(к)y.

копиљаче ж дем од копиљак. — Ни копиљаче не мож ме више растужи, све сам

прегорела.

копистење с гл им од кописти се, в пример под кописти се.

кописти се несвјогуни се, негодује. — Немој се млого кописти, ћу га издеветам ко

стару канту, да му на памет више не падне копистење.

копитњак м бот ливадска биљка Аsarum Europaeum L.

копне свpудем знач: копа.— Ква његова помоћ: копне овде-онде, па побегне.
* 1 - - ј 1 1 1 t

копнеж“ м чежња, трпљење. — Од копнеж сежена брзо збабоше. — Попустило

ми срце от копнеж.
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копнеж?м бот трава која се користи у љубавној магији, ради изазивања чежње

и придобијања љубави неке особе. — Изеде га с туј травку копнеж, ископнеја за њу

ако гу до тšг неје тел погледа. — Момци беру копнежда девојке копнеју за њи.

копнејање с гл им од копнеје (1, 2, 3). — Још нее почело копнејање (1). — Изеде гу

копнејањеза онојдете што војсe пoтика (2). — Од копнејањеме, еве, боли под-груди (3).

копнеје несв1. копни, нестаје. — Снег већем почел да копнеје. — Копнеје и на

Врло Присоје. 2. фиг чезне, копни. —Доста сам копнејала и за овој и оној, свгми више

ништа не требе, само здравjе књд би могло да ми се врне. 3. фиг боли. — Копнеје ми

нешто под-груди, не знам кво-е, морам куде доктура.

копни несвчезне, вене. — Отишал у работу, остаил младу невесту да копни.

копња ж чежња, в копнежс. — Изеде гу копња за сина. — Откара гу на онија свет

копња.

Коповник м Копаоник. — Наша вамилиа-е дошла овде от-Коповник.

копраља ж гвоздена лопатица на гредици (гредељу) којом се стружу блато и

земља са плуга или ралице, влопатка“. — Копраља се насади на плуг.

копривка ж дем и хип од коприва. — Ћути испличим дупе с копривку, па ће ме

слушаш па има ли још. — Набра убаве копривке за зељаник.

копривњакмместо обраслоу коприву, трњак. — Врљитој там, у копривњак. —

Немој у копривњак, там има гадурине.

копривњача жмед болест, појава црвенила на кожи. —Добил копривњачу, па

се лекује.

копса се несвчеше се, драпа се.—Не копсај се толко, ће напраишране погpбину.

копсање с гл им од копса се. — Тој ти-е све од копсање с нокти.

корав,-а,-о који је спечен, тврде коре. — Куде ми напраи овакој корави опћнци,

све ми утепаше ноге.

коравеје несвпостаје корав. – Ће ти укоравеје онај кожа од овцу на сланце,

боље гу тури у подрум, докле гу не продадеш.

корбач м 1. кожни бич. — Узни корбач, па потерај коњи, да боље газу вра: 2. фиг

батине. — Он је само за корбач, да му се човек добро надрења!

кордељ м окруњени клип кукуруза, в кочан (2), в клас (2 б). — Збери кордељи за

свиње, нека се залимају.

кордељка ж дем од кордељ, чеп од кордеља, в запушка. — Запиши шуле с

кордељку.

корен м 1. подземни део биљке. 2. фиг клип кукуруза, в клас (2). — Изéдомо по

едњн варен корен.

коренчик м дем од корен. —Осушил се коренчик, па се китка неје примила.—Дај

на деца по печен коренчњк.

коренче с дем и хип од корен, в корењче.

корењ м корен. — Ископа гу са све корењ и дадо му да гу посади у његово

градинче.

корењакм збим корење. — Не завлачи се у тија корењак, има туј свашта, можте

нешто изеде.

корењче с дем и хип од корењ, коренчић. — Даде ми неко корењче за чај, свари га

у паниче и одма ме одболе мешина.

кори несвпрекорева. — Немој ме млого корите, отку(д)-цам знала како се тој

работи.
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корис м корист. — Нема из које још он неје извукал корис. — Размандује се,

ништа от корис да уработи.

корисан, -сна, -сно користан. — За њега нека си-е корисан, не мора за другога.

—Немој да гу убиваш невеска-е корисна. —Пув неје корисан, све уништи компири.

коритар м онај који продаје дрвена корита, углавном Циганин. — Пројде ко

pитар и пронесе корита, ложице, мешаљке, даске за месење.

коритарка ж она која продаје дрвена корита, углавном Циганка. — Ако не

слушаш, ће те однесе коритарка.

корица ж дем од кора, кора хлеба. — Воли да еде корицу од леб.

корице“ ж мн 1. футрола, канија за нож. — Књд виде да ће да га сколу кучишта,

извади нож ис-корице. 2. дршка (ножа, сечива). — Бошко ватил нож за корице, а

другијат за сечиво, па се исекал.

/корице?/изр: до корице до сржи, до краја. — Књдме омаши, заболеме до корице.

— Накара вој га јунћц до корице. — Натепа вој га вепар до корице.

коричка ж дем и хип од корица. — Тури уста коричку да залажем стамак.

корка ж дем и хип од корица 1. в коричка. — Дај детету корку ка(д)-ти толко

тражи. 2. Љуска. — Врљи овеј корке од ора иза кућу. — Свари корке од ора у голем

котл за мастење.

коровеје несвураста у коров. — Компири почели да коровеју, несЊм ги на време

окопала.

корпе с дем од корпа, корпица. — Купил ми на пазаредно корпе да држим

плетење ка(д)-цам у овце.

корпиче с дем од корпе, корпица. — Требе ми едно корпиче за клубе докле

плетем.

коруба ж1. издубљено дрво којим иде вода од извора до кладенца; корито од

дрвета у које се слива вода за појење стоке. — Довели смо воду преко ваде и корубе

до прет кућу. — Спроведена коруба, па иде вода да окрећа влачару. 2. плитко корито,

дрвени суд у који се стоци сипа храна. — Сипи овеј помије у корубу на свиње. —

Накpми овце там, у корубе. 3. дрвено корито за мешење хлеба. — Замеси леб у

корубу, па чекам да сташе. 4. фиг кора поједене лубенице или диње. — Збери раз

врљане корубе, па дај на свиње. 5. фиг велики опанци. — Обу онеј корубе, па се

öцлепута некуде.

корубав, -a, -o 1. који има облик корубе, испупчен.—Одј-теј корубаве баскијеће

напраимо тарабе. 2. стврднут, крут. — Дала ми неки корубави опћнци, не мож се

разгазу, све ми ноге утепаше.

корубавење с гл им од корубави (се). — Куде-е влага, ту-е и корубавење.

корубави несвкриви се, тврдне се. — Немој при шпорет, огењкорубави опћнци.

корубави се несвкриви се, поткоруштује се. — Корубаву ми се даске од буку,

кво да им работим?

корубач м корбач. — Тепали су га с корубач докле неје признал да се свиња у

крушку укачила, а после и зашто се укачила. — На њега не помага ни корубач.

Корубежмнмтн више планинскихудољица на Чемернику, Плани и Острозубу.

коруби се несвв корубави се. — Што ми се корица на леб књд га печем коруби, до

öгењ ли-е, ел до квасšц, враг ће да га знае

корубина“ ж аут и пеј од кора (хлеб). — Утепа си ми жљебине с-овеј корубине од
Леб.
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корубина” жаутод коруба 4. — Што-ће овејкорубине одлубеницу овде прет-кућу?

корупка“ ж дем и хип од корица (хлеба). — Да не беоше онеј корупке, теше да

награишем гладан.

корупка“ ж дем од коруба 4. — По собор свуде разврљане корупке, ко да-e

прошла аламуња.

коруштење с глим од корушти (се). — Деда ни недава коруштење буке. — Буке

се сушу од коруштење.

корушти несвскида кору, исп мазгује“. — Који-е коруштил онуј буку насред

ливаду, има да се осуши.

корушти се несвнадиже се, љутити се. — Почел се stiд корушти, мора га

прекречујемо.

корчење с гл им од корчи (се). — За онолко корчење требе га претепамо.

/корчи свет изрбрука свет, вали свет. — Докле ће више да корчи свет, што га

Господ више не узима? —Здаден само да корчи свет. — До кiд ће тај будала да корчи

овија свет?

корчисветоша ж жена која брука свет, блудница. — Да те више несšм видел с

туј корчисветошу!

кос м кост. — Излезал му кос на ногу како-е падал.

коса“ ж длака на глави. — Варбала косу, па гу наколмала.

коса“ ж 1. пољопривредна алатка за кошење траве. — Још н-умеје да клепа

косу, ал коси та али. — Књд пушти онуј косу низ ливаду само свири / пишти. 2. фиг

мера, једна коса =један дулум = 16 ари. — Књд роди, Стаменкову долину три косе не

можда смавају за ден.

Коса“ ж хип од Никосија.

Косараж име.

косачм 1. косац. — Едњн косач запне да коси Васиљковицу од јутро па све докле

не зајде слbнце. 2. фигмера за извршени рад: један косач = 16 ари. — Овој-е ливада од

три косача, а за цело имање требу ми осомнаес косачи целдњн до забдак да косу.

косење с глим од коси, кошење. —Збрамо се летос за косење, такој и не осетимо

косилбу.

косетина жауг и пеј од коса“. — Овај косетина ми искида руке, сваки час мора да

гу ковем.

косешљак мауги пејодкоса.—Пустил онолки косешљак, не види куде оди.

косилбаж 1. косидба. — Појдомо у косилбу рано, пред слbнце, да ни не увати

врућина. — Порано овуј годину дојде косилба, 2. време косидбе. — Пратил абер ће

дојде око косилбу. }

косилбаша м предводник косаца. — Он је најбољи косач, косилбаша.

косило с 1. дрвено држаље за косу, косир. — Тепа змију с-косу, па скрши

косило. 2. мера за дужину, косило = 2 метра.

косилче с дем и хип од косило. — Еве, готово-е косилче за твоју косу.

косина ж стрма страна брда. — Низ онуј косину, што гу викамо Валог, требе да

свучемо дрва до пут.

косица ж дем од коса (длака на глави). — Слабо му нешто расте косица.

косиче с дем од коса (пољ. алатка). — Имати за догодине напраим косиче и ти да

косиш стату.

косичка ждем од косица. —Требе му поскратиштуј косичку да му не иде у очи.
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косиште с в косило. — На косу напраил лако косиште од јавор.

коска ж 1. кост. — Однеси коске на куче под амбар, нека и оно нешто оглође. 2.

коштица. — Пожљуве црешње, а коске разврља куде стигне 3 фиг претуче. — Ћу му

скршим коске. — Има му пребијем коске, 4. фигматор. — Стара коска. — Да видиш

како стара коска коси. 5. фигу коштац. — Ватише се у коске, па ни едњн не попушта.

6. фиг смрша, ослаби. — Излезле му коске. — Изгрчавила ми се говеда, све им се коске

броју.

коскен, -а, -о који је од кости, коштан. (Обичај кад дете извади први млечни

зуб, баци га преко крова говорећи): — Врано, врано еве ти коскен, дај ми гозјен

(гвозден)

косник м коса гредица која учвршћује стуб на кућној конструкцији. —Требу ми

два добра косника за дирек што држи ћуприју у кошару.

косом прилкосо, укосо.— Иди косом да се неумориш, припртје Тврди брег.

Костадин м име.

Костадинка ж име.

Костаћија м име.

костим м сако и сукња уједно. — Сашила убавчек костим и убaво вој стоји.

костобољ м мед реуматизам. — Муке-е видела откостобољ, прсти и зглобови

вој се беу све згрчили.

костолом м бот троскот, троскач трава, користи се за зарашћивање костију и

рана Lathyrus Latifolius L. — Набери си костолом, мож бит некому затребе.

костреш м пргава, раздражљива мушка особа. — Прави-е костреш, не смејеш

ни да се прошалиш с њега.

кострешење с гл им од костреши се. — Од његово кострешење н-умејем ништа

ни да прозборим.

костреши се несвпонаша се пргаво, раздражљиво. — За све се костреши, не

знам ни како с њега да оратим.

кострешко мв костреш. — Никад не знаш како ће поступи тија кострешко.

костура ж ножић на склапање рожнате дршке. — Држим си увек едну костуру

у гуњче.

костурка ж дем и хип од костура. — Изгуби си костурку, боље да сам губила

врзала за појес.

косуран м пејонај који има бујну, неуредну косу. —Тија косуран, вbшке ће запати

у онуј косуpину!

косурина ж ауг и пеј од коса. — Пустил онолку косурину, напрајил се ко

пустињак.

косурљак м ауг и пеј од коса. — Што не посече онај косурљак, него се вуче по

село како бала.

кoт“ узв којим се свињеутерују у свињац.—Кот! Кот! — и укара свиње укочину.

кoт“ узв којим се намамљује пчела у кошницу. — Књд маткам челу, викам: „Мат,

мат, мат, кот, кот, кот, викауте у кућу, ајде, беште, киша, грми! Стравој давам, и чад

напраим, крпа се запали, па наоколо чур, и оне улезну у кошарину, у њу побегну“.

котало с 1. легло, животињска лога. — Ђе гу уватимо на котало ка(д)-це не

нада. 2. фиг кревет, лежај. — Нека дете иде у котало, време је.

котарина ж обор за свиње, кочина. —Затворила сам ги у котарину, па по целден

грокћу, оће да излезну на орман.
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котЊлм котао. — Узо котел да топим маз.

котел м хотел. — Код не стигне да посврши работу, преконачи у котел „Ду

бочица“ у Лесковац.

кoтило с место окота, порекло. — У котило му га његово. — Ебем)-мукотило,

какав је тој човек.

котилник м вкотило. — У котилник му га његов (псовка).

котка се несвутопљава се, увлачи се испод покривача, штити се. —Кôткај се да

ти не студи. — Дете се котка у кревет ко прасе у сламу.

коткање с гл им од котка се, утопљавање. — Бес коткање дете ће оšебне.

котлајка ж 1. посуда са дршком и поклопцем. — Понеси ручак на косачи у

котлајку. 2. фиг задњица. — Турим вој га у котлајку, она ће ме учи како се скубе

кокошка (псовка).

котлајче с дем од котлајка. — Поткваси овченик у котлајче да видиш какав је

испал, гус ко сирење.

котлац мв кутлац. — КњT прсне жица, требе па да гу угодиш у котлац.

котле с (мн котлетија) дем и хип од котел. — Згреја воду у котле да оперем
1 -

сирењајку.

котленце с дем и хип од котле. — Донеси ми воду у котленце.

котлинaм аут и пеј од котел. — Не мога да помакнем онуј котлину у подрум, да

пријдем до каче.

котличе с котлић. — У тој котличе варимо само млеко.

котличенце с дем и хипод котличе. — Бешеми млого услужно тој котличенце, ал

се провали.

котловарка жмотка којом двојица преко рамена носе велике судове с течношћу.

обрамица. — Узни котловарку да изнесемо котл са сј-спржу.

котне евр смести, остави, ушушка, сакрије. — Котни теј крушке у сламу да

упрну зимуске.

котне се свр увуче се, смести се, ушушка се. — Котни се куде тату, под|-цргу, да

се утоплиш.

котњување с глим од котњује (се). —Научило дете на котњување куде деду, па с

њега оће да лега.

котњује (се) несвсмешта (се), ушушкава (се), сакрива (се). — Куде деда котњује

његов дуван да ми кажеш. — Куде се котњује Гарча књд увеје снег?

котруљ у пеј дугачка, запуштена коса. — ћу га уватим да му оскубем онија

котруљ на главу.

котруљан мпеј онај које запуштене косе, чупавац. — Немој дате видим више с

онога котруљана, ћу те утепам.

1 котруљча мдејв котруљан. — Тој што си ти сbг такав, крив је онај котруљча на

кога си се угледал.

коцки, -а, -о колицки, -а,-о. — Коцки је малечњка колко работи!— Немој се, бре,

буташ там, не видиш ли коцка си, неки ће те згази, да те опатрави. — Коцко дете, а

ВОДИ ВОЛОВИ.

1 - - т

кöчак м свињац, в котарина. — Укарај прашчина у кочак да не дрмсају онолко

свињу за џабе.
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кочан м 1. срж главице купуса.— Збери кочани, па тури на свиње, ће сезарадују.

2. окруњени клип кукуруза. — Све позобал царевицу, остали само кочани, 3. запушач

на флаши од кордељи. — Запиши кондир с кочан, да не ветреје ракија.

кочаче с дем од кочак. — Укара прашчина у кочаче да не рију око кућу.

кочина жв кочак. — Нека ги, нек лежу у кочину, голема-е врућина да ги

пуштамо.

кочинка ж дем и хип од кочина. — Свк ми само прасе седи у кочинку.

кочка прил прилично, у задовољавајућој мери. — Има си ракију још кочка, ал неје

за продавање.— Кочка смо си, ако улезнемо, ће ти напунимо кућу. — Збрало се кочка

људи. — Има си ги, море, кочка, а несšм се надал да ће толко дојду.

кочница ж направа на задњем трапу вучних кола којом се коче точкови на

низбрдици. — Заврни кочницу низ брег да се не затрчу волови.

кочоперка ж пеј женска особа која се без много разлога шепури, размеће. —

Верка кочоперка. — Матер вој-едва сатавља крај с крај, а она, кочоперка, напрндила

нос Па ништа Не види.

кочоперком пеј разметљивац, хвалисвац. — Књд ишчупаш перке на тога ко

чоперка, од њега неће ништа остане.

коџа прил пуно, поприлично, доста, много. — Коџа ме работа чека, не знам које

прво да почнем.—Коџа говеда се збирашеу на Вракњице. — Извадимо коџа компири.

— Коџа родиле сливе. — Коџа се утепал на ногу. — Мајсторе, не терај га коџа да

работи, још је он дете.

кош“ м 1. велика корпа од прућа, сепет. — Пројдоше грозjари с пуни кошеви

грозје и с крушке моравке. — Узни кош, по вирови у Бобатало ће ватамо рибе. 2.

преграда у амбару, в пресак. — Кошеви сам напунил до вр са жито и царевицу.

кош“ м дрвени сандук који се ставља на предњаче да би се добила кошерка, в

кошерка. — Тури кош на кола да докарамо превнину из воденицу.

кош“ м дрвени сандук у који се сипа жито за млевење у воденици. — Ис-кош,

ус-помоћ кречетало, пада жито да се меље. — Пола врећа напуни цел кош.

кош“ узв којим се говече преже ујарам или везује за јасле. — Кош, Було, кош у

jacле, на свое место!

кошара ж стаја, штала. — Остаде кошара отворена, ће ни лисица однесе

кокошке. — Пуна му кошара сас)-стоку.

кошаретина жаут и пеј од кошара. — Кои ће изрине онолку кошаретину?

кошарина жаутодкошара, 1. стаја, штала.— Књдми е пуна кошарина, срце ми

е на место. 2. кошница од прућа, в трмка. — Трг несу били овија сандуци, челе смо

чували у кошарине.

кошаринка ж дем и хип од кошарина (1, 2). — Укарај телци у кошаринку и

затвори (1). — Овде, у планину, челе касно почну да лету искошаринке (2).

кошариште с место где је некад била штала. — Сkпни Дорчу на кошариште,

нека пасе до забдак.

кошевина ж покошена ливада. — Пушти говеда по кошевину нека пасу.

кошерка ж кратка кола, само предњи део воловских кола за допремање џакова

и мање кабастеробе (Лебет, Мрковица, Млачиште, Бистрица, Козило), в кривуљке, в

двојанка“. — Књд напунимо кошерку с вреће, волови уз брег само брeћу.
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кошка несв1. уводи говеда у јарам, ујармљује. — Докле ја кошкам волови у

јерам, ти донеси вреће за компири. 2. уводи, везује стоку за јасле. — Нека Винка

кошка говеда, ти им напуни јасле.

кошка се несв фиг 1. дира се, спори се, расправља се. — Децо, немој се кошкате у

моју кућу, работите си тој куде дома. — Немој се кошкате како телчиња. 2. гура се

poговима, одмерава снагу (стока). — Кошкају се Булча и Жерко, це боду.

кошкање с гл им од кошка (се), 1. фиг свађање, задевање. — Нећу да трпим њино

стално кошкање! — Немој откошкање да излезне после плакање. 2. фигујармљивање.

— Булоња-е тежак вол за кошкање у јерам.

коштан м бот кестен (Лебет). — Донесомо пуно коштани да печемо.

коштиљив, -a, -o 1. коштуњав. — Овеј крушке млого коштиљиве. 2. фиг сув,

мршав. — Што си бре, синко, толко коштиљив, едеш ли нешто?

коштиљивка ж пеј мршава жена. — Дојде коштиљивка и урочи ми дете, уби се

целу ноћ от плакање.

коштиљивком пеј мршав, жгољав човек. — Која ће па да узне коштиљивка за

мужа.

коштиљивче с мршаво, неухрањено дете. — Целден си премисли како ће

порасте оној моје коштиљивче, књд ништа не еде.

коштиљка ж 1. коштица. — Немој да едеш црешње са-све коштиљке! — Из овуј

коштиљкуће никне сливче, ако гу врљиш на буњиште. — Позобали црешње, остале

тике коштиљке. 2. фиг пеј мршав, жгољав. — Ене гу какава-е коштиљка, како да гу

узнем за жену? 3. зрно у пиштаљци. — Испадла му коштиљка ис пиштаљку.

коштиљче с дем од коштиљка. — Немој се задави дете с коштиљче.

кошуљина жаут и пеј од кошуља, кошуљетина. — Толке кошуљине куде еднога

човека несšм досаг видела. — Обукал испеглану кошуљину, па оцкитал.

кошуљинка ж дем и хип од кошуљина. — Премени дете у нову кошуљинку.

кошуљица ж 1. дем од кошуља. — Донела сам на дете убаву кошуљицу да ми се

премени. 2. танак слој бетона на који се лепе плочице или ради што друго. — Мора

прво да му удариш кошуљицу, патњк виназ плочице. 3. опна око воћке. —Олупи прво

кошуљицу, па тек јеђ јабуку. 4. змијин свлак. — У лето змија неколко пут мења

кошуљицу.

кошуљка ждем и хип од кошуља. —А овој ти давам да си на дете купиш кошуљку

за у школу. 1

кошуљче с дем од кошуља. — Има дете едно кошуљче, и тој пролитело.

кошчетина ж ауг и пеј од коска (1). — Од њу остале тике кошчетине.

кошчина жаугм од кост. — Откос ли су живинче овеј кошчине што су гипцета

оглођала? — Збери кошчине па врљи на куче нека глође.

кошчина“ ж зб им од коска. — Има кошчину, па нека глође.

кошчинка ж кошчица. — Утепала сам се, боли ме свака кошчинка.

кошчурина ж ауг и пеј од кошчина. — Осушил се, од њега остале само ко

шчурине.

кошчуpљакмзбимгомила костију. —Збери кошчурљак падај на кучишта да еду.

кра (се) несв ломи (се), саплиће (се). в крља. — Кра све по кућу. — Н-умеје да
игра лопту, само кра. — Књд игра лопту красе. ко t

кра“ несвтешко кашље.—Не кашље, него кра.— Целу ноћ кра, незаспамо од њега.

кравај мв кревај. — За Велигден месу се краваји сјајца.
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кравајче с дем кравај, в кревајче. — На свако дете кравајче с по едно јајце.

кравичка ж дем и хип од крава, кравица. — Још да ми кравичка неје музна, не

знам кво би работила.

кравиште с опасна, махничава крава. — Ритну ме оној кравиште, па ме све

ушљиска с млеко исканте.

кравешљак м ауг и пеј од крава. — Док-гу музо ушљепа ме све с реп тија

кравешљак. 1

кравче с дем од крава. — Убава јуничка постаде од оној кравче.

кравченце с дем и хип од кравче. — Распродал цел домазлiк, оставил саледно

кравченце.

краглаж крагна. — Прво ми се исцепи крагла на кошуљу.

краден,-а,-о украден. —Ако-е тај матика крадена, нећу гу купим. — Овој су све

крадене ствари. — Не требу ми крадени опњнци.

крадено с украдено. — Не требе микрадено, оћу си га купим, да знам да-емое.

крадивук м крадљивац, лопов. — Голем крадивук је билтија Станко Лукин из

Господиновци.

крадне несвкраде. — Крадне куде стигне. — — с-обе руке. — — ко лопов. — — па

растура. — — кријећком. — — па не постиза. — — одмерак. —— од болес. — — па се лечи.

— — за другога. — — државно. — — државу.— Не можда живи да не — —Ће цркне ако

не -. — Болесан је ако не -.

крадња ж крађа, лоповлук. — Ватили га у крадњу.

крадњи, -а, -о крајњи, последњи. — Кућа им дојде крадња у малу. — Крадњи стог

от-појату да начнеш за говеда.

крадов м крадљивац, лопов. — Ћу ватим ја тога крадова што ми перетише по

кошару, немој да мисли да нећу!

крадом прил кришом, тајно. — Крадом сам ишла да видим елистина да иде куде

туј рашчепуљу. 1

крађањ, -ђња, -ђњо, в крадњи. — Крађња ливада до шуму у Овсиште-е Дра

гутинова, па тšг моја. 1

краиште с ивица, обод. — Иди по краиште, да не газиш по бачкољ.

Краиште смтн шума, пашњак.

крај м 1. почетак. — Ћути опричам от-крај како-е било. — От-крај смо си ми

живели у Село 2. завршетак било чега, крај.— Ники не знаје какав ће му буде крај. —

Едва дојдомо на крај, а сbк па све испочетак. — Сек књд је крај на наше муке, да

попиемо по едну. 3. од почетка до краја, с краја на крај. — Окосил сам у Страње

от-крај до крај. 4. леви крај народног кола. — Еден брат води бро, другијат игра на

крај, и такој недавају да им се коло прекине. 5. фиг смрт. — Еднушће и на њега дојде

крај. 6. изр: стане на крај заустави кога, обузда кога. — Зашијавил, па како си он оће,

ники не можда му стане на крај. — Усампасил се, не мож му станеш на крај.

/крај и број изр много, исувише много. — Колко ноћи због њега несhм про

спавала крајl-и број им се не знаје. — Пројде војска крај)-и број војне знаш.

крајиште с крај неке површине, забачени део. — Ти коси по крајишта а ја ћу

куде-е дебела трава.

крајчњк м 1. крајичак. — Седни си по на крајчек, да први излезнеш. 2. руб,

окрајак. — Штрпни крајчђк от погачу, неће војништа буде.
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крак м фиг пејнога. — Отраћил краци да се саплетеш, да љоснеш. — Поглеј онија

краци скоро до мишке.

кракла ж дугонога, краката жена. — Чека пола сат да излезне една кракла из

абуланту, па да ми даду снекцију.

кракљам човек дугих ногу. — Колки-е кракља порасал, бог-да-чува.

кракљас, -та, -то дугоног. — Млогое, бре, кракљаста за њега, мож га не види, па

га прескрочи.

Краљица ж име.

Краљка ж хип од Краљица.

краљство с краљевство, краљевина. —Ту-е њино краљство, књд нема ники да ги

дира.

крана ж храна, јело. — Не могу да постигнем само за крану да заработим.

кранење с гл им од крани (се), храњење. — Чинило ни се тiГ да за кранење неће

буде проблем.

крани (се) несвједе, храни (се). — Девет деца гледа у њу, а она нема с кво да ги

крани. —Крани се, кво ме гледаш?— Косачтребе добро да се крани, да одбива откоси

у дебелу ливаду.

Кранислав м име Хранислав.

Крања м хип од Кранислав.

крање с гл им од кра” (се), ломљење, саплитање. — Неће више играмо лопту с

крање, но љуцки.

* крање“ с гл им од кра“, кашљање. — Не мога да тренем од)-цилно крање.
Крањча м хип од Крања. о

крап узв ономатопеја неке изненадне и брзе радње. — Крап и довати мачка

поганца. — Крап за врата, улезе човек бес питање у туђу кућу.

красотиња ж лепота. — Неchм видел такву красотињу како што-е она.

краставица ж бот краставац. — Куде Мораву већ стигле краставице.

краставичка ждем и хип од краставица.—Донел и неку краставичку од пазар.

краставиче с дем од краставица. — Дај и њему едно краставиче.

краставиченце с демодкраставичка.—Мене несу остаили ни краставиченце.

краставче с дем од краставица. — Изедотике едно краставче.

кратачњк, -чка, -чко незнатно кратак. — Кратачко му оделце купили, мора га

врћамо за поголемо. — Посталдин млого кратачњк, докле се обрнеш— падал мрак.

кратачко прил кратко. — На кратачко ми исекли дрва.

кратеје несв1. смањује се, краћа. — Кратеју ми рукави, кратеју ми ногавице и

ципеле почеле да ми теснеју, ко да сам порасал млого голем, а несšм. — От-Прокопје

ден почне да кратеје. — Кратеју му чешире, брзо расте. — Кратеје ден, а дужа ноћ. 2.

фиг сенили, стари. — Већем с памет почела да кратеје.

кратење с гл им од крати (ce) (1,2).- Викај га за кратење дрва (1). — Емпут ли

сам се прешла с кратење разни пандиљи (2).

крати (се) несв1. сече (се) на делове. — Вика га да ми крати дрва, ал он немаше

кад. — Овеј цепанке се требе крату на кубарчетија. 2. чини нешто краћим, скраћује. —

Крати сукњу, па гудибидус ократи. —Требе да кратим панталонке на дете. 3. смањује

се, скраћује се. — Крати се дан, не могу (да) сработим за видело.

крацим мн ноге, в чети краци. — Кој си ђавол отегалтија краци. — Поглеј вој

краци, ел несу убави?
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крв ж крв, вајдучка крв, в баца крв. — Они су од слабу крв. — То-е њојна

курвинска крв. — Неће с њимешамо крв. —Књд га ватим, има му се напием крв!

крвење с гл им од крви се. — Ће испадне нека несрећа од њино крвење.

крви се несвриг свађа се. — Крву се око имање. — Браћа, па се крву. — Невељаје

што се толко крву, ко да несу род.

крвљосује несвпропада од тешког посла. — Крвљосује од работу, а дома га

ники не зарезује.

крвљоше свр 1. настрада, умре. — Једнуш ће такој од работу да крвоше и

готово, ко да неје ни бил. 2. пропадне од посла. — Крвљосаше ми летос говеда од

јерам. 3. ветовца серазболи на великој температури и не пасе. — Књд крвљоше овца,

уво војсе засече с нож и с прут се шиба по њега да излезне крв, и такој се излечи.

крвникм фиг непријатељ.—Тој су моћ најголеми крвници, а ти с њи оратиш!

крвожедник м непријатељ, онај ко је жедан крви. — По душу ме тера кpво

жедник, оће да промочам крв од њега.

крволок м непријатељ, убица. — Како ни мpзитија крволок. —Локнулби ми крв

да може, крволок едњн.

крвомочљив, -а, -о који мокри крв. — Заеба ме матрапаз, продаде ми крво

мочљиво јунче.

крвопија м/ж непријатељ. — Живу су ме појели тија крвопије и сšг ме не

остаљају на мир.

крвчњкм дем и хип од крв. — Потече му малко крвчђк из нос, па стаде. — Крвчик

му ебем детињи (псовка).

кревајм 1. мања погача, кравај. — На свакога, за Велигден, баба омеси кревајс

јајце. 2. обичај да се у прву посету породиљи и новорођенчету носи погача са

даровима. — Спремимо се да идемо Винки на кревај.

кревајчњк м дем и хип од кревајче. — Зачас поедомо кревајчђк што ни беше

турила у јанџик.

кревајче с дем од кревај, хлепчић. — У торбичку ми тури едно кревајче и сиренце

и тој ти-е за целден.

кревајченце с дем и хип од кревајне. — Поеде ли дете кревајченце?

кревоcник м клин који брани да не спадне точак с осовине код кола на бленови

(Добро Поље), в кросник. — Ка-це тури кревоcник, коло се само не мож изглави.

крека несв 1. крекеће. — Крекају жабе у бару, у Буђину падину.— Нешто крекају

кокошке, да неје па долетел јастреб. 2. фиг галами, крешти, свађа се. — За које ли па

сbroнај баба крека? — Немој ми више крекаш, ћуте утепам. — Крека па sавни. — Ће

крека, крека, па ће мане.

крекало с фиг дете крештавац. — Порасло големачко оној твое крекало.

крекање с гл им од крека, 1. крекетање. — Чак у село се чуе крекање жабе из

долину. 2. фиг галама, бука, крештање. — Књд поче крекање по кућу, омако се

нис-пут, побего. — Не могу да слушам више тој женско крекање.

крекетаљка ж фиг алапача, брбљивица. — Које оће од|-тебе онај крекетаљка? —

Само тороче тај крекетаљка. 1

крекетача жв крекетаљка. — Ич не трпим туј крекетачу.

кремен м камен за упаљач. — Да ми купиш кремен за упаљач.

кременадлаж крменадла. — Купи ми едно кило кременадле.

кременче с дем од кремен. — Испаде ми кременче из упаљач у траву.
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крепе свр цркне, угине. — одма се видело да ће крепе кљусе.

кресне свр фиг обљуби. — Што би гу креснул, да ми се дава.

крећање с 1. кретање. — Ники не знае његово крећање. 2. покрет. — Момци,

крећање!

кречетало с 1. чекетало на воденици. — Како кречетало траска по горњи камен,

такој жито испада искутлицу да се меље. 2. фиг причалица, брбљивац, порокало. —

О(д)-тој кречетало ми још saвну уши.

кречетарка жв кречетало (1). — Кречетарка што лупа тапе, тапе, тапе, те спада

жито... -

креше несвриг има полни однос. — Не заspћај се млого у њу, креше гу Диса,

комшија ми.

кржља м онај који је кржљав, закржљао у расту. — И башта му-е бил такав

кржља.

крз предл кроз. — Неchм смејала по пут, но пот кошару, крз Драгишово, па у

њиву.

крив, -a, -o 1. хром, ћопав. — Рођа е бил крив на обе ноге и па-е играл у коло. 2.

одговоран, в кабат.— Онти-е крив за све. — Ја му несЊм крива што гажена остаила.

кривак м 1. криви штап, батина, појага. — Кад)-це врћаш из Власину по мрак,

понеси си едњн кривак дати си најде. — Овчар и говедар не иду усј-стоку бескривак.

2. фиг батине. — За њега је едњн добар кривак. — Едино с кривак тој може да се реши.

3. фиг пенис. — Ма дал би вој-ја одавно кривак. — Кој му-е кривак? — Само кривак

мож гу смири.

кривачњк, -чка, -чко 1. помало одговоран. — Па и он си-е малко кривачњк за

њојно бегање искућу. 2. нагнут, искривљен. — Овија директи-е малко кривачњк, тури

му потпор. 3. кривудав, с окукама. — Беше си кочка кривачњк пут.

криваче ж мн 1. прегршт. — Немамо кантар, па меримо с криваче. — Завати

жито у криваче, па врљи на кокошке. 2. провизорна мера, оно што захвате две

склопљене шаке. — Сипа ми три пуне криваче боровињке. — Придај му још сдне

криваче брашно.

кривендељ м 1. оно што је криво, искивљено, искошено. — С овија кривендељи

тешкоће напраиш плот. 2. фигуром, стар човек.— Пројде па ниспут онија кривендељ.

кривење с гл им од криви“. 2 (се) (, 2. 1. оптуживање. — Научил на кривење, па

свакога криви, само он неекрив за ништа. 2. храмање. — Све скривење дошла уз малу

куде нас.

криви“ несвоптужује. — Немој мене случајно кои да криви за оној што несhм

урадела.

криви“ несвћопа, храмље. — Немојтолко да кривиш, знамо да си утепал ногу.

криви се несв1. кревељи се, пренемаже се. — Криви се књд орати ко да неје у

село порасла. 2. фиг изазива, задева се. — Криви ми сес-уста. —Кажи на Милета да ми

се не криви (деч). 1

криви се“ несвискривљава се, накривује се. — Острожа на sадњи стог почела се

криви.

Криви Дел м село. 1

кривина ж 1. окука, завијутак пута. — Изгуби ми се на кривину и више га не

стиго. 2. изр. — Уватил кривину (побегао). — Вата кривине (бежи). — Знаје само за

кривине (избегава обавезе). — Чекам га на кривину (где се не нада, у заседи).
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кривинка ждем од кривина. — Књдпројдеш кривинку, туј има една штетина.

кривлаж пејона која храмље.—Викатегу кривла, ал она си барабар с вас иде.

кривља м пеј онај који храмље. — Ожени се кривља из богату вамилију.

криво прил 1. неправо. —Јавој реко за сина, а њој дојде криво. 2. лоше, ружно. —

Криво седи, а право орати (изр). — Несмејем криво да оратим за никога, само онакој

како си-e.

Криводелац / Криводелчанин м човек из Кривог Дела.

Криводелка / Криводелчанка ж жена из Кривог Дела.

криводелски, -а, -о који припада Кривом Делу или је из Кривог Дела.

Криводелче / Криводелчанче с дете из Кривог Дела.

кривoнocec, -та, -то који има криви нос. — Кривоносес на башту. — Сви су они

кривоносести.

кривоносоњам пеј човек повијеног носа. — Кривоносоња се врну, а мојега

човека задржаше у апсу, а заедно су пцували влас.

кривошијес, -та, -то накривљеног врата. — Све ги потепа оној кривошијесто

петле, свг оно јари кокошке.

кривуље ж мн в кривуљке (1) (Добро Поље).

кривуљеc, -та, -то искривљен, крив, кривуљаст. — За скије ти требе помладо

право, а при дно кривуљесто дрво.

кривуљина ж искривљени део. — Овде му сbк напрај кривуљину, да пасује.

кривуљица ж 1. крива линија. — Кве си овој кривуљице написал? — Овој несу

слова, овој су само кривуљице. 2. фиг криво дрво. — Требе ми право дрво, кој ће ми

ђавол кривуљица. — Удари га с неку кривуљицу те га премлати.

кривуљке ж мн 1. део запрежних кола, који иде само са предњим трапом, за

довожењемањег терета, в кошерка. —Тури кривуљке на кола, да докарамо брашно

и превнину иlзЈ-Стојчину воденицу. 2. део задњег трапа код воловских кола. — Пот

кривуљке се провукује срченица. 3. изр: вута на кривуљке хаљина од сукна у чијем

украшавању доминира ширит који је кривуљаст.

кривчам пеј од кривља. — Море, онога кривчу требе оскубем за оговарање.

криећки прил кришом, крадом, потајно, кријући. — Криећки смо носили рану на

партизани у Валмиште.

криећком прил в криећки. — Криећком сам гу гледала како крадне наши ком

пири из оџаци.

кријач монајшто се крије у игри жмурака.—Жмурач мора да пази да га кријач

не запљуне.

кријечки прил в криећки. — Кријечки ми све узе чепке од китке.

кријечком прил в криећки. — Сретал некога баксуза, па се кријечком врнул из

работу.

крилним (мн крилци) изданак, клица на кромпиру. — Морам да чистим крилци

на компири, почели да избивају. — Без крилци компири неће да никну.

крилце с 1. дем и хип од крило, мало крило, криоце. — На стари бело месо и

карабатаци, а на деца крилца, да лету докле не порасту. 2. изданак на кромпиру. —

Овија компири што су с крилца ће садимо.

Криста м име Христа.

Кристин, -а, -о који се односи на Кристу. — Есули се ожениле Кристине

девојке?
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кришче с дем од кришка. — На кришче намажи маз, тури малко сол и алену

паприку.

кришченце с дем и хиподкришче. — Нете да узне ни кришченце одлубеницу.

крка несвједе, похотљиво једе. — Одј-цлаву на славу, само кркамо ко нездрави.

кркањац м ждерање. — То је бил еднуш кpкањац на свадбу куде Тазини.

кркање с гл им од крка, једење, крканлук. —С кркање на кркање, затоljЈ-е онолко

удебелил подгушњак.

/кркаче ж у изр: на кркаче 1. на леђа, на рамена. — Напил се на Горешњак,

однесоше гадом на кркаче. — Укачи болно дете на кркаче, па гичи с њега до Предене.

— Ако немаш коња, а како ћеш него на кркаче, па носи. 2. фиг дојади. — Попел ми се

на кркаче, па не слази 1

/крке жу изр: на крке, вкpкаче. — Оће ли детенце да га дека малко носи на крке?

кркне свр забије. — Кркнул га неки с нож, у тепање, у кафану, едва га доктури

поврнули у живот.

кркуша ж зоол врста рибе. — У Чемерчицу има само пастрмке и кркуше.

крлежм зоо крпељ. — Наватали се крлежи на овцу. — Попише ми деца крв како

крлеж на јагњишта.

крља (се) несвеyра (се), подмеће ногу приликом играња фудбала. — Млого

крља, неје за вузбал. . — С њега ники неће да игра лопту: млого се крља

крља“ жм 1. труло дрво, в труљедина. — Збери овеј крље да не лежу по ливаду,

неће се мож од њи коси. 2. фиг крупан, снажан човек. — Стаде на врата еден крља. —

Немојтија крља да те увати, из гаће ће те истресе.

крљав, -а, -о труо, који се рони. — Не турај му крљава дрва, него сировице што

држу огењ.

крљак м стари пањ. — Збра крљаци, па запали на крај штетину да изгору.

крљање с гл им од крља“ (се). — За крљање ћу те дрењам по пропис.

крљедина жм 1. пањ, труло дрво. —Докарал ми крљедине, како ћу стој зиму да

прекарам? 2. фиг остатак окруњеног зуба. — Пуна му уста с крљедине а неће куде

доктура. 3. фиг старац.— Отидели си дом онај крљедина? — Сек сам стара крљедина,

за ништа више несем.

крљи несвкрши, ломи. — Крљи труд од буку за палење цигаре.

крљуга жм 1. суви пањ. — Збрала крљуге у кола и докарала да се греје. 2.

снажан, јак, опасан човек. —Таквога крљугу несhмјош видела. — Куде цети носиш с

тога крљугу!

крма ж сточна храна за зиму. — Обезбедил сам кpму, ако требе, за две-зиме, сег

си могу ладујем.

крмење с гл им од крми (се). — Кво си спремила за кpмење овце?

крми несвхрани стоку крмивом. — Ете га иза кошару, утапкал снег, па крми

овце, брзо це врне.

крми се несвхрани се крмивом. — Крмило се сипе у корубе да еде стока, такој се
t I

она крми.

крмило с крмиво. — Крмило се праи от превнину и овће, па му се сипе сол и

измеша.

крндак м велики пањ од посеченог дрвета. — Јöш несу иструлели крндаци од

онеј големе буке у Страње.
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крндарм труло, старо дрво, пањуга. — Кој ће ми ђавол крндари, требу ми дрва

за грејање.

крндарчек м дем од крндар. — Тури и тија крбндарчђк у огењ да изгори.

крндарче с дем од крндар.—Збрамо дрва, остадоше тике две-три крндарчетија.

Крндарим мн мтн име брега.

крндељм 1. окрњени зуб. — Што не вадиш тија крндељи, него те све огрубили?

2. окрњак од било чега (најчешће од дрвета). — Збери крндељи по шуму да на

клaдемо огењ. 3. фиг стара, изнемогла особа. — Од њега остал само крндељ, нема га

четерес кила.

крне сврjурне, насрне. — КњT крне све ће ги потепа, не знају они који-е Татабит.

— Крне ли на мене, ћу се браним с-нож.

крња м човек са малим носем. — Ласно ће познаеш кpњу, има крњ нос.

/крња говеда изр: ћушкају се ко крња говеда (стварају непотребно гужву), боду

се ко крња говеда (безопасни).

крњав, -a, -o 1. окрњен. — Што-е овој стовне крњаво? 2. фиг фаличан. — Немој се

млого татлабиш уз њега, начула сам нешто-е крњав.

крњак мостатак окрњеног зуба.— Иди кудезубара дати извадитија крњак.

крњеc, -та, -то који има мали нос. — Чијо ли-е оној крњесто дете што ми донесе

писмо иlзЈ-задругу?

крњка ж женска особа с малим носем. — Млого дрњка за мене тај крњка.

крњчам мушка особа с малим носем. — Само да ми дојде још емпут у кућутија

крњча, ћу га изгалатим.

крњуга жв крљуга. — Онеј крњуге у Стаменковудолинућузапалим да изгору.

кроза предл кроз. — Што ме такој гледате, несhм дошал крозa sид” — Зачас се

протури кроза народ и најде га.

крозира несв1. провиди, просени. — Моја баба неје тела да се сликује да гу

аператне крозира. 2. фиг пробија. — Крозира ме овај промаја, це укочим. 3. фигупорно

гледа. — Крозира ме онај жена, не знам кво оће од мене.

крозира се несв1. провиди се. — Крозира вој се цела снага кроз оној проšирно

аљинче. — Крозира се ко крз цедилку. 2. фиг мршав, изгладнео. — Деца вој се

крозирају, ко да ништа не еду.

крок м корак. — Стиже га у два крока. — Колко-е од|-там довде — нема едњн

крок!

крокне свр коракне, закорачи. —Давидимо којhе одвас повишеда крокне.

кромид м бот црни лук. — Донеси ми два-кромида ис-подрум.

кросник м клин који штити да точак код кола на бленови не испадне с осовине,

в кревоcник. — Књд тураш коломаз на кола, пази како намешташ кросник.

кросно с вратило на разбоју на које се намотава основа за ткање, односно

изаткана тканина. — Неchм ткала три године, а кросна ми мољци налетели. —

Овоlj)-е пручка за sадњо кросно.

кротак, -тка, -тко благе нарави, миран. — Кротка женица беше тај Ставpина

снаa.

кротачњк, -чка, -чкомиран, добродушан.— он ми-e кротачњк како бубуљашка.

кротачко прил мирно. — Иди си ти кротачко, а кој се жури, нек се жури, широк

му друм.
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кротко прил споро, лагано, малих корака. — Старе жене су викале да девојке

требе да оду кротко.

крошњажкорпа плетена од прућа.—Пуну крошњу с-рану однесе на жетвари.

крошњарм корпар.—Пробду и крошњари с крошње, сапетке и крошњичетија.

крошњеc, -та, -торазгранат, крошнат. —Крошњес горун, убаваладовинка.

крошњиче с дем и хип од крошња. —Требеше ми едно згодно на руку крошњиче,

да турим мање, па да врткам,

крошњичка ждем и хип од крошња. — Тури у крошњичку квотребе, па да бдимо

на задушницу.

, крпажмарама, винамија. — Подврза крпу, па вати редом — на Мејане, на собор.

— Убаве крпе продавашеу кулунџије. — Носи црну крпу за мужа.

крпара ж простирка изаткана од старих тканина. — Исечем старо дрпаво На

траке, па изаткајем кpпаре за патос.

крпатак м (мн крпаће, крпатаци и крпаци) 1. овећи комад дрвета. — Узе

крпатак, па се врљи накуде мене. — Гађали ме с крпаће, да ме утепају 2. крпа,

отпадак од тканине. — Навржем на ноге крпаће да ми неелaдно, 3. овећи комад

нечега. — Наломила крпаће од леб ко да ће кој знае колко изедемо.

крпатење с глим од крпати (ce), 1. ломљење, комадање.—Доста с крпатење, ни

тој што си накрпатил не мож поедемо. 2. фиг галама, лупетање. — С тој његово

крпатење више досади.

крпати (се) несв1. ломи (се), комада (се). — Немој толко да крпатиш леб”— Дај

дати покажем како се крпати. 2. фиг пеј прегласно говори, лупета. — Немој више да

крпатиш, боље сићути. — Кад)-цетакој крпати, ништа се не разбира кои кво орати.

крпаћење с гл им од крпати (ce) (1, 2), в крпатење. — Остаи тој крпаћење, узни

нож па убаво сечи леб (1). — Наслушал сам се ја такво крпаћење, ал ники неће да

помогне (2).

крпе с марама, в шамија. — Куде купи такој убаво крпе?

крпеж м окрпљена одећа. — Не могу више да живим од крпеж. — Све крпеж на

крпеж. — Век сам провела с-крпеж и трпеж. — Данђс крпеж, јутре трпеж, па се

смењују.

крпеља се несвтавори се, живи се тешко. — Крпеља се некако од данас за јутре.

крпен, -а, о окрпљен. — Како с крпену кошуљу да идем на собор?

крпен дедам врста пите скупусом, в крпећ. — Нека ни омеси крпенога деду, па

ће дојдемо.

крпено с поим придокрпљено. —Носило се само крпено, ново се неје имало.

крпењајка жвкрпећ, в пртећ. — Убаво поедомо крпењајку, сbг можда shпамо по

снег и работимо.

крпење с глим од крпи, крпљење.— Цел век крпење и трпење. — Главу не диза од

крпење.

крпећм врста пите одједне коре с купусом, в прпећ. —Па баба испекла крпећ.

крпешљак м ауг и пеј од крпа. — Врзала неки крпешљак на главу ко да-e
1

зашунтавела.

крпи (се) несвриг једва (се) саставља крај с крајем. — Крпим некако из месец у

месец. — Крпи се такој, заваркам малко од овој, малко од оној и истркам месец. —

Сечи уши, крпи дупе (изр).
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крпљак м 1. ауг пеј од крпа, просењена, изношена, ружна марама. — Што си

турила тија крпљак на главу па те поружнела. 2. дроњак, крпетина. — Узни неки

крпљак, па обpиши пенџери. 1

крпољак мв крпљак 1, подерана марама. — Има ти купим убаву шамију да не

носиш тија крпољак. 2. дроњак. — Стија крпољак бришемо ципеле.

крпче с дем од крпа, 1. марамица. — И Ђила забол крпче у џепче ко неки

господин. 2. отпаци од тканине. — Збере крпчетија, па даде да се игра дете.

крс м 1. фиг запис, заветно дрво, заветни крст. — На Голему Богородицу

Млачиштани се збирају на славу на крс, на Ивановицу. 2. крст. — Ел му турили крс

на гроб ел петокраку?— Бега од мене кођавол од крс. 3. фиг крст на челу. — Ђавол не

смеје дати види крс на чело, затој мужи навучу капу на чело и пцују тој чудо, књд га

сретну, и ми навучемо крпу и галатимо. 4. фиг вера. — Страдал је за крс. — Такој ми

крс, несšм га видел од|-Цвети Јован. 5. мед крста. — Боли га крс, па данаске не коси.

6. фиг прекрсти се. — Кад)-човек сретне такву омају, требе само да напраи крс и да

иде даље.

Крс м 1. сеоски запис на Ивановици. 2. мти ливада на којој се налази запис.

крста с мн мед лумбални део кичме. — Уватило га у крста.

крстат, -а, -о дрво с гранама у облику крста. — Чекај ме у лад, под оној крстато

дрво.

крстатица ж граната буква у облику крста. — Ће се одмарамо и ће ви чекамо

куде крстатицу.

Крстатица ж мтн раскршће.

крстаче с дрвена направа, мања од мотовилке, за намотавање пређе у канур и

клубе. — Целу ноћ премота пређу на крстаче.

крстј.км дем и хипод крс, крстић који држи привој најарму.— Бескрст, к привој

не би могал да стои.

крсте с дем и хип од крст, крстић.—На деца донела крстетијаза под гушу.

крстен, -a, -o 1. крштен. — Крстени смо у цркву у Рупје. — Овија малити несу

крстени, а старата ми-е крстена. 2. фигнормалан. — Нешто си вика спрома главе ко да

неје крстен. — Еси ти крстен, кво тој работиш, што тепаш дете?

крстено дрво с освештано дрво, в запис, в молитва", в крс (1). — Куде крстено

дрво се збирамо на собор.

крстева (се) несв.даје (се) име детету, крштава (се). — Наша деца-е крстевал

поп Јова из-Село. — Сћг се деца и не крстевају ко некад.

крстевање с гл им од крстева (се), крштавање, крштење. — НесЊм могал да

додим на крстевање на деца, бил сам у работу.

крстевља несвкрштава. — Данђс ће ни крстевља поп деца у кућу.

крстење с гл им од крсти се. — Крстење-е кад!-це човек прекрсти. — Народ

заборајил на крстење, сети се књд га голема мука сапне, па после вика како му не

помага ни крстење.

крстење“ с 1. крштавање, крштење. — Крстење е заказано у недељу. 2. свечани

ручак поводом крштења. — Спремили смо се, еве, за крстење Јовану.

крсти“ м сеоска слава, заветине. — На крсти се и сЊг збирамо куде запис.

крсти“ несв1. даје име детету, крштава. — Дошњл поп да крсти дете. 2. фиг

изнемогне, посустане. — Крсти ноге књд оди, дотле-е докарал. 3. фиг саветује,
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прекорева. — Крсти га, крсти, ал он па по његово — кафане, жене, ракија. — Ја га

крстим а он прди (изр тера по своме).

крсти се несв1. крсти се. — Крсти се све три прста. 2. фигнуди се. — Од њега мож

само да се крстиш. — Крстим се и чудим квотој работи. 3. изр: не крсти се не слуша, не

поштује, немари ни за што. — Едник му оратим, ал он се не крсти. — Не крсти се овој

дете, па тој ти-е.

крстина ж1. снопови зденути у виду крста, вкладња.— Наридзденумо четири

крстине. 2. мед лумбални део кичме, крста. — Пробађа ме нешто у крстину. — Укочи

ме крстина, не могу се ни с руку посунем.

Крстовдњн м Воздвижење Часног крста, 27. септемра. — На Крстовдњн отиде

бос, нема обућа, нема ништа. — На Крстовдњн војска-е рание постила и казани су се

парили.

крстоношеж мн. учеснице литија. —До предрат смо имали крстоноше, после ни

несу дали ел несмо смејали.

крстопутина жраскршће, враскрсје. — Туј, на Поље-е голčма крстопутина, по

маглу можда залуташ, да отидеш куде неси намислил.

крстопутинка ж дем од крстопутина. — Сретоги горе, на крстопутинку.

кртинка ж дем и хип од кртина. — Најдо нешто от кртинку, па тури у зеље.

кртињак м (мн кртињци) хрпа земље коју је изровала кртица, кртичњак. —

Цела ливада кpтињци, не можда косиш како требе. — Толки кртињци изровале

кртице.

кртињче с дем од кртињак.—Пуна авлија кртињчетија што-е кртица изрила.

крт м (мн кртови) 1. хрт. — Овиа моћ кpтови књд довату да јуру зајци, не можги

стигнеш. 2. фиг кртица. — Кртали чекаш, те си се такој туј замислил'? — Све ни

кртови појели компири.

кртица ж зоол кртица Таlpa europea.

круг м дрвена даска у облику круга на којој се меси хлеб, в танур. — Још меси

креван на круг.

крулење с гл им од крули (се). — Кои ти помага у крулење царевицу?

крули несвскида зрна с кукурузног клипа. — Дојди куде мене да крулимо

царевицу.

крули се несв1.рони се.— Крули ми се малтер от-плафон из-sидови. 2. одваја се.

— Царевица се крули од клас, па се трг дава на свиње.

круљач м направа за круњење кукуруза. —Зачас он скруљач окруљи царевицу.

круњи несе и крули. — Отишћл куде тазбину, у Гузевје, да круњи царевицу.
крупавица ж падавина од кише и зрнастог снега, исплапавица. — Удари

крупавица те ни упропасти работу.

крупначњк, -чка, -чко крупнији, мало већи. — Беше си он крупначњк још како

дете.

крупнеж с оно што је крупно. — Они збрали крупнеж, мене остаили само

ситнеж. од компири.

крупно с в крупнина. — Све ми дадоше крупно, а требе ми ситнина.

крупнина ж новац великих апоена. — Немаше ситно, дадо му крупнину па ће ми

врне.

крупњикав, -а, -о већи, повећи. — Несу толко ситне теј сливе, дојду малко

крупњикаве.
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крушка жв кијац, в кијанац, в ђуле. — Немој се измазуљка крушка от кантар, ће

ти претуца ногу.

крушкарм продавац крушака. — Пројде едњн крушкар с коња, продава крушке и

јабуке.

Крушке ж мн мтн планинска коса, ливаде, њиве.

крушум м куршум. — Ће добије крушум у чело. —У њега стои крушум, он нема

гроб, њега-е вода сакранила (из гледања врачаре).

Крушумлија ж Куршумлија.

крушче с дем од крушка. — Посади неколко крушчетија доле куде појату.

крушчица ж 1. дем од крушка. — Благачке су овеј твое крушчице. 2. фигсијалица

у батеријској лампи. — Прегорела ми крушчица на батерију, а у задругу нема да се

купи.

крца несв1. крцка, пуцкета. — Кад)-цтупује, оно крца под ноге, бил је тој сила

o(д)-човека. 2. ломи. — Крца ораси како миш.

крчажњк м дем од крчаг. — Нек си сенари понесу крчажњк за воду.

крчаже с дем од крчаг. — Строши ми се оној згодно крчаже што си носеше књд

жњееше. 1

крчање с глим од крчи (1, 2, 3, 4). — Не заспа од његово крчање (1). — Умори ме с

тој стално крчање за овој и за оној (2). — Чак у Вракњице се чуе крчањена собор (4).

крчевина ж ливада настала крчењем шуме. — Данаске косимо крчевину на

Романски рид.

крчи несв1. кркља, хрче.— Крчи кад)-цпава. — Цел ноћ крчи како воденица. 2.

фиг закера. — По целден ми крчи ко сцепено грне, не мож се више трпи. 3. фиr ври,

кључа. — Поглеј, грне на шпоретјел почело да крчи. 4. фиг свира, бучи, бубња, ваља

се. — Крчи собор на Рид, народ салетел са све стране. — И оро-е големо напред туј

крчало.

Крчи извор м име врела, извора.

крчљам онај који крчи, закерало.— Куде ми пратише овога крчљу да ми помага.

крчма ж фиг част, чашћавање. — Ће пијемо крчму, отелила ми се Лиса. — Дава

крчму, купил коња. — На њега-е крчма, он је испразнил влашу.

кршм 1. лом. — Какbв је тој овде крш? — Пијан напраил крш по кућу. 2. стрмо,

врлетно земљиште. — Не би могла у овај крш да живим. 3. фиг пребије, претуче. —

Кршћу напрајм од њега књд га уватим.

крши несв1. ломи, разбија. — Ем се налоче, ем после крши по кућу кво стигне, ем

плаши деца. — Неки ми кршил џорџини. 2. изр: крши вратради на своју руку, ради шта

хоће. — Нека крши врат књд је зашијавел, свл деца да ми не дира; крши грбину много

ради, пропада од посла. — За кога триесгодине кршим грбину по овеј гологузе?

крши се несв1. извија се у ходу. — Све се крши књдоди. 2. фиг одлази. — Нека се

крши там куде-е пошњл.

кршољакм комад чега поломљеног, разбијеног.—Куде погледаш, све кршољци

од влаше, стовне, панице.

кршотина ж остаци поломљеног,разбијеног предмета. — Ајд!-цаг залемитија

кршољци од|-цтомну.

крштева (се) несв крштава (се). — Тика крштева већем трећо дете, а ти се још

неси ни женил. — Јутре се крштева дете на Трајка исЧуку.
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крштеван, -a, -o 1. крштен. — Не би рекал да си крштеван како работиш! 2. фиг

луд. — Еси ти крштеван?

крштевањес глим одкрштева (се).— Елте викаше на крштевањемалото дете?

крштевкаж свечаност поводом крштења детета, крштење.—ИдемоМилану

на крштевку. — Честита ви крштевка!

крштевља (се) несвв крштева (се). — Кои си крштевља нека си крштевља, ја си

знам како ћу с моја деца. — Мало кои тог нее крштевљал деца, сва се чељад

крштевљала.

крштевљање с глим од крштевља (се). — Спремимо се за крштевљање бепче.

крштенка ж крсно дрво (буква), запис, в крс (1). — Двапут годишњо збирамо се

куде крштенку, за Спасовдњн и Богородицу.

крштеница ж фиг извод из књиге рођених. — Однесо им и крштеницу на дете.

кубарац м комад дрвета спремљен за ложење. — Донеситија кубарци за у

шпорет.

кубарче с дем од кубарац. — Исцепил ми дрва на кубарчетија, одмерак за

кладење.

кубарченце с дем од кубарче. — Изгоре и sâдњо кубарченце. — Напрај ми треске

од овој кубарченце за подложување.

кубе с ваљкаста плехана пећ. — Наклади добро тој кубе, еднуш да се згрејемо

како требе.

кубенце с дем и хип од кубе. — Да ми-е овде мое кубенце, да ме стопли.

кубури несв1. живи тешкоу немаштини и беди. — Цел живот-цмо кубурили, от

печаловину се тешко састављал крајс-крај. 2. има проблема с неким или с нечим. —

При толки шумаци сњк да кубурим зими з-дрва!

куварица ж везено платно с мотивом народног кулинарства које се поставља

на зид. — Метнули куварицу на дувар, па гу ушљепали.

куверат мв куферат. — Дај ми куверати артију да Аргаћији нашарам писмо.

куде предл код. — Идем куде Сотира по багламе. — Немој куде жито да пасеш

стоку. 1

куде“ прил 1. куда. — Куде ће овакој сабајле, да га пита човек? —Куде од Арсу да

бегам?2. где. — Какав си, требе да се удавиштāм куде жабе мочају! — Куде работиш?

— Куде печалиш? —Куде да се денем?— Куде ти-е Цвета? 3. зашто.— Куде се толко

ујдурисујеш?

кудебило прил било куда. — Што гођ узне, остаји кудебило и не мож га после

најдеш.

кудегод прил било где, где год. — Кудегод да иде, с-њега си води коња.

кудегођ прил в кудегод. — Кудегођ да отидеш, њега ће сретнеш.

кудедае прил било куда.— Врљи џопке кудедае, па ги после три сата тражи.

кудедало прил било куда. — Има побегнем кудедало од њега, да ме никад не

најде.

кудеља ж1. преслица. — Запашем кудељу, па цел дtн предем вуну у овце. 2.

количина предива која стане на преслици. — Наћаске, на седењку, испредо три

кудеље.

кудељица“ ж прамен вуне увијен на кудељи који се преде. — Испрела сам три

кудељице вуну наћас на седењку.
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кудељица? ж полуга која регулише проток жита приликом лилевења. — Ку

дељица подиза вртено и дубено за жито да спада, да не сасипује млого.

кудељка ж дем и хип од кудеља. — Строши ми се кудељка, кво ћу снг?

кудељче с дем и хипод кудеља. — Напрајилвој башта кудељче, да и она преде.

кудење несвкуђење, оговарање. — Кво дати казујем, она еза големо кудење.

куди несвоговара. — Кој ме куди да полуди.

кужла ж женска особа склона бежању од обавеза, побегуља. — Не викајвише

туј кужлу да ти помага.

кужља м особа склона бежању од обавеза. — Дошал онај кужља што ми-e

кужнулономад з-две иљаде паре.

кужне свр побегне, узмакне. — Држ га добро, немојти кужне! — Мене-е еднуш

такој кужнул несам могал да га уватим све до долину. — Књд кужне не мож га

стигнеш.— Кужнул из војску. — Кужнулод работу. — Кужнулу странство. — Кужни

и ти ако умејеш, ако смејеш, ако си умејатан.

кујна ж1. кухињски намештај. — Решил: сам ће праи кујну, 2. просторија у

којој се кува. — Да прејдемо у кујну, ту-е потопло.

кука“ ж 1. кочић који служи при сновању основе за ткање. — Кука-е пободена

подаље од чинови и од њу почне сновање. 2. гвоздена шипка савијена на оба краја,

служи за качење судова или на веригама за котао. — Тури котле на куку да узаври

водазакачемак, 3. дрвени штап са кукицом забрање плодова. —Узни куку кад береш

шипци, да ги доваташ, да се не изгребеш по трње.

кука“ ж кукњава, плач.—Одеднуш чумо настаде нека кука откуде њину кућу.

кука“ несв1. жали се, јадикује. — Има два платежника у кућу и па кука да-е бес

паре. 2. јауче, плаче, в вије. — Куказа Светомира што-е млад умрел. — Кука наглас.

кукаља ж 1. штап с куком за дохватање удаљених ствари. — Ако не мож

з-друго, а ти с кукаљу.—Скукаљути-е најлакше, да те трн не изгребе. —Сви сас руке

а ја с кукаљу, 2. фиг штап, батина. — Чвокни га еднуш с кукаљу па ћете послуша. —

Не мож више да оди бес кукаљу.,

кукаљка ж дем од кукаља. — Узни кукаљку, наскуби сено од)-цтог на овце. —

Доватил кукаљу, да ме бије, али ја побего.

кукаљче с дем одкукаљка.— Стојкукаљче неће гадоватиш, узни бољу кукаљу.

кукица ж копча. — Тој се раније копчало на кукице, а не на дрикери.

кукиче с дем од кукица. — Куде ми-е онај игла с-кукиче?

кукичес, -та, -то са кукицама. — На вр дојде кукичес.

кукичка ж 1. кукица на игли за плетење. — Откину се кукичка на иглу, не могу

си плетем. 2. клин за качење. — Напраји кукичку на дирек, па га закачи.

, кукља жв кукаља (1,2). — Немаше кукљу да доватим неку гроњку црешње. —

Узни кукљу, па наскуби сено од|-цтог за овце. 2. кукача за старкање ватре, в

машице. — Распрeћи жар с кукљу, тури неко дрвце, наклади огењ.

кукљеc,-та, -то с куком на крају, у виду куке. —Неће ми побегнеш, ћуте доватим

с овија кукљес штап.

кукљица ж кукица на игли за плетење. — Скрши ми се кукљица на иглу, не могу

да доплетем џемпир.

кукњавина ж вика, дрека, запомагање, кукњава. — Наслуша се њину кукња

вину. — Ква тој кукњавина дооди откуде Чуку?

куковдан м фиг никад. — На куковдњн ће Руселена појде за њега.
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куковица ж 1. кукавица. — Време-е за орање, почела да кука куковица. 2. фиг

јадан, кукаван (човек, жена). — Куде ћу ја, црна куковица, књд нема ники да ми

помогне.

/куково лето/ изр никад. — Тој ће бидне на куково лето, а можебит ни трг.

кукувија жзоол шумска птица селица Сиculus canorus из породице Сисиtidae,

кукавица. —Тој што по целдин прекука кукувија на Цветин бор, не слути на добро.

куку-леле узв при лелекању и кукању.

Кукулин м име.

Кукулинац м човек из Кукулинаца.

Кукулинка ж жена из Кукулинаца.

кукулински, -а, -о оно што припада Кукулинцима. — Рано закукурикаше ку

кулински петлови.

Кукулинци м заселак у Млачишту.

кукумавка ж 1. зоол кукавица. — У пролет по целден кукумавчи кукумавка у

Печиново браниште. 2. фиг особа која стално кукумавчи. — Бегај од|-туј кукумавку,

на главу ми се укачи с њојни кукумавци.

кукумавцим мн кукумавкина деца. — Накотила онолки кукумавци, па не знаје

како да ги израни. — С њу вуче онија њојни кукумавци.

кукуњeжм 1. врста народног кола. — Не знају овија свирачи да свиру кукуњеж.

2. фиг смрзавање. — Ће ми игра кукуњеж књд дојде зима, а дрва неје докарал.

кукурег м бот кукурек Нејеђorus odorus. — Прво процавти кукурег у Савчи

камен.

кукуриган м петао. — Еси чул како мој кукуриган поје?

кукуригне свр закукуриче, кукурикне. — КЊд петл други пут кукуригне, це

дизамо за на пазар у Предене.

кукуригу узв кукурику. — Кукуригу, завикал петл од буњиште. — Кукуригу

петле, набери ми метле / Моја мати луда, ће направи чуда (дечја песма)

кулакм испуст на дрвеном стубу који се поставља улежиште у камену. — КЊт

кулак улезне у камен, трг ће дирек боље држи ћуприју, још боље књд му заковеш

косници.

кулиза жмулизица, превртљивац. — Стратија ти-е голем кулиза, не ортачи се с

њега, ће те навуче на танак лед.

кулизан м в кулиза. — Тој ники не знаје колки-е он кулизан.

кулизанком дем и хип од кулизан. — Куде-е мој кулизанко да га видим?

кулизица жм превртљивац, улизица. — На кога ли се метну таква кулизица?

кулизување с глим од кулизује се. — Знамо њојно кулизување, ич ни не причај за

тој.

кулизује се несву миљава се, додворава се. — Свакому се кулизује тај мазнула.

кулук м 1. присилан бесплатан рад. — Малко ли смо порадели на кулук. 2.

оптерећење, терет, обавеза. —Тој ми-е голем кулук да работим и деца да вој чувам.

— На такbв кулук неће ме више ники накара.

кулунџијам продавац бижутерије ијефтиног кујунџилука, кујунџија. — Пројде

кулунџија и пронесе прстени, гривне, манистра, сатови, квоти душа оће, свл паре да

имаш.

кулунџилisк м кујунџијски занат, кујунџилук. — Тел је да га дадемо на кулун

џилћк, ал тој не беше.
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кулучење с гл им од кулучи (се). — Досади ми тој кулучење без динар. — Па ни

викају на кулучење за пут.

кулучи несвригради тежак посао, бесплатно ради. — Цел животје кулучил да

нешто заработи, и кво-е заработил” — Ако се кулучи, нека се кулучи, да знам. — Да

сам знал да се кулучи, не би ни доодил.

кумарац м комарац. — Изедоше ме све кумарци.

кумашин м онај који прима име. — Кум крштевља кумашина.

кумитам 1. комита. — Одавно се ишло у кумите, још књд је бил мој деда, 2. фиг

мангуп, препредењак. — Куде-е онија твој кумита да га ја питујем за здравје?!

кумитина м ауг од кумита (1). — Деда му-е бил опасан кумитина.

кумичка ж дем и хип од кумица. — Овој му-е купила кумичка за рођендан.

кумовим поимен придев кумова породица. — Ћени помогну кумови кад-дојду.

— Ако не викаш кумови на радос, кога ћеш?

куновка ж врста крушке. — Турашеу крушке куновке у врчве за туршију.

куњање с гл им од куњи. — Нема леб откуњање, но се дизај да работимо!

куњи несвкуња, дрема. — Укуњале ми нешто овеј кокошке, па по целден куњу.

— Целден туј куња уз огњиште, ништа не уработи.

куп“ м гомила, скуп. — Суво сено одмазденумо на куп. — Збери камење на куп

ка(д)-требиш ливаду, па ће ги искарамо с колица.

куп“ прил скупа, заједно. — Це зберемо сви у куп, па тек ће идемо на Крс. —

Затеко ги сви на куп, целу вамилију. — Докарал на куп и овце и говеда.

купара ж гомила, скуп чега. — Камење из мајден смо збрали на купару, за
1

ДОКарување.

купарка ж 1. дем од купара. — Слабо родилечам, едва се од вра збра една

купарка, 2. зденути снопови конопље (Горње Гаре). — Грснице сездену у купарке.

купњц м купац. — Ја сам му бил први купћц.

купе несвкупа (Горње Гаре). — Претпостриг овце купемо на реку.

купен, -а, -о купљен. — У град еду купен леб, ми још месен.

купенија ж купљена ствар. — Несмо како сЊг имали купеније, но смо све сами

праили и готвили.

купено с одећа која је купљена урадњи.—Неће клашњено, носи сâмо купено.

купинка ж дем од купина. — Набра му малко купинке, да изеде.

Купиновица ж мтн пашњак, шума, жбуње.

Купински рид м мтн планинска коса са дрвећем и жбуњем.

купињак м место са много купина. — Не завукуј се толко у купињак, има пуно

змије.

куповно с купљено. — Ники више не шије клашње, носу сви куповно.

купување с куповање. — Ће причекаш с купување докле зберем паре.

купуз м купус. — Улезле овце у купуз, па га слистиле. — Остаи купуз да се вари,

па ото куде њу.

купчњк м дем од куп, хрпица. — Дај паре на купчек, да ги избројим.

купче с дем од куп. — Тури ми едно купче сирење.

/кур/ изр: — — мој ће добије (ништа). — Еве му - (ништа). — Турим га на -

(псовка). 2. загонетка: — Црвен кур на танур (паприка).

курајбер м неозбиљан човек. — Оставитија курајбери, несу ти они друство.
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курацм поред обичног значења, среће се и у бројним изразима типа: —Којтие

(шта тије)?— Иди у — (иди бестрага). — Боли ме – (баш ме брига). — Увати меза

—Можеда ми пуши - (ништами неможе).—Стури ми се с - (досадио сими).

курбетка ж пеј лака жена, блудница, проститутка, волоојда. — Не могаше

више да живи с туј курбетку, па побеже дом.

курвал,км курвање, курварство. — Само му у памет курвалнк. — Кои што, он

от-курвалbк.

курвештија ж ауг и пеј од курва. — Да-е она знала да е родила курвештију,

упишорила би гу одма.

1 /курвин син изр превртљива, лукава особа. — Е, не мож више такој, курвин

СИНе, доста СИ Ме веслаЛ.

курвиче с дем од курва. — Чијо ли беше оној куpвиче?

курвосување с гл им од курвосује се. — Само си мисли од курвосување.

курвосује се несвјури жене, курва се. — Не глеј ти њега, нека се он курвосује

колко оће, ти си глеј тебе.

курвоше се несвв курвосује се. — Курвоше се куде стигне.

куре с 1. општи назив за непознато дете при обраћању. — Куре, чити беше?—

Кудеси пошњл, куре? 2. речца као изразмилоште према мушком детету. —Елти још

жива баба, куре, поздрави гу од Симчу из Дикаву?

куре“ с дем од кур. — Кам да види деда колко ти-е порасло куре.

куренце с в куре (, 2. — Нешто ти малечко тој куренце. — Дојди куде чичу,

куренце.

куpилм курир. — Бошко-е бил курил, носил је писма, па га отпустише.

куpка ж фиглака жена. — Само ли мијош еднуш дојде подруку тај куpка, ћу гу

претепам.

Курке м надимак.

курке м општи назив за младића при обраћању. — Курке, које работиш? — А

што данic неси ишал у школу, курке?

куроњам фигмладић. —Порасал дединкуроња, пуштил бркови, па се замомчил.

Курта м надимак.

куртампеј онај који јејако курат.—Отиде курта у дрва пот Павлову гремаду.

куpталисување с глим од куpталисује (се). — Одј-тој нема куpталисување, то-е

голема болес.

куpталисује (се) несвослобађа (се), сређује што. —Три године се куpталисујем

одј-туј муку, још се не мога куpталишем. — Откiд куpталисујетуј свињу, никако да

гу куpталише.

куpталише (се) свр ослободи (се), лиши се кога или чега, заврши инто. —

Курталиса дрва: ни кубарче не остаде. — Да те куpталишем од овце, да се више не

мучиш. — Курталиса ли твоје свиње? — Курталиса се ја од овце, све ги продадо, па

што буде.

Куртем заселак Жутина, в Говедаровци.

Куртини м мн назив фамилије. — Куртини дојду потпут за у Село.

куртон м презерватив. — Кад)-цам Пери први пут купувал куртон, рекал ми-e

да тражим риш-чоколаду.

куртулисује несвв курталисује. — Докле он куртулисује свињу, да ја приставим

месо да се вари.
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куртулише сар и курталише. — он може да те куртулише од-туј беду.

куpц м курац. — Оволки му-е куpц, две ватке и три прста.

курче с дем и хип од курац. — Нешто ми млого малецко тој твоје курче.

курчење с гл им од куpчи се. — Досади ни више с тој курчење.

куpчи се несвриг прави се важан.— Курчи се ко да му је башта ослободил Црну

Траву. — СЕл знае да се курчи.

кус, -a, -ö кус. 1. недовршен. — Дошло ми некако кусо. — Сашил ми кусо гуњче.

— Не завршимо стог како требе, остаде малко кус. 2. изр: — Кус петел, пиле довек. —

Што-е брзо то-е и кусо.

куса несвједе кашиком. — Овој дете куса сложицу ко стар човек.

куса кола с мн предњи трап воловских кола, в двојанка“. — Спреми куса кола, да

раскарамо ђубре по њиве.

кусаљка ж кашика. — Дај му кусаљку, нек огребе котле.

кусање с једење кашиком. — Знаје само за кусање, да работи с ложицу.

куска несву дем знач: куса. — Научило дете, па си само куска.

кускање с гл им од куска. — Нема кускање, но кад!-це еде, цееде!

кускун м каиш који је провучен испод репа коња, в подрепашник, в подгужњак“.

— Поглеј кускун да не глође коња, ал да добро држи самар.

кускунџијам 1. фигулизица, подрепаш. — Бил је на сваку влас кускунџија. 2. фиr

помоћник, потрчкало. — Откад!-це поп-Јован запопил, он му-е кускунџија.

кусне сврједне кашиком. — Кусне па остаји.— Кусни, не запирај на људи у кућу.

/кусо и репато/ изр гомила, олош, шљам, в ђурунтија (2). — Збрало се кусо и

репато, не мож човек да продума ни едну како требе, одма га поклопу.

кутијица ж дем од кутија. — Донеси ми брош искутијицу

„кутиче с в кутијица. — Манистра, ђинђуве, брошови, гривне, све тој држи у

кутиче.

1 кутиченце с дем и хип од кутиче. — Немој да заборајиш и кутиченце, иде уз овија

СаТ.

кутичка ж в кутијица. — Остаји га у кутичку да га не загубиш.

кутлав, -а, -о хром. — Родила се таква, кутлава.

кутлавеје несвпатрави, храмље. — Куде кутлавеје на овуј студеницу књд гу

ники неје викал.

кутлави несвхрамље, поклецује, в кутлавеје. — Кутлави с-леву ногу.

кутлавка ж пејона која храмље. — Потегла кутлавка чак из Лебет, па дошла на

Мејане на собор.

кутлавче с пеј дете које храмље. — И оној малецко кутлавче повела с њу.

кутлајка ж кутлача. — Куде ти-е кутлајка, несигу донела?

кутлац мразмак између два конца на нитима на разбоју, отвор у нити, в

котлац. — Крос кутлац се провукује жица од основу. — Све жице од основу требе да

Пројду крос кутлац.

кутлац?мпејхрома нога, в патрак (2). —У кутлац војга кутлави неки (псовка).

кутлача ждео на воденичном кошу из кога пада зрневље у грлић горњег камена, в

кутлица, в копања.—Како траска клечетаркатакој ис-кутлачу пада жито да се меље.

кутлица ж в кутлача. — Ис кутлицу жито упада у отвор на горњи камен да се
1

МеЉе.
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кутне (се) свр сакрије (се), ушушка (се), в копне (се). — Кутни га под кревет да га

не најде. — Кутни се куде мене, пот постељку.

кутњи, а, -о кућни. — Овој лето не макну откутњи праг.

кутракм 1. млади пас. — Остаји кутрака куде Руселену докле отидем у Лебет по

модре сливе. 2. фиг дечак, дечачић. — Овој ли-е твој кутрак?

кутраче с дем и хип од купрак (1,2). — Дај овој на кутраче, нека глоцне коску (1).

— Кад)-ће пооди у школу твое кутраче (2)?

кутрес (мн кутретија), 1. псетанце, умиљато куче. — Поџавељају се кутрстија,

па се пасаживу —Ћути дадaем едно кутре да га чуваш, дати порасте. — Не дирајте ми

кутре, ћу ви потепам. 2. фиг дете. — Јела, кутре, куде деду, да се почувамо.

кутренце 1. дем и хип од кутре. — Ће остајимо едно кутренце од нашу кучку за

запат. 2. фиг дете, детенце. — Моје кутренце ме чека да дојдем из работу.

кутpишта с зб им пси. — Куде иде, збира кутpишта. — Ћети се збирају на гроб

кутpишта!

кућаж 1. просторија с огњиштем у кући где се проводио дан. — Накладо огењу

кућу, беше заладнело 2. зграда, цела кућа, дом. — Напрајили смо нову кућу од-чврс

материјал.

кућеван, -вна, -вно 1. који припада кући. — Отиде да посврши кућевне работе. 2.

онај који брине о дому и породици. — Млого воljЈ-е муж кућеван.

кућерак м дем од кућа. — Онија кућерак им јетескобан за онолку вамилију.

кућерка ж в купарка (Горње Гаре). — Здену се грcнице у кућерку.

кућерче с 1. дем и хип од кућерак. — Имам си кућерче, колко-е толко-е, ал мое је.

2. собица са ниским кровом намењенамладима после женидбе, в.дајана. — По свадбу

младенци преспу у кућерче доле, пот кућу.

кућњак м кутњак. — Заболел ме кућњак, па само сувитли, не могу главу да

дигнем.

1 t 1 1 1

куфер м кофер, в. ковчек. — Донесе два-куфера ствари из работу.

куферат мковерат, писмо.—И сагми стоју у сандуккуферти с његова писма.

куферт мв коферат. — Прати му слику ус-писмо у куферт.

куферче с дем од куфер, куферчић. — У куферче држи тапије и папири откућу и

имање.

куче с фиг човек, у изр. —Знам тој - (познајем га). — Старо — (познат је). — Нашо

— (наш човек). — Дрви патку на мртвог (сили се над немоћним). — Удри - да не лаје

(лош човек). — Не веруј на тој -. — Изеде ме тој - дибидус, уpниса.

кучење с глим од кучи (се). — Књдвој дојде време за кучење, негде се изгуби.

кучес, -та, -то фиг зао, нељаљао. — Она-е с њега била, тај кучка кучеста, а овам

мене форта. t

кучетина ж 1. ауг и пеј од кучка. — Изеде га Милорадова кучетина за цволику. 2.

фиг зла, неморална жена. — Одведе вој мужа онај кучетина из Бајинци.

кучећи, -а, -о кучји. — Овој су кучеће штрапке.

кучешљак мауг и пеј од куче, фиглоти, зао човек. — Ћу утепамтија кучешљак, да

ме више не лаје.

кучи несвдоноси на свет младе кучиће, коти. —Чувам гуел кучи убави кучићи.

кучи се несв1. кучка доноси на свет ново младунче, коти се. — Отишла да се

кучи кудегуники не види. 2. фигустеже се. —Немој се туј кучиш, но казуј кво има за

казување.



410 Радосав Стојановић

кучиста с мн кучина. — Истресе се пуздер и остане повесмо кучишта.

кучишљак мауги пеј од кучиште (1). — Набрзитна кучишљакда не замочује око

кућу.

Кучишњак м заселак Мачкатице.

кучишњак м кучји излет, в пчешњак. — Куде се обрнеш све кучишњаци.

кучишта с мн вкучиста. — Кучиста се после гребу с цигански гребенци.

кучиште с 1. ауг и пеј од куче. — Узни мотку, немојте изеде неко кучиште уз дел.

— Не пробди туј кроз малу, ћете изеду кучишта! 2. пејлош човек. — Стој кучиште

више не споређујем.

кучка ж фиг опака, зла жена. — Теј две кучке ме изедоше, превараше, па ме

доведоше за пијаницу.

кучкар монај који чува псе. — Немојдате видим више куде тога Тозу кучкара.

кучкарка ж 1. она која држи псе. — Место да чува деца, тај кучкарка залита

кучетија. 2. жена слабог морала. — Облитају туј кучкарку млога пцета и истуђу

малу.

кучљак м ауг и пеј од кучиште, фиг жена лошег морала. — Довуче се онија

кучљак из бели свет, па по цел ноћ око њојну кућу скучница.

кушакм парче летве које служи за повезивање дасака или гредица. —Требе ми

још едњн кушак, да приковем оплату за дирек.

Л

лабав, -a, -o 1. недовољно затегнут, несигуран. — Лабаво си врзал вреће, ћети се

истресу ис-кола уз Двојанку. 2. фиг слаб, нејак. — Лабавје у грбину, не мож се терети

с вреће. — Млого е лабава, неће мож она да ги учува.

лабавеје несв, опушта, попушта што. — Не давај му да ти конопче лабавеје,

викни на коња: „Отег, Врањчо!“. — Поче зима да лабавеје.

лабавење с гл им од лабави (се). — Вржи га добро за самар и нема лабавење

докуде кућу.

лабави несвпопушта, опушта. — Еден га затеза, други га лабави, ебем ли га

како требе! — Не лабави јуже толко, ће ти се вуче по зевњу.

лабави се несвопушта се. —Почел се лабави колан на коња, попритегни га.

лабавињам несигуран, непоуздан човек. — Ич га не викај, он ти-е лабавиња за

голему работу.

лабаво прил опуштено, како ко хоће. — Куде њега нема лабаво, мора се работи.

— Да може лабаво, сви би ишли куде њега.

лабавчњк, -чка, -чко у дем знач: лабав (1,2). 1. — Колан му-е млого лабавчњк, ће

му се смекне седло. 2. — Лабавчњк си-е у руке, још неје за косилбу. 3. фиг танак. —

Лабавчко ти-е тој облекло за овија студ, све це измрзнеш.

лaбaвшко прил недовољно затегнуто. — Лабавшко си врзал опћнци ће ти се

развржу, да се соплетеш.

лабрња ж пеј њушка, в њокалица. — Ћу му разбијем лабрњу. — Свуде завлачи

његову лабрњу.

лага ж лажа. — Њојна лага-е провидна.
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Лага ж надимак од Пелагија.

лагање с глим одлаже се, 1. лаже. — Куде-е научил налагање да ми-е да знам. —

Куде нас нема лагање, како се договоримо такој ће бидне. 2. фиг забављање момка и

девојке. — Толко лагање и па се несу узели.

лагаријаж 1.лаж. — Не могу више да слушамтејњојне лагарије за мала деца. 2.

лоша ствар, прескупи предмет. — На брзину си дадо паре за скупу лагарију, сbг се

могу на тенелак кајем.

лад м хлад, хладовина. — Седомо подј-цливу, у лад, да обедујемо, беомо оглад

нели. — Поткаруј овце накуде огрење да пасу по лад.

ладан, -дна, -дно хладан, студен. — Стигоше ладни дни. — Донеси ми ладну

воду од извор.

ладiк м дем и хип од лад, хладак. — Прилего у ладiк да си одморим душу.

ладење с гл им од лади (се). — Требе му добро ладење, било-е врућо стакле.

лади (се) несв1. расхлађује (се), хлади (се). — Лади шише с ракију у извор. —

Лади ноге у леген. — Отишал у реку да се лади. — Мавај з-грањку, па се лади. 2. фиг

презни се, смирује се. — Ако неје читав, нек лади главу.

ладначњк, -чка, -чко хладњикав. — Дошло му челце нешто ладначко и све-e

ладначњк. — Што су ти руке толко ладначке? — Туј куде дете спи-е ладначко.

ладне (се) свр прохлади се, освежи се. — Ладни лечка млеко, млого-е врућо. —

Излезни малко ис-кућу да се ладнеш! —Иди, ладни ити дупе малко на снег, припекал

си се ко мачор туј, уз огњиште.

ладнеје несвпостаје хладно. —Почелода ладнеје. — Већем ми у собу ладнеје.

ладни несвпостаје хладно, захлађује. — У подрум ладни. — У душу ми ладни

от-помен да требе да докарам дрва за зиму.

ладно прил хладно. — Ел ти ладно? — У автобус беше ладно. — Књд је ладно,

човек се облече како требе. 1

ладнокрван, -вна, -вно хладнокрван, прибран. — Ич се не плаши, бидни лад

нокрван кад-те питују учитељи.

ладнокрвно прил прибрано, хладнокрвно, одважно. — Отиде си ладнокрвно ко

да ништа неје било.

ладњикав, -а, -о прохладан. — Ладњикав ден, па неје за орање. — На ладњикаво

време седи си дом, да се не мрзнеш за џабе.

ладњикаво прил прохладно. — Постаде у кућу ладњикаво, донеси неку цепанку

у огњиште.
1

ладовина ж1. хладовина. — Под буке-е најбоља ладовина. — Иди у ладовину, да

не изгориш на слbнце. 2. фиг нерад, ленчарење. — Куде деду му-е дебела ладовина,

затој стално бега куде њега. — Навикал на ладовину, па му се не работи.

ладовинка ждем одладовина, 1. хладовинка. — Седни у ладовинку да пооратимо

лечка. — Вржи говеда у ладовинку да одану от-припеку. 2. фигленчарење, нерад. —

Књд би и ја имал овакву ладовинку саз-добру плату. — Куде мене нема ладовинка,

матика у шаке, па у компириште.

ладолеж млењивац, нерадник. — Не викај тога ладолежа дати помага, не видиш

скапал се од лењос.

ладување с гл им од ладy(ј)е (се). — Пројде нашо ладување, требе се загpћају

компири.
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ладуe (ce) / ладује (се) несв1. одмара се, хладује. — Окоси Браниште, па ћу

ладуeм до пладне. 2. фигленствује, беспосличи, излежава се. — Овде се само ладye,

ништа се не вата у руке. — Данње се можладује, светниц је. — Неће да работи, оће да

ладује, е тој куде мене неће најде. — Ми работимо, а Станојло ладује.

лажа ж лаж, неистина. — То-е сама лажа, мрзу га теј кучке, па га опадају.

лажац / лажЊц/лњжњц млажљивац, лажов, преварант. — Лажац, излага ме ће

дојде, начека се, а он не дојде. — Не веруј му ич, голем је лежhц.

лаже се несвзабавља се, води љубав (омомомку и девојци). — Три године како се

лажу Сибин и Марика, а још се не узимају.

лажипараж безвредна ствар која људима само измамљује новац. —То-еза мене

лажипара, тој никад не би купил.

лажипрда жм хвалисавац. — Не слушај туј лажипрду, лаже па прли.

лажљам влажац. — Кво гођ да каже ништа не верујем на тога лажљу.

лажовка ж цуцла коју дете сиса напразно. — Дадеш му лажовку и зачас дете

заспи.

Лазарићовци м заселак Лазарићевци.

лазарице ж мн обичај играња и певања на Лазареву суботу. — Ја и сестра смо

ишле у лазарице. 1

лазарка“ ж учесница лазаричких обичаја, влазаркиња. — Имам и слику ка(д)-

-цам била лазарка.

лазарка“ ж бот ливадска биљка Galium odoratum L.

лазаркиња“ ж влазарка. — Девојчетија волу да су лазаркиње.

лазаркиња“ ж влазарка“.

лазење с глим одлази, 1. пузење. — Почел је слазење, па држ, држ, стаде на ноге.

2. фиг удвориштво. — Слазење-е кућу напрајил.

лази несв1. пузи, бауља. — Нека га, некалази, полак па ће се успраји да пробди. 2.

мили, гамиже. — Лази паук низa sид. — Лази буба, лази, нешто тражи (пошалица са

децом).

лазибуба ж зоол ухолажа, воложа. — Подлазила галазибуба, па се одра

чешаећи.

лајање с 1, глим одлаје. —Лајчу познавам полајање. 2. фигоговарање. — Идеги

по цел ден лајање књд нема кво да работу.

лаје несвриг 1. говори непрестано, придикује, пороче. — Не могу га више трпим,

ваздњн лаје, не заустаља се. — Лаје на sвезде (изр: прети, говори упразно). 2. фиг

оговара. — Па ли-е за мене нешто лајала тај кучка? — Избезобразила се, па ми и на

дете лаје. 3. фиг сече дрва. — По целден му секира лаје у Јереницу. 4. фигмеље

воденица. — Воденица з-два витла, па лаје (изр).

лајно с 1. сточји измет, балега. — Боса сам била, ноге ми seđну, па гледам куде

се говече посере, набием ноге у лајно, та ги угрејем. — Згазил у лајно, па се опоганил.

—Нејеђлајна (вређање); 2. фиглош човек. — Стојлајно више не оратим. —Још емпут

ли за мене нешто проорати тој лајно, ћу га утепам.

Лајчам име пса.

лакат м 1. мера изатканог платна, растојање од врхова прстију до лакта. —

Едва стиго данаске да изаткајем три лакта цргу. 2. фиг ништа. — Затој ће од мене

добије лакат.
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лакачњк, -чка, -чко у дем знач лак, 1. мале тежине. — Нешто ти ранац лакачек,

други пут га добро надексаш. 2. фиг који слабо утопљава (одећа). — Облéкал си тој

лакачко оделце на овујзиму. 3. фиг оно што није тешкоза рад. — Косати-е лакачка за

работу, напаил сам гу: сама бричи.

лакачко прил на лак начин. — Дај му да работи што-е лакачко, још је малецњк. —

Ја запиња, запиња, а он гу лакачко окоси.

лакне свp наступи олакшање, олакша на телу, души. — Кад)-ћеш па у работу,

да ми од|-тебе лакне? — Лакну ми глава од онија прашак што си ми дала.

лакнежм ослобођеност од мука, живот без терета. — Цел живот пројде ми с

теготу, кад!-ће емпут да дојде лакнеж.

лако прил часком. — Мож ми лако нешто затребе, па нека ми е при руку, да знам

куде-e.

лакуван, -а, -о лакован. — Лакуване ципелке су трг биле у моду.

лакше прил 1, лаганије. —Лакше оди, не могу те стигнем. —Лакше коси, брзо це

умориш. 2. тихо, тише. — Лакше-те, деца, башта спи. — Лакше с туј вриску.

лала ж1. бoт цвеће лала, в бела лала. 2. у изразима типа: — Ће работи ко бела

лала (рад на силу).

лале м назив од миља у обраћању детету. — Лале, ма куде си бил, твои те

онолко тражу?

лале-миле прил фигмажење, в циле-миле. — Куде њега нема лале-миле, има да

слушаш, па уши да ти пуцају.

лаленце с хип од лале. — Куде-е моč лаленце, откад га несšм видел?!

лама несвригједе похотљиво—Лама кода-е сbк из апсу. —Лама како мећава.

ламање с гл им од лама. — Од његово ламање, сви се погледују.

Ламба м надимак.

ламзам онај који граби, који једе похотљиво.—Јеђге, немој видојде онијаламза

све да полама, ништа да ви не остаи.

ламка несвхвата устима о конац везано јаје о Белим покладама. —Ламкастели

јајце за покладе?

ламкање с гл им од ламка. — Ламкање јајца мож само с уста.

ламчампеј онај који једе халапљиво. —Тијаламча, какав је, главу ци изеде.

ланда (се) несвериг скита, лута.—Ланда се от-кућу на кућу, ко глуво куче, да му

пројде време. — Ланда се ко заулав.

/ланда јајца/изр беспосличи. — Питујеш ме куде-е Драгиш — ланда јајца по

Спаисковицу и Вракњице.

ландање с гл им одланда (се), скитање, лутање. — На перчик ми се попел стој

ландање по село да му пут види капут.

ландара (се) несв1. клати (ce), њише (се), млатара. — Обесил торбиче на слап

да му га ветар ландара. — Ландара му стојко књдоди, ететој му ландара! — Веш се

ландара на премет. — Ландара ти се каиш на мантил, ће га загубиш, 2. скита, лута,

беспосличи. — Књд би имал време и ја би се ландарал по целден, не би држал овуј

секиру да ми кида руке 3. фиг говори глупости, блебеће. — Одврзала език, па вој по

цел дtн ландара. н

ландарање с гл им одландара (се). — Исцепи ти се веш од ландарање на ветар

(1). — Сландарање по орман се кућа не држи (2).
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ландра (се) несввандра (се); 1. скита (се), луња, тумара, вуцара се. —Ландра по

Чeмeрник з-другари. — Ландра се ко блесав по малу, 2. клати (се), млатара. — Иде

она а ландра вој подвешка на черапу. — Спрегал се, ландра му се гуња на грбину. —

Ландрају му се крпољци на чешире.

ландрање с гл им од ландра (се), скитња, лутање. — Остајил ландрање, оди

стински узел да работи.

ланза (се) несвлуња, скита, беспосличи, вланsа, влyнsа. — Отишал да ланза по

некакви коњи. — Ланза се од овојми до онојми сњл да не работи.

ланзање с гл им од ланза (се), в ланsање. — Утепа се одлазање по ридишта и

никакав ћар не стече.

лaнsа“ м скитница, беспосличар. —Нема ланsање, нећу и ти да будеш како онија

Милевкин ланsа.

лaнsа” (се) несвв ланза (се). — Ланsа по целден од другара до другара, не сврта

се дом. — Ланsа се за његов грош, што тебе па брига куде се ланša?

лaнsање с гл им од ланsа” (се). — Има ли нека баба да му пребаје од лaнsање? —

Сцепил чешире по ланsање.

лани прил лане, прошле године. — Лани, на собор, на Чобанац, беше повише

људи. — Лани неје овакој припицало слbнце како сtr.

лаништесместо где је сејанлан: —Терај ги да пасу прекај реку, куде ланиште.

лански, -а, -о прошлогодишњи, лањски. — Интересује га школа млого како

лански снег (ирон). — Ланска прашчина беоше покрупњачка.

ланче с дем и хип од ланац, ланчић. — Кулунџија пронесе ланчетија, брошови,

прстени, гривне — и сто друге дрангулије.

ланченце с дем и хип одланче.— Еве, чича за рођендан на дете донел ланченце.

лапавина ж суснежица, лапавица. — Удари лапавина, остајимо брање дрва, па

побегoмо у Стојанчину појату. — Батиса ни работу тај лапавина.

лапа несвриг једе халапљиво, похотљиво. — Лапа рану ко нездрав. — Куде се

такој еде, лапаш како куче.

лапање с гл им од лапа. — Навикал на лапање, па н-умеје љуцки да еде куде

људи.

лапара несв1. говори глупости, лупета, блебеће. — По ваздњн лапара с онуј

погану језичину, ич да га не слушаш. 2. клопара (воденица, кола). — Лапараше нека

кола наћаске нис пут. 3. млатара, вландара. — Што не збереш веш, да не лапара на

ветар?

лапарање с глим одлапара (1, 2, 3). — Не могу да трпим њино стално лапарање

(1). — Полапарање познавам наша кола (2). — Не сведо очи од лапарање на оној

прозорче на таван (3).

лапне свр у дем знач: лапа, брзо или мало поједе. —Лапну малко од обед, па отрча

да доји дете.

лапрда несвпеј говори свашта, блебеће. — Неклапрдакој што оће, мене метој не

тангира.“

лапрдало с блебетало, торокало. — Од)-тој лапрдало свашта ће чуеш.

лапрдање с гл им од лапрда. — Пуна ми глава од њино лапрдање.

лапћање с гл им од лапће (се), 1. халапљиво једење. — Књд на прашчина сипеш

бркало, само чуеш лапћање. 2. бучно ходање, лупање ногама о тле. — Кво-е-тој
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лапћање по кућу одј-цабајле?3. ударање.— Какво-етој сваки час лапћање човека по

грбину? 4. фиг хвалисање. — Од његово лапћање у груди не мож се живи.

лапће несв1. једе халапљиво, бучно. — Куче млого гладно, па лапће помије ис

корито за свиње. 2. лупа кад хода. — Коћ тој толко лапће с кондуре око кућу?

лапће се несвудара се, хвалише се. — Немој се толко лапћеш, верујемо ти.

ларма“ ж галама. — Ис Тодорови се чуе голема лармa.

ларма“ несваалами. — Кои куде чичини толко ларма? — Не чу од ларму кво ми

рече.

лармање с гл им од ларма. — Пробише ми главу с лармање. — По лармање

познâвам да-е туј Таћија. *

лармаџија м галамџија. — Он је главни лармаџија у кућу.

ласан, -сна, -сноједноставан, лак. —Тој ти-е ласна работа: косу у шаке, па мавај

око тебе. — Ласан је живот књд имаш паре, мука-е књд немаш.

ласка“ ж (угл мн) шљокица као украс на вути. — Књд извезешемо вуте с ласке и

манистра, па дизга, шик, ширит, гајтан, поубаво од)-тој нема.

ласка“ несвсветлуца, сјаји се. — Нове ципелке, па ласкају.

ласка се несв1. светлуца, одсјаји, сјајка се, леска се. — Све се на њу ласка

колко-е убава. — Ласкају вој се менђушке. 2. дотерује се, кинђури се. — За кво ли се

толко ласка пре дј-цваки собор?

ласкање с глим одласка (се), 1. светлуцање, сјајкање. — Одласкање не можда

гледаш у реку. 2. улепшавање, кинђурење, дотеривање. — Научила на ласкање куде

башту и матер, па се и овде ласка.

ласкарче с иглица која је служила за украшавање („низање“) вуте шљокицама

и перлама, вигличе ласкарче. — Кад)-це с ласкарче наниже вута све се сјаи и лашти

онакој убава с ласке и манистра.

лacначко прил у дем знач: ласно. — Све вој иде од руке ласначко. — Ласначко га

сработимо.

ласно прил лако. — Ласно ће га најдеш. — Докле се укачиш на Чуку, после е

ласно, све редом.

ластавичка ждем и хип одластавица.— По поље се разлетеле ластавичке на све

стране, све у радос.

ластaр м изданак на дрвету, в омлад, в младар. — Оцеко лани сливу, књд

ис-пењугу избили ластари.

ластaрак м дем од ластар. — Да калемиш тија ластaрак од благу сливу.

ластеж мластиш. — Покидал ми се ластеж на гаће, па спадају.

ластреж м властеже. — Фали ми још два метра ластреж, књд идеш у Село да ми

купиш.

лацка несв1. штуца. — Чим лацкаш толко, неки те сигурно спомиња. 2. фиг

жели што, чезне за чим. — Има си њојно, ал за туђо вој срце лацка.

лацкање с глим одлацка, штуцање.— Увати ме неколацкање, па свллацкам.

лацне сврштуцне. — Час, час, палацне. — Само ли га ватим, има далацне и тој

ће му буде!

лаштење с гл им од лaшти (се). — Од лaштење не можда гледаш.

лашти (се) несвсија (се), пресијава се, блиста. — Средила кућу, да све лашти

Лашти се онај вута на њу. — Лашту војсе зуби кадј-це насмеје. — Књдомете, лашти

се цела кућа.
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лњжаж влажа. —Тој неје такој било, то-елњка што проносу Динини. — Излезла

голема лежа за Милевку да е побегла за Синадина.

лљжац м влажац. — Излага ме тија белосвецки лежац, па потего чак у Село по

овија мраз. 1

леже несвлаже, говори неистину. — Коилежетај-икрадне.— Очи му викају да

леже.

леже се несввлаже се. — Лkжу се момак и девојка докле се не узну, а после си

знају да-е тој била лежа.

лежља млажов. — Такав лiокља у село неје одавно откупувал говеда.

лњсан, -сна, -сно власан. — Викај Симку да жњете Пченичиште, она-елесна на

руку, брзо ће привршите.

лњска ж (угл лЊске) власка“. — Извезла вуту с леске и манистра, па вој млого

убаво стои.

лњска“ несвеланца. — Стално лфска ципеле с ималин.

лњска (се) несв1. светлуца, пресијава се. — Лћска војсе вутиче кад!-це зати у

оро, па заигра. —Вута војсe ласка, све се на њу лhска, само трепти како огледалца. —

Лћска војсе кућа колко-еуредна. 2. фигдотерује се, гизда се.—Лћска сеза собор.

лњсно прил лако. —Тојбеше лесно, но свг се требе запне.—Лbсно гу преварамо и

доведомо за Гопчу.

лbЦка несввлацка. —Лћцка од)-цтра. —Тикомир сbглецка књд га спомењујемо.

лњцкање с штуцање. — Какво-е па тој твое лњцкање цел двн?

лЊцне свр влацне, 1. штуцне. — Кад-дете лешне, дај му водицу да стане

лњцкање. 2. фиг награише, настрада. — Немој ти лšцне сестра.

лњшти (се) несввлашти (се). — Убаво, па лвшти. — Лњшти војвута, образи вој

лњшту, докарала се, па цела лешти. — Нешто се лешти на слbнце у долину. — Лешти

се ко млада невеста. — Лњшту вој се образи одј-црећу и радос.

леб м 1. хлеб. — Омеси ржeн леб, тури га да сташе, послећу га печем за вечеру. —

Куде нас се јел кат-како: фжен леб, овсен леб, царевичан леб, јечмен леб, мешан леб и

бел)-леб. — Јеђ, куме, погачу бес-леб (шаљ). 2. фиг храна. — Родила сам се у

породицу куде се млого деца рађала, а леб малко. — Отишал у печалбу да заработи за

леб. —Куде од њу тражиш књд нема низалеб. — Никад не побди долеко без леб. 3. изр:

— Леб му се огадил (клетва). — Убил галеб што-е куде мене појел (клетва).

/леб и с леб/изрхрана. — Дај му леб и с леб нека понесе, па у говеда. —Тури му у

јанџиклéби слеби прати га на косилбу. — Ималеб и слеби које ће му више?

лебарник мостава за хлеб. — У лебарник нема ич леб. — Лебарник му његов

(псовка)!

лебарњак мв лебарник. — У лебарњак има кревајченце с јајце за тебе. — У

лебарњак му га његов

лебац м дем и хип одлеб. — Лебац-Осје не врља, лебац-(сје поштује. — Лебац му

његов (клетва). Понеси си лебац и уз лебац. — Изел га колебац (нешто добро

направио).

лебњк м дем и хип од леб. — Тури ти лебњк у торбиче да се најде, можебит

огладнејеш.

Лебед м старији назив села Лебет, в Плави Лебед,

Лебеђанин м човек из Лебета.

Лебеђанка ж жена из Лебета.
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лебеђански, -а, -о који припада Лебеђанима.

Лебеђанче с дете из Лебета.

Лебет м име села.

лебецки, -а, -ö оно што је из Лебета, што припада Лебету.

лебно брашно с брашно од кога се меси хлеб. — Умлел га одмерак, такво лебно

брашно несвм досšг имала. 1

левак м 1. којијелеворук. — Он је левак од рођење. 2. стока која се преже слеве

стране. — Жерко-е деснак, а Мурџа левак, немој да погрешиш у јерам.

левина жзграда која није намењена становању. — Куде нас левине се викају:

кошара, плевња, појата, амбар, кочак, клет, овчарник, кокошињац, казаница и дрвар

ник. — Склепа ми левину за жито и отиде у рат.

левинка ж дем и хип од левина. — У левинку накарам кокошке, да ги јастребне

однесе.

левинче с дем од левина. — Оној ли-е кућа, напрајил овоцко левинче, нема се

куде обрнеш.

/лево сметало изр спорт онај који не зна да игра, који само смета. — А ти ће

играш лево сметало. — Изгубимо због оној лево сметало, што не знаје да шутне

лопту.

леворвер мреволвер, пиштољ. — Из рат сам донел леворвер и шмајсер, најдоше

ми ги после милицајци књд затвараше Крстомира педесе другу.

леворукес, -та, -толеворук,левак. — Леворукес, а такој добро пише. — Идете вој

леворукесто.

лега несв1. спава. — Уморил се од копање, порано отиде да лега. — Срт већем

легају и кокошке. 2. фиглежи, болује. — Тој лето бео легла у кревет од болес. —Леже

дете у кревет от кашљицу.

легало с 1. кревет, постеља. — Ако друкше не може ће га уватиш, на легало. —

Ће дојде тој куче на легало, неће ми побегне. 2. животињска лога. — Есули сва

говеда на легало? — Раскарај ги од легало да пасу! — Ће дојде лисица на легало. 3.

мотка на којој ноће кокошке. — Укачиле се кокошке на легало.

легање с глим одлега, 1. спавање, лежање. — Доцкан је, да се иде на легање. —

Кво легање, аман. 2. излежавање, беспосличење. — Нема корис од легање. — Знаје

само за легање.

леген м лавор. — Сипи ми топлу воду у легенда омијем ноге.

легло с влегало (1, 2, 3). — Што дете неје већем у легло (1)?— Целден куче лежи

ненарањето на легло (2). — Све се кокошке укачиле на легло (3).

легне свр 1. смести се да спава, спава. — Ич га не викај, легал је. — Ће дојде да

легне, трг ће га ватимо. 2. фигразболи се. — Легал од грип, две недеље како лежи. 3.

фиг беспосличи. — Легне, па све четири увис. 4. фиг да се што заборави. — Чека да

легне тај ствар, па ће дојде. 5. фиг намести се. — Почекај малко, имати легне ко кец на

десетку. 6. фиг сруши се, срине се, скљока се. — И Цветина кућа на раскрсје легла. —

Легла им појата, нема куде овце да им презиму.

ледара ж 1. земуница у којој су посластичари чували лед за лето. — Туј, у

јабукар, поред Власину, била-е ледара на Пеливана, књд несу били вридижери. 2. фиг

хладна просторија. — Како можда седите у туј ледару?

ледарник м вледара (1,2). — У ледарник су турани големи комати ледвадени

cafc}-секиру из Власину (1). — Не могу да спавам у овија ледарник (2).
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леденица ж в ледница, 1. ледена свећа на стрехи. — На стреје се наватале

леденице. 2. фиг хладна просторија. — Не ложу у собу, па леденица, не мож се

издржи.

ледина ж1. необрађивана земља. — На њи бришта, ливаде, сливаци, а на мене

ледина, куде-е туј правдина? 2. фиг без игде ичега. — Они се изделише, а ја остадо на

ледину. — Искара ме башта на ледину, па се снабди како знаш.

ледница ж влeдeницa (1,2). — Пази немој ти падне нека ледница на главу, да те

упокои (1).- Више ти не улазим у туј ледницу докле не накладеш огењ (2).

лежајник м нерадник, дангуба. — Куде најдо лежајника, да сам бар работника

узела него овога што аздисује. — Који-евидел вајду одлежајника, те ли ћеш пати.

лежајница ж нерадница, готованка. — С лежајницу не можда кућиш кућу.

лежећки(м) прил лежећи. — Књд би могло лежећки да се работи, тој би било

млого убаво. — Лежећким је све учил. — Лежећким би и косил да може.

лежи несв1. фиг спава, коначи. — Ако ни не пушту у кућу, наћаске ће лежимо у

плевњу. 2. фиг издржава затворску казну. — Три и по године ележал за тај пуста

говеда у апсу. 3. фигналази се, стоји, пропада. — Рукољке ми лежу, а ја се с тебе овде

замлаћуeм. — Дрва ми лежу на дрвник, а ја seđнем без огењ. — На биндур лежи

ћуприја у подрум. 4. фиг беспосличи. — По цел ден си такој лежи без работу, 5. фиr

опстаје, опстоји. — Кућа лежи на жену, а печалба на човека. - скраћени обл имплеж. —

Леж да спаваш, кој ђавол ведујеш свуноћ.

/лежи на паре изрмного богат. — Лежи на паре, а стално кука како ништа нема.

— Да лежи на паре, не би онолко ринтал.

/лежи на јајца/изрленчари, дангуби. — Кво работи, по целден лежи на јајца, ете

тој работи твој побратим!

лезење с глим одлези се, церекање. —Досадил је и на Бога стој стално лезење за

ништа.

лези се несв1. церека се, смејуљи се, подсмева се. — Немој се лезиш књд неје за

лезење, ћуте ошајдарим цигански. 2. показује коме језику знак спрдања и подсмеха.

— Ако се палезиш, ћу ти оцечем језик.

лезилебовић мв лезилебоња. — Накитили се куде мене све лезилебовићи, па

ники да се сети за работу.

лезилебоња м нерадник, готован.— Родила ми еднога лезилебоњу, не вата се за

ништа осем за ложицу. — Куде расту таки лезилебоње и ја еднога да посадим?

лезина жм будала, глупак, в блазина“. — Немојте више видим с онуј лезину по
сокак.

лезинче с дем од лезина. — И с њу води оној лезинче.

лезне свр ошамари, удари. — Ћуте лезнем стојагу да се више не измотаваш c

мене.

лејка ж1. врста тикве која се као сасушена у домаћинству користи уместо

суда. — Завати ми воду у лејку. 2. фиг пеј глава. — Ништа у њојну лејку не улази,

оратилтиел куче лајало — истовој дојде. — Гађала се деца, па му разбила лејку.

лејчетина жауг и пеј одлејка. — За кво ће ти толка лејчетина, књд неси кадар да

упантиш ништа у школу. — Не носи за џабе онолку лејчетину, колко да га викају

главуран.

лек“ м в бапски лек. — Она ти знаје лек за сваку болку.
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/лек“/ у синтагми за-лек мало, нимало:— Компири ни за-лек несу остали, све ги

појеле пувице. — Дојде немаштина, па леб ни за-лек. — Остало ми сириште колко

за-лек.

лекован, -вна, -вно лековит. —Тојтије млого лековнатрава, за сваки болес.

лекување с глим одлекује (се) (1,2). —Требе да иде у бању на лекување (1).—Од

његово лекување још га боли грбина (2).

лекује несв1. помажеулечењу, лечи. — Бабо, рече митија Града, ја ћу телекујем

и даде ми онуј траву да сварим и трипут на ден пијем предједење. 2. фиг бије, туче.—

Књд ватим ја да галекујем, ће ме добро запанти, - трп прид лекуван,-а,-олечен. —Одма

ми рекоше да-е погрешно лекуван.

лекује се несвлечи се. — Лекувала се по болнице, по бање, куде све неје oдила.

леле узвик 1. за изражавање бола, туге, жалости. — Леле, мајке, утепа ме

Драгиша с матику! — Леле, Стано, што остаји мала дечица, кој ће ти ги очува?! 2. при

изненађењу, чуђењу. — Леле, куде ли сам овој залутал? — Леле, Бошке, које ћу свrда

работим по овуј тавнину? 3. у претњи, опомени. — Леле, само књд ватим тога

сопyљана, ћу га измездрим calc}-слицовbк.

/леле мале // леле малке! изр за појачавање радње куку мајке. — Леле мале,

колко е убаво оној Аризаново девојче! — Леле мале, кво ми рече огурcуз — Леле

малке, овија ме оће бије!

лелејање с гл им одлелеје (се). — Видим неко лелејање по жито, књд лисица се

шуња до кокошарник.

лелеје (се) несвљуља (се), лепрша (се), клати (се). — Седити дом и лелејдете да

заспи. — Кад)-цеди, свл лелеје ноге. — Ене га нис пут, лелеје се пијан. — Лелеју се

ливаде од)-траву, брзо ће косилба. — Лелејем се од умор, од данашњо големо

pмбање.

лелејка ж колевка.-Заметнем на грбину лелејку з-дете, па на њиву дажњејем.—

Беше ми дете у лелејку књд муж настрада у Скопје одl-seмљотрес.

лелејне (се) свр заљуља (се) на тренутак, залепрша (се). — Лелејни дете књд

закмечи. — Лелејну се два-трипут на љуљашку, па си отиде.

лелке узв в леле. — Лелке, малке, уштркљаше ми говеда, куде ћу ги најдем? —

Лелке, кад-те доватим ћу напрајим пачариз одј-тебе!

/лелке малке/изру дем знач: леле мале. —Лелке малке, колка-е бубаљка улезла у

кућу!

лема несвоије, туче. — Узе да гулема, па лемај, лемај, све докле не паде на

зевњу, а ники не смеја да пријде да гу одбрани.

лемање с глим одлема. —Лако-е за лемање, алтребе дете да се очува, однегује.

лемезница ж (угл мн) посечене младице буковог дрвета, уплетеног грања на

врху, које се стављају на стогове да заштите сено од непогода или на кровове

појата који су од сламе и папрати. — Да не бео туриллемезнице, теше аламуња да

разнесе стогови. — Кад)-це куће покривале с папрат и сламу, озгор су доодиле

лемезнице.

лемезњак м пеј мотка направљена од лемезнице, дебела мотка. — Да ми не

беше лемезњак, да ги измездрим, теше се избоду с рогови Булча и Мурџа.

лемза несвоије, тепа, туче. — Не смеје да дојде дом, башта ће галемза. — Не боћ

се и ако га лемзају, тера си по његово.

лемзање с гл им од лемза. — Сампас, не помага му ни лемзање.
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лемне свр удари нечим. — Кад!-те лемнем с овуј тојагу це смириш!

ленчуга жм лењивац, лењивица. — Убаво дете беше, постаде ленчуга. — Ја да

раним ленчугу нећу!

ленчугар млењивац.—Не помињај ми га, то-еленчугар какав се још нее родил.

ленчугара жм лењивац, лењивица. — Нећу те видим с туј ленчугару више.

ленчугарење с ленствовање. — Навикли на лењчугарење, па им се ништа не

вата у руке.

лењ м 1. лењост. — Ватил га лењ, па ништа не работи. — Нејевој тој до болес,

него долењ. 2. лења особа. — Беж од лењога ко од огењ. —Лењ се не вика у молбу.

лењав, -а, -о лењ, нерадан. — Ништа не работи, млого-елењава, кој гу узне има

се зароби.

лењавка ж пеј лењивица. — Не пипа ни у кућу, ни у руке тај лењавка, чека да

други срабоћују.

лењавком пејлењивац. — Куде ми западе да с лењавка чувам говеда, па целден

трчи, трчи по Чемерник, ноге ми се оцекоше од|-трчање.

лењаив,-а,-овлењав.— Една снајка ми еко чигра, а една лењаива дибидуз.

лењив, -а, -о лењ, нерадан. — Да-е лењива, тој ники не порица, ал је убава.

лењивка ж влењавка. — Лењивка, спи до пладне.

лењивко мв лењавко. — Неје, викаш, имална кога да се тури лењивко.

лењивштина жв лењивка. — Жена му-е голема лењивштина.

лењка ж лењивица. — Бађава молиш лењку, неће дупе помицне.

лењос мленост. — Ватил га голем лењос, очи не можда отклопи.

лењосан, -а, -о улењен, лењ. — Лењосан донде. — Лењосана па нема куде. —

Лењосано на родитељи.

лењосување с гл им од лењосује се. — Од лењосување поголема болес нема.

лењосује се несвчини се лењим, ленствује. — Лежи у кућу, лењосује се, неће ич

да се привати да ни помогне.

лењоше се сврулењи се, постанелењ.—Лењосала се, па гу мрзи што-е жива.

лењча мв лењавко. — Докле ћу више раним онога лењчу?

лењчар м лењивац. — Голем је лењчар.

лењчарење сленствовање. — Од ленчарење нема Боже помогни, но се приватај

да работимо.

лењчарка ж лењивица. — Куде најде туј лењчарку да ти помага?

лењчарче с лењивче. — Имају и едно лењчарче како што су и они.

лењчуга мiжлењивац, нерадник, ленчуга. — Какву-елењчугу очувала у три среза

Га нема.

лењчугар м лењ, нерадан човек. — Кво ће ленчугар да ти помогне, едва се вуче.

— Све су тој лењчугари.

лењчугарка жлења, нерадна жена.— По њу се саму види колка-еленчугарка.

лењчугарче с лењо, нерадно дете. — Ленчугарче, дало се на башту.

лепезан м голуб лепезастог репа. — Рекал је ће ми даде еднога лепезана.

лепезас,-та, -то који има облик лепезе.—Лис одјавор дојде голем, па лепезас.

лепенка ж бот дивизма Verbascum thapsiforme Schr.

лепне свр фигудари шаком, млатне. — Не тропај глупости, ћуте лепнем преко

pње.

Лепосова ж име.



Црнотравски речник 421

лепотија жлепота. — Девојче — лепотија. — Кад)-це изокоси, па лепотија да

погледаш. — Туј лепотију књд уцавту ливаде н-умејем ти опричам.

лепотиња ж в лепотија. — Лепотиња и убавиња — књд отидеш на собор па

видиш млад свет како игра. — Изеде ме њојна лепотиња, уpниса ме дибидус.

лептирка жлептирица, лептир.—Што-ě овој, колко се намножиле лептирке?!

лепчњк м дем и хип од лебек. — Не понесомо си лепчек, но помремо гладни на

овуј врућину.

лепче с дем и хип одлеб, хлепчић. — Намесила беше лепчетија на свако унученце

по едно.

лепченце с дем и хиподлепче. —Целдвну говеда проведе на лепченце и сиренце.

лесаж вратњица, капија од параба и баскија на авлији, тpли, тору или градини.

в платно. — Притргни лесу да не излезну овце истрлу.— Требу ни још неколко леce

да заградимо градину.

Лескова Падина ж заселак у Новом Селу.

лесковњк м прут, мотка од леске. — Милорад је за дебел лесковћк.

лесковина ж дрво леске. — Од лесковину да исплетеш плот да ти се не про

муљују овце у градинче.

лесковче с бот врста баштенског цвећа.

летени прил преко лета, лети (Боровик, Мачкатица). — Летени се мала напуни

књд издојду из варош.—Зимени ће идемо доле, куде деца,летени овде, у планину.

летечки прил летећи. — Само ли јавим на Данила, летечки ће дојде да ме

одбрани.

/лети перушиње/изр свађа, туча.— Кад)-цедоватише, поче (да)лети перушиње.

летне свр у дем знач: лети. — Летну пиле из гњездо, па се утркољи у траву.

лето сулазу кошницу са мало истуреном дашчицом.— Пчеле слету патЊг улазу

кроз лето у кошницу.

летоске прил летос. — Летоске има да работиш да зимени не гладуеш.

летошањ, -шња, -шњо летошњи, од прошлога лета.—Летошањјош неe стигал,

ово-е лањски гра.

летување с 1. летовање.— Ако не дојду лети дом, викало се да су печалбари на

летување у работу. — Мое летување-е на Дел и Китку с косу и срп у руку. 2. лемљење

лет лампом. — Носи дудулице куде кломфера на летување, беоше им се дршке

разлетувале.

лецка (се) несв штреца (се), прене (се). — Лецка ги још њојно име. — Лецка га

срце за Агну. — Дете навукло стра, па се лецка сваки час на ларму.

лецка“ прил мало, малчице, влецна, влечка. —Штрпну лецка од погачу колко да

обиђнем ква-e.

лецкање с глим одлецка" (се). — Сваки час лецкање иза овој и за оној, па како да

не ватиш стра?

лецна прил мало,малкице, влецка“. —Дајмилецнамедiк наложичку.—Дадеми

лецна сирење да обиђем кво-е.

лецне (се) свр прене (се), штрецне (се). — Це сети за дете, књд га зајче (срце)

лецне. —Лецну ме нешто куде срце. —Лецну се књд поменуше мое име милицајци.

лечка прил мало, малко. —Дајлечка и на њега да вози бициклу. —Лечка поседе,

па си отиде.
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лешњак м лескова шума, лештак. — Мое је там, одкуде бару, па све наовам

докуде лешњак. — Улезал у лешњак па све исекал пручке.

лешњикм ботлешник. —Набрал пуну торбу лешњици у Долњи Големи рид.

либа несвкуса брзо. — Такој он либа брзачки и зачас полиба паницу млеко.

либање с гл им од либа. — Дабогда загрцнул се с тој либање. — Здргнуло му од

либање.

либела ж1. грађевинска алатка. — Узни либелу да видишел добро стои дирек.

2. фиг здрав, нормалан. — Пази се ти оlдl-Цтојана, неје баш под либелу.

Ливађанин м човек из Ливађа.

Ливађанка ж жена из Ливађа.

Ливађанче с дете из Ливађа.

ливађе с земљиште под ливадама. — Улезла говеда у златанско ливађе.

Ливађе с махала.

ливатка ж дем и хип од ливада, ливадица. — С једну ливатку не мож ми стока

прекара зиму, мора докупујем сено.

ливацки, -а, -о ливадски. — Набрал онолко ливацке китке, све поубава една

o(д)-другу.

ливаче с дем и хип од ливада. — Излезомо на ливаче, под буку, обедувамо, па

узомо да се грваљамо.

ливга несвскита, луња, губи се (овца лијарица). — Куде ли по ваздњн ливга

Гарка, н-умејем да ти кажем, тике приквечер довуче се међу овце.

ливгар м овца која скита ван стада. — Докарамо иш Чемерник и твоега

ливгара.

ливгарка ж овца која пасе ван стада. — Нема ми гу ливгарка из утрину да се

врне, куде да гу наћаске тражим.

Ливка ж хип од Оливера.

/лиже дупе изр додворава се. — Н-умејем ја на никога да лижем дупе, па да ми

заврши посо ко там неки.

лизаличка ждем и хип одлизалица.—Немаше парени за едну лизаличку на дете.

лизаљка жлизалица. — На деца донесе бонбоне и лизаљке.

лизаљче с дем и хип одлизаљка. — Олиза ли тој лизаљче, па да ти омијем уста,

умрљал си се ко неки разлизоja.

лизга се несвклиже се, вљизга се. — Лизгају ми се опћнци, па узöтојашку да се

потпирам.

лизгуз узв каже се кад неко кихне, наздравље.

лизне сврфиг попије мало. —Ја на моега недавам да лизне ракију, одма га увати.

лизњује свр фиг помало пије. —Доклелизњује и овакој и онакој, ал књд наведе да

цевчи, не мож се живи од њега.

лија“ ж лисица. — Однесе ни лија најубаву кокошку.

лија“ несвскита, луња. — Овој твоје шиљeже ми често само лија по утрину, ће га

удави нешто. — Лија, лија, па долија (каже се за некога ко избегава обавезе или било

шта).

лијав-а, -о 1. изглачан од дуге ношње, просењен, в улиткан.— Облекла лијаву

вуту, па вој се дупе скрозира, 2. фиг на своју руку, својегав, луд. — Имам едно лијаво

кравче, не могу се с њега изборим.—Куде ће она онакој лијава с њега да збори?
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лијаво прил лоше, слабо, глупо. —Тојти-е млоголијавоуработено. — Н-умеје он,

ће му па испадне лијаво. t

лијармован који пасе ван стада. —Имашемо лијара, никако да га упитомимо да

пасе с-овце, морамо му вржемо звонbu.

лијарица ж 1. овца која иде ван стада. — На лијарицу се вржу прве ноге са

сапку, да не можда бега, него такој клендрца з-друге овце. — Отиде нашалијарица по

туђе овце, па се предвечер врне. 2. фиг скитара, скитница. — Тујлијарицу не мож

никад да затекнеш дом.

лијаћ м скитара, скитница. — Тија лијаћ се не сврта дом. — Куде најде тога

лијаћа да ти ништа не помогне?

лијо прил осећај недостатка некога или нечега, штуро, глуво. — Млого милијо

без Тикомира, нема ники да ни разговори. — Лијо ми у кошару без Мурџу (во).

Лика м хип од Светолик.

Лила ж хип од Станислава: Станиславка.

лилав, -а, -о љубичасте боје. — Облекла беше лилаву сукњу, па што вој пасује,

ко уписана.

Лингур м надимак.

лингуpгм фиг непостојећи месец, никад. — Тој што викаш ће бидне овуј годину,

у лингург месец, на свети-никад.

Лингурим надимак фамилије.

Лингурка ж надимак.

линдање с гл им од линда се. — Нема више линдање, чека ни овће на рид, да

жњејемо.

линда се несв1. лепрша, лапара. — Линда ти се нешто позади на капут. 2. фиr

маје се, скита се. — Само се линда, ништа га не интересује.

линдра“ ж скитара. —Да нема и он нешто стујлиндру линдросану? —Куде-е па

онај линдра одлиндрала?

линдра“ (се) несв1. скита, луња, вландра, вандра. — Линдра ко нека кучка

поселарка. — Куде се линдраш по целден, кој ти деца и кућу пази? 2. фигландара.—

Линдра вој онија пандиљ, а она, бајагим, не види.

линдрање с глим одлиндра“ (се). — Не мож се одучи од линдрање. — Како се не

умори одј-толко линдрање?

лине свр пљусне. — Натунтило се, ће лине киша.

Линчиште смтн пашњак, шума.

липсотина ж пејв липцотина (1, 2, 3). — Закопамо липсотину да гу кучићи не

изришкају (1). — Оћу да купим краву, а он ми продавалипсотину (2). — Још ли се по

кућу вуче онај дртава липсотина (3)?

липсување с гл им од липсу (ј)е. — Неје још дошло до липсување.

липсуе (се) /липсује (се) несвв липцује (се) /липцује (се). — Липсују му без рану

говеда, он се ич не секира. —Липсује већем две године, никако да липче. —Липсуе од

болеж (премире). — Одј-тој се не липцује, то-елековно. — На овуј врућину се

липцује.

липти несвлије, кипти.— Беше га ударилу главу, липти му крв, а ники се не вата

да гу заустаји. — Липти вода низ буку, ал у воденицу нема ники да тури уставу. —

Липти ми зној ниш-чело од врућину.
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липцан,-а,-оугинуо,мртав. — Што си се туј издужилко липцан коњ.—Липцан

коњ не врља чивте (изр). — Дрви патку на липцано магаре (изр за онога ко показује

храброст према нејакима). н

липцосан, -а, -о болешљив, изморен, слабог здравља. — Одим ко липцосана. —

Такој липцосан немој да идеш у ливаду, куде ти можда косиш.

липцотина ж пеј 1. телоугинуле животиње, цркотина. —Там, у шуму врљили

неку липцотину, па гу пцета растрзају на све стране. 2. болешљива, изморена, не

способна за рад животиња. — Реко требу ми коњи за вршу, он ми докарал едну

липцотину, едва се вуче по вра. 3. фиг стар, изнемогао човек. — Ел се довуче онај

липцотина дом? — Још ли-е жива онај липцотина?

липцување с глим одлипцуј)е (се). —Да поживимојошке, после ће мислимо од

липцување.

липцуе (се) /липцује (се) несв1. крепава (се), цркава (се). — Липцуевој крава,

она не знае кво да вој работи. — Липцаше ни кокошке од неку болес. — Продај боље

кобилетину дати не липцује у кошару. 2. фигумире (се). — Катцтари липцују неје за

жалос, прекарали своје, ал млади, тЊг боли. — Напрајил се— липцује да види кво ће

работимо. —О(д)-туј болес се липцуе.— Не липцује се такој лако како ти мислиш.

липче свр 1. цркне, липше, угине, крепа.—Прерани гуса(c)-зоб, па теше крава да

ми липче. — Не дај Боже да ми липче Булка, она ни с млеко рани. 2. фиг умре. —

Синоћке теше деда да ми липче. — Које ће ти, бабо, да работиш књд ти ја липчем? —

Има да липче како куче, нема кој да га дочува.

липше свpвлипче.—Ћелипче ко куче, ники га неће погледа колко-е бил добар.

лис“ м 1. лист биљке. — Овчар умеје да свири с лис. — Још нема ни еден жут лис.

2. фиг зеленило. — Кад)-цтигне лис до Валмиште, тј.г знам да-е наступил пролет. —

Зеленеје се лис до на врЧeмeрник. — Рано почел на гору да опада лис. 3. сечиво

тестере. — Требе ми нов лис, на бичкију.

лис“ м 1. тапија, доказ.— Имам лис да-етој моје, три ектара ливаде и ектар и-по

шума, све до реку. — Нема ни лис да-е тој његово, само си орати да си орати. 2. лист

папира. — Дај ми едњн лис да напишем писмо на Чедомира у Београд. — Књд

пресавијем лис, сви ћу ви потужевљам!

Лиса ж име овце или краве.

лиса ж овца или крава са шаром на глави.

лиcec, -та, -то бела шара на глави говечета или овце.— Моéjàгањче-елисесто.

Лисица ж надимак.

лисице ж мн полицијски реквизит. — Турили му лисице и откарали га у ми

лицију.

лисичара / лисичарка ж бот врста јестиве печурке Сantharellus cibarius L. —

Ишла деца да беру вргањи, набрала лисичарке.

Лисичарка ж мтн шума и утрина.

лисиче с дем одлисица, младунче лисице. — Отиде деда у лов, ће ти ване лисиче.

Лисиче јаме ж мтн шума и пашњак.

лисичи, -а, -о лисичији. — Да идеш по лисичи траг, ћевој најдеш дувку куде се

крије. — Лисичу кожу можда продадеш у Предење.

лисичко м фиг сналажљиво, бистро дете. — Куде-е мој лисичко, кво ми

работи?! — Голем је он лисичко, не смејеш више да му верујеш.
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лисичо грозје с бот дрвенаста биљка чији су плодови црвенкасте бобице ску

пљене у гроздовима.

лисје с зб им одлис, лишће. — У Качар све лисје на буке појели губари. — Опада

лисје.

лиска несву дем знач: лиже. — Почело маче да лиска млеко.

Лиска ж име овце и краве.

лиска се несву дем знач: лиже се. — Стално се нешто лиска тој твоје маче. —Тој

се лиска, не еде се ко бонбона, то-е лизаличка.

лискање с гл им од лиска (се). — Лискање оваг-онаг и близа теглу мед.

лисник м саденуто буково грање с лишћем стоци за зиму. — Драгутин зденул

лисници куде Чардаче.

листiк м дем и хип одлис“ (2), листић. —Зави прашак у листâк, па у џепче да га

не загубиш.

листи несв1. фигхалапљиво једе. — Не еде, но листи што довати. — Што листи

сушенице. — Воли да листи сирење, не можни се од њега заврти ни гручица. 2. фиr

одлично ради неки посао. — Коси, па листи, 3. фиг краде, хара. — Не пуштај га у кућу,

тија листи куде улезне.

лит“, -а,-оретко, провидно, једноструко (ткање, пређа, плетиво).— Овај пређа

ти млого лита. — На овакој ладно време носиш литу вуту?

лит“ узвиклети, у дечјој песмици: — Лит, лит, бубамаро, покажи ми пут кудећу
се оженим.

литак“ м в вута, в мујеp. — На Власину ги викају литак, а куде нас, у Село, вута.

— Раније бил бел литак, сbк само црн.

литак“ м 1. фиг кратка сукња или сукња од литог платна, одећа једноставног

ткања. — Облекла неки литак колко да неје гола, па дошла на собор. 2. фиг пеј

сиромашна жена. — Кое она има, еден литак на дупе и тој пролител.

литеје несвтањи се, постаје лито, просењује се. — Одј-туј вуну брзо литеју

чешире. — Литеју му лактови на џемпир. t

литка несву дем знач: лети, 1. лети, летуцка. — Иде, па све литка (поскакује од

радости). — Литкају лептири по ливаду, 2. лелуја се. — Литка вој неки пандиљ на

сукњу. 3. фиг иде без циља. — Литка такој по село, ни он не знаје куде. 4. фигнезрео,

млад. — Још му литка памет (изр). — Обелел, а памет му литка.

литкало с несталан човек, врдалама. — Од-тој литкало нема корис, но идити па

заврши работу.

литкање с глим одлитка.—Тој литкање, тија радос за башту нигде несšм видел.

литне свр 1. полети, одлети. — Литнуло пиле из гњездо. — Држ га добро да ти

кокошче не литне из руке ће побегне. 2. фиг пође, крене, појури. — Књд она литну да

бега, нога ногу не стиза. — Књд он литне низ друм, ники с њега не можда иде. 3. фиг

оде, буде смењен. — Литнули краци и на прецедника општину и на Совронију

и[з)-задругу. 4. фигумре.—Литнулна онија свет. —Литнулкуде башту си и матерси.

лито танко,ретко,једноставно ткање.—Вуте и тканице се ткају у лито, на две

ните, с мало брдо. — Овој ти-е лито платно. — Све-е на њу лито.

литра ж пљоснати стаклени суд од једне литре. — Донеси ми онуј литру с

ракију.

лице с предња страна.—Ћедојдемо с лице кућу, ал ће улезнемо на sадња врата.

личан, -чна, -чно леп, наочит.—Порасла у лично девојче.—Лична ли-е, Боже!
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личенце с дем и хип од лице. — Убаво вој личенце ко уписано, ал књд нумеје се

накарминише.

личи несв1. пристаје некоме нешто, одговара. — Личи му да буде доктур. —

Личи војаљина што гу носи.—Личи му да има високу девојку. 2. изгледа као.—Личи

си на башту. — Личи на тетина Перу.— Скроз личина Таћију, 3. доликује. — Не личи

на стару бабу с млади у оро.

лично прил за подвлачење значења нечега. —Лично сам гувикал да дојде, ал неје

тела. — Лично сам косил Широку падину, такоlj|-и знам ква-е там трава.

лиша жмед гљивичасто обољење коже,лишај.— Искочила му лиша око уста. —

Говеда добила лишу.

лишав, -а, -о који има лишу. — Немој гу целиваш (у) уста, лишава-e.

лишаив, -а, -ов лишав. — От-кво су ти деца толко лишаива, што ги с нешто не

мажеш? 1

Лишком лисасто куче и име кучета. — Узни, па набрзи Јевриног Лишка из

нашу авлију.

ловење с глим одлови. — Отоше сабајле у ловење зајци, мене ни не викаше.

ловцијам ловац. — Зберу се ловције иlзЈ-село с керови у ајку на вука.

ловцика ж мачка која добро лови мишеве. — Голема ловцика-е овај мачка, не

остаља на мир поганци ни у амбар, ни у кошару.

/ложи казан изр припрема казан за печење ракије. — Досšг ложи казан, запали

öгењ, па да наspнем коња докле не потече жица.

ложица ж кашика. — Знало се која-е чија ложица. — Рани га сложицу, ако неће,

назор му давај. — Имашемо ложице од алуминију, а свг су овеј од гозје.

ложиче с дем од ложица, кашичица. — Узни у ложиче тија сируп за грип.

ложиченце с дем и хип одложиче. — Сложиченце да раниш дете.

ложичка ж дем одложица. — Без ложичку не рачуњам ручак. — Деда си-е имал

његову ложичку, беше се скроз излизала пред смрт.

лоз" м полуга за подизање воденичног камена на санке за клепање. — Туј ми још

стои лоз за подизање камен књд га ковем.

лоз“ м 1. игра на срећу. — Нада се ће му извуче лоз. 2. фиг срећа. — И мој лоз ће

еднуш добије. — Извукал му лоз — нашалубаву жену.

лоза“ ж стабљика поврћа. — Збери овеј лозе из градину на куп, ће ги запалимо

ка(д)-це осушу. — Све ни лозе на компири изгореле, ко да ги слана попарила. .

лоза“ ж навој на завртњу. — Мајсторе, ел можда нарежеш нову лозу на овуј

навртку.

лозиње с зб им од лоза“. — Носи лозиње да еду прашчина.

лозињка ждем одлоза“. —Искубилозињку да видишел сузаметнули компири.

лојзе с виноград. — Деда Мика изј-Сејаницу има големо лојзе, чим ни докарује

грозје.

лојтре ж мн лотре. — Енеги лојтре над-ајат, ал неће те викају. — От Печиново

едва збра сено у едне лојтре. — Кој ли покрши овија слапци на лојтру.

лом“ м неред, збрка. — Докле сам копала компири, деца милом напраила по

кућу. — Напраи се неки лом, несhм ни видела какbв. 1

лом“ прил 1. фигмного.—Поједелом, не могу га силнараним! — Ималом ствари да

ти казујем. — Родиле сливелом. 2. фиг грдња, оштар прекор. — Књд му реко колко сам

паре дала за обућу, напраји мелом. —Лом ћу га напрајим, само ли га не затекнем дом.



Црнотравски речник 427

ломење с гл им од ломи. — После дојде ломење колач.

ломив, -а, -о крт, ломљив. — Овеј цигле су ти нешто млого ломиве, ко да несу

печене како требе.

ломне свр у дем знач: ломи, одломи парче. — Ломни и ти от погачу.

ломотм потмули, неразговетни, пригушени говор. — Отуде допиранеки ломот.

ломотење с глим одломоти (се). — Позна га поломотење, само он такој ломоти

у малу.

ломоти (се) несвприча (се) без везе, говори (се) несувисло, галами (се). — Кво свл

ломотиш, никите не разбира? — Ломоти спрома главе (изр). — Ломоти ко клопотар,

глава да те заболи. — Ако се не ломоти, ко да неје жива кућа.

лонза (се) несвскита (се), тумара. — Лонза ко мува без главу низ ридишта, низ

путишта. — Лонза се поваздњн ко да неć читав.

лонзање с гл им од лонза (се), скитња. — С тој његово лонзање, бољку-e

заработил.

лонsа (се) несвв лонза (се). — Лонsа како си му дојде, еднуш отишћл чак у

Кучишњак— Лонsа се от кућу на кућу ко да ништа нема да работи.

лонsање с гл им од лонša (се). — Да е само лонsање у питање, него се нешто и

овакој, у памет, пореметил.

лопа несвједе халапљиво. — Не еде ко човек, но лопа ко нездрав.

лопа се несвпрља се. — Што се лопаш бес потребу по путишта?

лопате с дем од лопата. — Онолки човек узел неко лопате, ћерине кошару.

лопатицаж 1. мала метална лопата за жар и пепео, ватраљ. — Истреси пепел

с лопатицу ис-пепељарник. 2. дрвена плоча с дршком којом сехлеб ставља у пећницу

или под сач. —Леб ми-е на лопатицу, требе га печем. —Има руке ко лопатице. 3. анат

плећка. — Засврбе ме гадно под лопатицу. 4. мера за тежину: један килограм. —

Дотури вој (ј)ош едну лопатицу брашно!

лопатиче с дем од лопата. — Дај на дете кову и лопатиче нека се игра.

лопатка“ ж анат дем и хип од лопата, лопатица. — Почешеј ме по лопатку,

нешто ме сврби.

лопатка ж дрвена лопатица за захватање брашна из „брашнаника“ у воденици

или код куће.

лопатка“ ж гвоздена лопатица на гредици (гредељу) којом се скидају земља и

блато са плуга илиралице, в копраља. — Слопатку се струже блато што се навата на

коло и ралицу.

лоповлук м крађа, пљачка. — Тој му-е све од лоповлук, нее га сигурно зарадел

на поштенски начин. — Не можда живи без лоповлук,

лоптас, -та, -то облика лопте, обао. — Дојде лоптас, како вузбал.

лопужа жм лопов, преварант. — Не могу од лопуже ништа да сакрием, све ми

покрадоше.

лопужан м лопужа. — У наш род нема такви лопужани.

лопужански, -а, -о који припада лопужама. — Синко, несити од нашу сорту, ти

си од лопужанску, на матер ти.

лопурдам ауги пејодлопужа, преварант. —Испаде голем лопурда, несмо се тој

надали од њега.
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лочка ж локва, барица. — Кој напраи оволкулочку насред кућу? — Не можда не

згази у лочку. — Н-умеје да пробира, све гази полочке. — Куде ступиш — лочка до

лöчку!

лоше прил није добро здравствено. — Нешто вој лоше дошло, па гу водим куде

доктура.

лошо с зло, невоља. — Смита им мое арно, оће њојно лошо! — Дошло лошо,

арно отишло.

лошо“ прил лоше.— Немој нешто јутре одовде да излезне лошо! — Целу недељу

вој беше лошо. — Не знам кво сам рекла лошо, па ме такој гледате. — Од лошо има и

полошо. — Нешто ме лошо погледа Савронија.

лошотија ж 1. невоља, несрећа. — На мене ударила лошотија, на други и

понешто добро дан донесе. 2. фиг зао човек. — Тој ти-е еднуш човек лошотија.

лошотиња жв лошотија. — Од лошотињу смо побегли у град, да нам је било

добро там би си остали. — Лошотиња — узел да тера човека да се мучи.

луав, -а, -о заулав, ударен, сметен, глуп, вулав, влумав. — Луава жена, остаила

отворен кочак, па илезла, а свиње напраиле чудо по авлију.

луавка жбудаласта, сметена женска особа. — Куде ће тај луавка дати помага

по кућу.

луáвком будаласт, сметен мушкарац. — Кудели сњг заулаве онијалуавко књд

га прати у задругу?

луавче с будаласто дете. — Луавче луаво, куде се скиташ по цел ден?

луб м предњи део ципеле, шпиц. — Оцупа силубна ципелку на неки камен.— Све

улубил лубови на шимике.

лубе(н)диња жлубеница.— Купилни лубедиње и праске на пазар у Власотинци.

лубениче с бот пољска биљка ивањско цвеће Саlium verum L.

лубеничка ждем и хип одлубеница.— Чини ми се да овај лубеничка неје зрела.

лубенче с дем и хип од лубеница. — Овој лубенче нека изеду деца.

лубенченце с дем и хип од лубеница. — Што-е едно лубенченце на нас пет?

лув“балон м луфтбалон. — Надуј ми лув“балон.

лувтерммала горња окна на сеоским прозорима. — Затворитијалувтери, олади

се кућа.

лувтира (се) несв1. проветрава (се) — По целден лувтира кућу.- Требе да

лувтираш постељке, да не стоју свл у ковчњк. — Отишл да се луфтира по орман. 2.

фиг беспосличи- Лувтира се, нема књд за работу.

/лувтира дупе изрбеспосличи.—Лувтира дупе по орман, ететој работи Таћија.

луд, -а, -о фигнемиран, несташан, живахан. —Тој дете што-е лудо, не можники

с њега да излезне на крај. —Ако се там затече какво лудо чељаде, не праимудруство.

луда среда жвер прва среда по великим Ускршњим покладама. — Ако не отиду у

работу на чисти понеделник, трг печалбари иду на луду среду у печаловину.

лудајка ж фиг живахно, немирно женско дете.— Књд онај Тисина лудајка збере

деца и стане да се с њи игра, сви поблесавеју.— Онујтвоју лудајку вржи дом, да ми не

поцакосује деца!

лудак м фигнемиран, живахан дечак. — Онија лудак, што прескача плотови и

јаше свиње, немој да ми-е у кућу дошћл.

лудејање с глим одлудеје (1,2). — Па почело лудејање куде њи (1). — Ватило гу

лудејање, па се дом не сврта (2).
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лудеје несв1. игра се, не мирује. — Пусти нека малко лудеје, па ће брзо заспи. 2.

бесни, чини лудости. — Не знамо што му-е, целден лудеје, ће напраи неки пакос. —

Лудеје због неку рашчепуљу.

лудос млудост, неозбиљност. — То-е лудос, тој неје истина! — Ватил га лудос,

па се не смируе.

лудување с глим одлудује (1, 2), лудовање. —Доста више, децо, с лудување, уши

ми од вас saвну (1). — Почелодрану зору да лудује,још не можда се смири (2).

лудуе/лудује несвв лудеје, 1. игра се, скаче, немирује. — Овој дете млого лудуе,

никако да се скраси на столичку, 2. луди, бесни. — Кво сам ти зло рекла та толко

лудујеш?

/лук и вода/ изр безначајно, ништа. — Све-е тој за мене лук и вода!

лукањаж 1. ступа за туцање паприке, бибера, соли, влучница (1), в чутура (1).

—Тој све да стуцаш у лукању. 2. фиг тврдоглав, својеглавчовек. — Стујлукању ники

неје излезал на крај, па нећу ни ја, 3. фиг пеј глава. — У туј његову лукању ништа не

улази, бадава му говорил.

лукац м дем и хип од лук. — Наскуби неки струк од лукац за уз обед.

луковиње с суво лишће главице црног лука. — Јајца за Велигден мастимо у

луковиње.

лулаж 1. део ракијског казана на капаку. — Кроз лулу иде пара, па се ствара

ракија. 2. цев на чесми кроз коју тече вода. —На врЧeмeрник, на Белу воду куља вода

на лулу.

лула (се) несвљуља (се). — Врже лелејку за дрво, па лула дете— Напраили

љуљашку на слап одј-црешњу, па се лулају.

лулање с гл им одлула се. — Навикла га да без лулање не спи. — И такој цел ноћ

лулање, да се смири дете.

лулејање с глим одлулеје (се). — Оставити лулејање дете, па срабоћуј по кућу.

лулеје (се) несвљуља (се). — Кои-е залуђан да га по целден лулеје да не врека. —

Лулеје се онај грањка ко да гу неки лулеје, а ники нема. — Лулеје се ваздњн на детињу

љуљашку ко да-е лумав.

лулка ж љуљка, колевка, влелејка. — Чуваше у сред рат дете у лулку, па се

праеше болна.

лумав, -а, -о глуп, ударен, будала. — Рековој да докара волови да ги презамо,

она, лумава, докарала телчина. — Лумав и луд браћа рођени (изр).

лумавеје несвалупира се, заноси се будалаштинама. — Цело лето лумавеје по

залудњице и глупости, а другимуработи. — Нека онлумавеје, ти си седи дом и учи. —

Немој више да лумавејеш по село но узни и ти да помагаш дома.

лумавење с гл им од лумавеје. — Сви се разболемо од његово лумавење.

лумаéc, -та, -то в лумав. — Књд требеше да работи, пpaеше се лумаес, а сhг

одем пут неје му ништа.

лумка ж глупа, будаласта особа. — Лумке лумава, куде се вучеш, целден те
чекамо?

лумоња м глуп, будаласт мушкарац. — Немој да викаш више онога лумоњу да

ти помага, занесете се обадвојица и ништа не уработите.

лумча м влумоња.—Дојделумавилумча, па заседе, немога си сработим стоку у

кошару.

Луна с хип од Солунка и Милунка.
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лунза (се) несвтумара, скита (се), луња, вланŠа се, вланза се, влyња (се). —

Лунза подел кода неје читав. — Отиде да селунза и онакој од њега нема корис.

лунзање с гл им од лунза (се). — Удари киша, пропаде му лунзање.

лунsа (се) несвв лунза (се). — Лунsа ко глуво куче по село. — Куде се лунsаш у

глуво добо, кад)-цве спи.

лунsање с гл им од лунsа (се), скитање, тумарање, вланзање, влyнsање, в

луњање. — Вала Богу књд емпут батали лунsање и скраси се дома ко човек.

луња (се) несвлута, скита, тумара.— Луња от кућу на кућу. — Ноћу луња по

Село пијан. Луња се за свој грош. — Луња се по ридови, заspћа

луњање с гл им од луња (се). — Не мож без луњање, тој му-е у крв.

лупење с гл им од лупи (се), 1. Љуштење. — Што мрзим лупење поприке. —

Мајсторје залупење ораси и лешњаци. 2. фиг тепање. —Заслужилје добро лупење.

лупи (се) несв1. Љушти (се). — Свари компири, па ги лупим. — Лупи лук, а слезе

из очи течу. —Такој се не лупијајце, првога ладни у воду. — Лупи ми се кожа на руке.

2. фиr. пребије.—Спремил сам се да му довечерлупим дупе ка(д)-це вpне от Плану.

лупка ж (угл мн) љуска, љуспа. — Не врљај лупке откомпири, дајги на свиње да

поеду.

лура (се) несвскита (се), лута... — Лура ко заулав. — Лура, лура, па долура (изр).

— Само се ти лурај, други ће ти учи, па после све единице. — Лура се по орман ко

замлата.

лурање с глим одлура (се), скитање, лутање. — Одви ми се стој његоволурање

по девојке.

лутке ж мнфиг блесавост, шашавост. — Ватиле га лутке, склаћајте му се отпут.

— Књд му дојду лутке, побегне на орман, па лунза до мрак.

луфтерм влувтер. — Оцкpкни малко луфтери да се кућа олади, ће поцрцамо

ofд)-топлоту.

луцкас, -та, -то шашав, блескаст. — Човек воljЈ-е малко луцкас. — Само луцкас

може тој да уработи, нормалан би се замислéл.

лучњкм дем и хип одлук.— Било-е на Младенци, лучћки лебедемо књд зачука на

врата неки.

луче с дем одлук, струклука. — Евети младолуче да обиђнеш из моју леју.

лучница ж 1. ступа за туцање паприке, соли, бибера итд. — Узни тучник,

истуцај овија венец поприку у лучницу. 2. фиг пејглава. — Ел можда задржи нешто тај

твоја лучница ел све забораља? — Удари га с крпатак, па му разби лучницу.

луџа м неразуман човек, лудак. — Онија Стаменин луџа укачил се на бандеру да

врзује струју. — Да неје сврћалкуде вас онија Добросовкин луџа? — Тијалуџа неје

касветан улезе ми на коња у кућу.

луџеc, -та, -толуд, малоуман. —Тијалуџа луџес ће ни уплаши деца у сред ноћ. —

На кога ли се метнулонакој луџеc?

Љ

љага“ ж клевета, брука, срамота. —Туј љагу не мога више да издржим, реко ћу

гу тепам, па што буде, ер ме она скроз блага куде људи.
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љага“ несвклевета, срамоти, блати, морално унижава. — Ти ли ће мене да

љагаш, замлатотино една! — Он ти-е такав: љага кога стигне докле га човек не

испердаши. — Највише си љага вамилију. — се клевета се, брука се, срамоти се. —

Реко вој: „Како може човек да се љага такој без доказ, на правду Бога?“

љагање с гл им од љага (се), брукање, срамоћење. — Стој љагање ни оцрни у

малу. — Реко вој па: „Ће престанеш с љагање, ел ће ти игра копач?!“

љаник м пчелињак. — Горе, у градину, држали смо љаник ш-четерес трмке. —

Донеси машину да запалим диминицу, ћу идем у љаник.

љапа несвриг пејједе халапљиво, влапа.—Љапакода неје досhг виделрану.

љапавина ж влапавина. — Удари нека љапавина, не могамо да повадимо

компири.

љапавица ж вљапавина. — Едва дојдомо пољапавицу.

љапање с гл им од љапа. — Да се посрамиш од његово љапање.

љапчам неуредан, аљкав, мурдар. — Куде се ти упоређујеш с љáпчу, кард)-ци

опран, окупан и у чисто обучен.

љепа несвпеј нестручно набацује малтер на зид. — Нумеје да малтерише, само

љепа малтер на зид.

љепа се несвмаже се, прља се. — Такој се повише љепа, него што малтерише

sид. — Куде гођда оди, љепа се ко дете.—Љепа се по облекло ко да не работи с руке.

љепање с гл им од љепа. — Куде-е његово малтерисување, то-е само љепање по

sидови.

љигаж 1. слуз из уста, бале. — Ете га иде Цветко, пустил љиге до зевњу, гига се

ко да-е сто године. — Књд замириса ђувеч, потекоше ми љиге на уста. — Цеду му се

љиге низ браду. 2. фиг пејљигав, сервилан човек, љигавац. —То-е љига, тој неје човек.

— С туј љигу да више неси оратил. — Љиго една љигава, ти ли ће с мене да се

упоређујеш!

љигав, -a, -o 1. коме теку бале из уста, балав. — Не дава ни дете у повој да

воljЈ-е љигаво, 2. фигпеј превртљив, снисходљив, човек за презир. —ДотiГ неciМ знал

колко-е љигав, ал од|-тљг не идем више куде њега.

љигавење с гл им од љигави (се). — Да се згрозиш од његово љигавење.

љигави несв1. пушта бале. — Дете војстално љигави, а она ни да се оšрне да га

oбрише. 2. фиг цмиздри, шмрца. — Немој ми туј љигавиш, но се смисли које ће

работиш!3. фиг пејљуби, цмаче.—По целден га љигави, ко да само она има дете.

љигави се несвпушта бале, балави се. — Овој дете се млого љигави.

љигавка жона која пуштабале.—Неје се ни омила, љигавка, него иде такој.

љигавко м 1. онај који пушта љиге, бале. — Натрапа у оштину на еднога

љигавка, рече ће ми помогне око порез, па се изгуби и нема га више. 2. онај који се

понаша удворички. — Онија љигавко само му се клања ко да-е видел Бога.

љигавче с дериште. — По целден држи у руке оној љигавче.

љизга се несвклиза се. — Љизгају се низбраниште, па у сливак, да се покршу.

љизгав, -а, -о клизав, раскаљан. — Млого љизгав пут ниш-Чуку, трипут сам

падал. — Љизгаво неко времиште.

љизгавење с гл им од љизгави (се). — Књд почне љизгавење, едва се оди по

путишта.

љизгави (се) несвчини клизавим, постаје љизгљво. — Југовина га љизгави. —

Почело се љизгави нис падину, да се искрши човек.
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љизгавица ж клизавица, поледица. — Напрајила деца љизгавицу, па се љизгају

до мрак. —Паде наљизгавицу и измести ногу. —Да се покршимо наљизгавицу.

љизгање с гл им од љизга се, клизање. — Отоше на љизгање куде Драгана.

љизготина ж клизавица. — Ту-е голема љизготина, пази куде одиш.

љизне свр оклизне се, падне. — Глеј куде ступуеш да не љизнеш у блато.

љизне се свр оклизне се. — Море, љизну се, па одлете на бок те се укаља.

љикша мв љигавко. — Не могу више да идем кудељикшу за едну дрљачу.

љиљакм ботјоргован Syringa vulgaris. — У мај процавти љиљак, па замирише у

собе на њега.

љиљачан, -чна, -чно који је љубичасте боје, љубичаст. — Исплето вој едно

љиљачно џемпере.

љокне свр 1. падне, скљока се. — Одлетеше ми ноге на љизгавицу, љокну на

дупе. 2. клоне, онемоћа. — Љокнул чича, не мож се више бори.

љопа несвеaзи по блату, шљапа. — Не иде куде иду људи, но љопа по блато да се

све уљопа. — Не љопај по тој блатиште, це уљопаш до гушу.

љопа се несвпрља се, каља се. — Какво гођда-е време, увек најде негде да се

љопа. — Не чисти кошару како требе, па му се љопају говеда. — Љопа се по бачкољ

како свињче.

љопав, -а, -о блатњав, прљав, каљав, — Ашто си такој љопав? — Куде ћеш

љопава у кућу? — Не иђ такој љопава по малу!

љопање с глим одљопа (се). — Млого се пази од љопање. — Оратила сајм)-муза

љопање и па не слуша, уљопа се дибидус.

љопи свр фиг удари. — Љопи га преко нос, да не баљезга глупости.

љопка ж жена која мало мари за чистоћу, мурдарка. — Како ми улезе љопка у

кућу, одма забазде на прчевину.

љопка (се) свр у дем знач:љопа (се). — Љопкај (се) ти, љопкај по туј потресуљу, а

ја ћу те мијем.

љопкање с гл им од љопка (се).

љопне свр 1. паднеу нешто житко.—Љизну се на чукле, паљопну у кал. —Ако

љопнеш у тој блатиште, нећу те вадим. 2. фиг ошамари. — Љопну га малко по

обрашче, он се заплака.

љопчам човек који немари за чистоћу, мурдар.—Љопчаљопави, куде да ми он

буде приетељ?

љöс узв 1. ономатопеја пада на земљу, у воду. — Рипи с камен и — љос у реку. 2.

ономатопеја ударца шаком. — Љос, пуче му по дупе шљакавица.

љöсакм 1. пљусак кише.— Удари љосак, н-умејада се заклоним, све ме окупа на

њиву. 2. ударац шаком по телу. — Какbв тој љосак чу, да га неси па шљопила?

љоска несв1. удара шаком, пљеска. — Књд га купа, воли да га и љоска по

дупенце. 2. просипа течност. —Не љоскајстално воду по кућу, праиш бачкољ 3. фиг

пије неумерено. — Друга година како љоска, не трезни се.

љоска се несвиљапка се, пљешће се по телу.—Улезне у вир, па се љоска, љоска.

љоскање с глим одљоска (се) (1, 2, 3). — Навикло дете на љоскање, кад!-це купа

(1).— Стојљоскање напраи калиште преткућу (2). — Убило га љоскање ракију (3).

љосне свр 1. падне. — Љбсну на патос колко-е дугачак. 2. удари. — Љосну му

шамар кад!-це неје надал. — Не задевај се, ћуте љоснем 3. баци, тресне. — Увати и

љöсну га от камен, пуче шише у парампарче. 4. фиг пукне, цркне. —Ћељöсне од муку
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што гу неје послушал. — Љосну жена одј-sáвис. — Нумеје тенелачке, него ће љосне

од работу.

љошти несвпада непрестанце (киша, лапавица, суснежица). — Киша љошти,

трећи ден не стањује.

љубависање с глим одљубавише. —Ћу им дадем ја љубависање, а други ће црца

од работу.

љубавиcување с гл им од љубависује, в љубависање. — Не поцећај ме на љу

бавиcување, одавно-е тој било, забораило се.

љубависује несвводи љубав. — Остај деца на мир, нека љубависују докле су

млада.

љубавише несвводи љубав. — Рано почела да љубавише. — З-две девојке

љубавише.

љубење с љубљење. — Књд поче љубење с кумице и старосвaтице, засвирише

трубачи колко мож и удари гоч,

Љубика ж име.

Љубисов м име Љубиc(л)ав.

љубичица ж планинска биљка Viola odorata L.

људ м човек. — Тој ли-е људ књд бие деца.

људим мн свет, народ. — Мора се уљудиш књд идеш у људи. — Кво ће викају

људи за башту и матер ти, кад-те такву, у лито, виду?

љуз м шамар. — Дај му едњн љуз, да се сети кво-е викал за тебе.

љузга несвинамара, бије.—Књд вати да га љузга, да не гледаштија огрејаш.

љузга се несвклиже се. — Љузгају по снег низ Буђину падину. — Љузгају се

људи низ улицу, па падну гузачки.

љузгав, -а,-овљизгав, клизав. — Тија камен је љузгав, ће ступиш и одлетиш у

воду. — Досади овој љузгаво време. — На љузгаво се обувају чижме.

љузгавица ж вљизгавица, клизавица, поледица. — Паде снег, деца напраише

љузгавицу нис-пут, да се погине.

љузгаво прил мокро, клизаво. — Пројде на љузгаво, не те га помрзне.

љузгање с гл им од љузга (се), 1. шамарање. — Крв му потече од љузгање. 2.

клизање. — Напраћмо му шљичке, отиде с Милована на љузгање. — Кад)-це отопи

снег, досади ми љузгање нис-падину ус-падину.

љузне несв1. падне, омакне се. — Љузну на тилиње, замалко да си тикву

располутим, 2. удари шаком, ошамари. — Немојте љузнем, очи да ти искочу! —

Љузну га и он се оћута, престаде не ломоти.

љук узвик понавља се више пута приликом одвајања телета од краве. — Љук,

љук, у трлу, изеде вој виме, остави малко млекце, да има и за деца.

љукне свр 1. одвоји теле од краве.—Љукнули теле, ако ти не мож, нека га башта

љукне. 2. удари по њушци. — Љукни га по рње да не рове више. — Море, ако га

љукнем крв ће му швркне.

љуља несвриг стари се, стиже старост. — Љуљају ме године, синко, не

постало се.

љуља се несвериг посрће. — Не љуља се стара бука од ракију, од године се љуља.

— Љуља се од голему работу, од рмбање по шуму, по дрва.

љуљка ж 1. носиљка за одојче. — Запртим љуљку на грбину, па у Страње на

окопување
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компири, а оно лежи под буку куде Лишка (пас). 2. Љуљашка на дрвету на

прављена одужета. —Ћу им вржем љуљку за сливу да се љуљају, да не праву пакос

по авлију.

љуљне свр 1. одгурне снажно љуљашку, заљуља. — Љуљни ме јако да се

заљуљам, да одлетим у вр крушку 2. фиг попије. — Да љуљнемо још по едну за

растанак, па да тргамо на пут. 3. фиг удари снажно. — Књд га љуљну у слабину, он

само запашка. Љуљни га још емпут, реко, па ће видиш кво ћу одј-тебе напраим, 4.

фиг обори, падне. — Ватише се у коске, он га љуљну одј-séмњу и распучи. —Љуљну

бука преко долину, све живо покрши, 5. фиг задрма, затресе. — Љуљну земљотрес па

ни искара испамет. — Љуљни малко крушку да наберемо неку зрелу.

љуљне се несв1. заљуља се. — Нека се и Борча малко љуљне на туј љуљку 2.

задрма се. — Љуљну се мосте, попадамо у воду. 3. фиг баци се. — Љуљну се у

ладовинку, па задрема.

љума несвлута, скита. — Љума по орман, не мож се сврти на едно место.

љума се несвклати се, веига се. —Љума се од|-цтарос. — Иду пијани, љумају се

нис-пут.

љумање с гл им од љума (се), 1. скитња. — Књд га у пролет увати љумање, не

сврћа се дом. 2. гегање. — Уз љумање довуко се некако дом.

љумча мв лумча. — Кудели-е скитал онај љумча те се тек сbк врћа?

љупење с глим одљути (ce), влупење. — Лук ми поеде очи од оволко љупење. —

Викај си другога за љупење кромид.

љупи (се) несвљушти (се), гули (се). — Љупи компири за ђувеч. —Љупи кору на

буку да еде мазгу (в мазгује). — Љупи му се кожа на руке.— Кешири се свару, па се

тšг љупу.

љупкажљуска, вољупина. —Кои-е овде, на пут, наврљал љупке откомпири?

Љупка ж хип од Љубица.

Љупчам хип од Љубиша.

љуска (се) несв1. одваја (се), љушти (се). — Нека деда љуска гра, ти иди у дел по

говеда. — Почел се љуска гра у градинче, што га не оберете. — Љуска му се нос от

слbнце. 2. фиг шамара, бије шаком.— Немојми дете љускаш књд неје ништа криво.

љускање с глим одљуска (се). — Неће га васпиташ с љускање, него с-лепу реч.

љусне свр 1. падне. — Немој да љуснеш на лед, љизгаво-е. —Љуснул из рачун. 2.

фиг пљусне. —Љусну киша, намокри откocje. 3. фиг пукне. — Од муку ће љусне. — Не

приоди му, од љутину ће љусне. — Не дам)-му, па макар љуснул. 4. фиг удари,

ошамари.— Онће дете да ми љуска, море, књдгаја љуснем, три дана ће му уво saвни.

љуспина ж љуска. — Теј љуспине од јајца врљи на кокошке да брзо носу.

љут, -a, -ö фиг 1. раздражљив, прек човек. — Пази како с њега оратиш, млого-е

љут. 2. (метал) челик који не може да се обрађује у ковачници,јер ће пући. — Млoгo-e

љуто тој гозје, не мож сe прeкoвује, ће пукне. — Љуто гвозје не мож се клепа. — Пази

како ће га сечеш, млого-е љуто, це исаби.

љутачек, -чка, -чко помалољут, наљут.—Овујљутачку чорбицу и деца можда

кусају.

љутњцм нешто страшнољуто.— Недавај надеца овија љутњц, гори од љуто.

љутеж“ м изузетно љуто. — Напраила љутеж, не мож се еде.

љутеж” мв љутење, љутња, вљутиш. — Це-играмо, ал да знаш, овија пут нема

љутеж.
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Љутеж м име села на ободу Дервена.

Љутежанин м становник Љутежа.

Љутежанка ж становница Љутежа.

Љутежанче с дете из Љутежа.

љутеје несвљути. — Млого љутеје овај поприка, елима нека што не љутеје.

љутење с љутња, љућење. — ће играмо карте, ал кои изгуби, нема љутење.

љутина жљутња. —У љутину знаје свашта да каже, а овакоljЈ-е добар колебац.

— Дојдите, књд га пројде љутина.

љутињав, -а, -о наљут, помало љут. — Поблаго-е књд је љутињаво.

љутињкав, -а, -о наљут, помало љут. — Волим да-е помалко љутињкаво

вариво.

љутиш мв љутење, вљупеж. — Нема љутиш, тој прво да се договоримо, па-це

после играмо.

љуткас, -та, -то помало љут. — Купи џакче с љуткасте поприке, сви тој волимо

да едемо.

љутком онај који се често љути. — Поведите и нашога љутка да излезне ис

кућу, да се на никога не љути.

љутни несвљути помало, наљућује. — Љутни, ал мож се еде. — Требе по малко и

да љутни.

љуто прил фиг опасно, незгодно. — Млого га љуто засекал, тешко ће зарасте. —

Туј куде-е љуто, ја ћу косим.

љуцки прил људски, добро, како треба. —Тој ће љуцки да се договоримо, да се

ники не љути. — Љуцки-е да сви знају које ће работимо з-говеда књд нема кои да ги

чува.

ључи (се) несводваја (се) младунче од мајке (код животиња). — Отишла у

кошару да ључителчина, па ће музе краве.—На време сејагњишта ључу од овце.

ључење с глим одључи. —Требе неки да ми помогне уључење телци, млогојака,

не могу ги савладам.

љушти несв1. фиг претерано туче. — Љушти га башта од|-тепање, ал не вреди.

2. фиг побеђије, најбоље игра. — Љушти ги у карте. — Љушти карте. 3. фиг превише

пије. — Одј-цабајле љушти ракију.

М

ма“ м 1. тренутак, час, мах. —У едњн ма дојде ми на паметда гу питујем за моега

Драгомира, па одустадо.— Рипимо у еден ма књдни тој каза, ће идемо датепамо куче,

маму ли му ебем. — На маовити се чини да енормалан, а на маови налудњичав.— На

маовинеје при свес, на маови разазнава. — Ветар дувана маови.—На маови поросује.

— Вата га на маови. 2. изр: (пре)узнема осили се, превлада, надвлада. — Преузел ма у

кућу па сšг он командује.

ма“ узвикама. — Ма, које ме па сЊг тражи кој ђавол'?— Макво ћутија, књднеchм

за голему работу. (Ма, моја работа и неје голема.)

мава несв1. маше. — Мавај му да стане да ни сачека. — Говеда мавају с репови,

брану се од мушице. 2. фиг коси. — Мавам траву. — Гледам како маваш, брзо ће га
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окосиш. — Ене га у огрењу мава отаву. 3. фиг ишчекује, очекује, припрема се,

намешта околности. — Мавам га да ми се намести, да му ја покажем пошто-е Муса

продал јарца.

мавање с глим од мава (1, 2, 3). — Не вредити мавање ка(д)-те више не види (1).

— Досади ми више мавање по празни ридови (2). — Од мое мавање ништа, не мога га

намавам да га научим памет (3).

магаре с фиг ногаре за стругање дрва. — Укачил трупац на магаре па струже

з-бичкију.

магарица ж фиг велики кашаљ. — Дете војима магарицу, а она га не води куде

доктура.

магацинер м магационер. — Башта ми работи како магацинер у предузеће.

маглаж фигу изр:— Уватили маглу (побегли). — Сећам се тој кроз маглу (нејасно,

несигурно). — Идем све некако кроз маглу (несигурно). — Како гуска у маглу (без

размишљања). в. продава маглу.

маглаив, -а, -о магличаст, магловит. — Неко време маглаиво, никакво, само за

спање.

маглаиви се несвлaгли се, наилазе облаци. — Поче се маглаиви, збирај рукољке

да ги не завати киша. 1

мадеж м младеж. — Има мадеж на леву бутку ко и њојна мати.

мађија ж (угл мн) 1. магија. — Иди куде баба Маричку дати напраи мађије, дати

се отвору путеви, да крене у живот. — Напраила му кучка мађије па му ништа од руке

не иде. 2. фигради несигурно, нико не зна како, али ради. — Тија аперат работи на

мађије, како му ћуне. — Иде на мађије.

мађијарка жона која прави мађије. —Тај мађијарка стално ми-е правила мађије

и на мужа и на деца, свл да ни усарави.

мађијетина жауг и пеј од мађија. — Квети ми мађијетине неје праила, свл да не

прокопсам. 1

мађијешница ж 1. в мађијарка. — Упропасти ми дете тај мађијешница с њојне

мађијетине. 2. жена која иде код врачара. — Друго си не работи, само скита од

врачарицу на врачарицу тај мађијешница.

мађиосан,-а,-о онај које под магијом, опчињен, замађијан. — Да неје мађиосан

још књд би се оженил, онакве убаве девојке су га облитале.

мађиоше свp направи коме магију, омађија. — Ич се не секирај, бапка ће га

мађиоше, има трчи по тебе ко на солило.

мáе (се) /маје (се) несв1. лута, беспосличи. — Мае дупе по Власину, а други му

пази стоку. — Мае се ко глуво куче, а дома га тражу. — Мае се ко да нема кво да

работи. — Докле ми косимо, он се маје по ридови ко заулав. 2. шета. — Мае едну

девојку по сокак да га сви виду, 3. замајава. — Само ме мае, да ми пројде време, да не

сработим. — Немој ме више мајеш око туј работу, ћуте утепам.

маже несвригмалтерише. — Енега на(д)-текме, маже собу,ја му праим малтер.

мáз м маст. — Ако нема кво да едеш, намажи маз на леб. — С неслан маз

измасирамо дете и ватра пројде.

мазан, -a, -o 1. углачан, гладак. — Ударил мазан патос од-чамовину, па га

лакирал. — Дошћл ми некако мазан у лице, беше лани огрубавел. 2. фиг фин, лукав. —

Немој ми се сšг праји мазан, а дојучерке нејетел да орати с нас. 3. фигумилан. — Има

мазан гласњк да превара човека.
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мазање с гл им одмаже, фиг малтерисање. — Све смо му спремили за мазање,

cБл да узне малтерку да работи.

мазњкм дем и хип одмаз. — Мазњку тепсију и брашанце, квоћу друго да праим,

— Да зајмим едно киломазнк.

мазгаж мезгра, в мњ3га. — Кад)-це у пролет огули кора на буку, тег се струже

мазга.

мазгов м пеј тврдоглав, задрт човек, ленштина. — Неће се договориш с тога

мазгова.

мазготина жм 1. место на дрвету на коме је скинута мезгра. — Онолке

мазготине по буке напраили од мазгување. — З-мазготине упропастили буке. 2. фиг

неразуман, задрт човек. — Нит)-це преза, нити вуче тај мазготина. —Тој ти-е тешка

мазготина од-човека.

мазгување с гл им од мазгује, 1. скидање мезгре. — С мазгување се уништава

шума, 2. трућање, блебетање. — Толко мазгување од еднога мазгова, ники не би

истрпел ко ти.

мазгује несв 1. скида мезгру с дрвета. — Прво олупу кору на буку, патњг мазгују.

— Овчари и говедари највише мазгују. 2. фигеовори глупости, лупета. — Како можда

га трпиш да ти толко мазгује?

мазгуљав, -а, -о гладак, мазан, љигав. — Мазгуљава земња, па се клиза. — Риба

млого мазгуљава, не мож се удржи у руке. — Књд доватим мазгуљаву шибљинку, па

те све испличим!

мазгуљави несвриг говори глупости, прабуња.— Немојмитија Спиридон више

мазгуљави туј, нека си иде дом, да ни не смита у работу.

мазгућало с блебетало, причалица. —Досади ми тој мазгућало, ваздњн си прича

бабине деветине. 1

мазне свр 1. намаже мало. — Узни лој па мазни малко пету да омекне. 2.

поглади, помилује.— Мазни тој маче малко, видиш колкоти се умиљуе. 3. фигукраде.

— Тија апаш ће ти пред очи мазне шлајпик да га не видиш. — Оће да мазне кво му

дојде подруку. 2. фигудари. — Што га и ти не мазну еднуш, да види како се бије.

мазнење с гл им одмазни (се). — Од)-толко мазнење сва вој деца говњосана. —

Требе добро мазнење на тој држаље да не убива руке. — Целден мазнење пред

огледало.

мазни несв1. глади, милује. — Још само с перо по дупе да га мазним, још тој

неchм работила, да би ме слушал – Млого мазни деца, после гу не слушају. — Нека

га, нека мазни маче. 2. глача. — Мазнитојашку с ношче. — Мазни држаљеза секиру.

мазни се несв1. умиљава се, мази се. — Мачка еко дете: воли да се мазни. — Уз

маму се млого мазни. 2. дотерује се. — Те гу у собу, мазни се за честито куде

Василију.

мазница“ ж умиљата особа, она која се умиљава. — ТоljЈ-е моја малечка

мазница. — Море, знае он да буде и мазница књд му затребе.

мазница“ ж модрица, масница. — Претепали га Баинчани на собор, све му-e

снага у мазнице.

мазно прил фино, љубазно. — Све ми орати онакој мазно, слутим има туј нешто

крије. — Овој дете постало нешто млого мазно, мора да-е напраило неки пакос.

мазнулаж 1. фигуглађена, налицкана жена. —Докарала се мазнула, мисли свк

ће неки полети за њу. 2. фиг притворна особа која љубазношћу хоће да придобије
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нечију наклоност. — До јучер се правеше да га не познава, сbк одједнуш постала

мазнула, па приветљива до бога.

мазнулка ж в мазнула. — Море, како си она умеје с мужи да се чудиш: час је

бесница, час мазнулка.

мазуљм водени плик, жуљ. — Излезли му све мазуљци по дланови од косило, па

га болу.

мазуљав, -а, -о гладак, мазан. — Мазуљава бука не мож се укачи да собали

вранско гњездо.

мазуљанка ж влазница“.—Куде-едединамазуљанка да се малко почувамо.

мазуљац м 1. дем од мазуљ. — Дигал ми се мазуљац на руку. 2. право дрво. —

Овија мазуљци још неку годину, па ће испадну добре греде. — Окастри овија

мазуљац за држаље на матику. 3. фигумиљата особа. — Она-е голем мазуљац, ће ти

извуче све паре из џеп.

мазуљи се несвумиљава се. — Млого она умеје да се мазуљи.

мазуљица ж1. лепо одељана мотка, мотка. — Оцечи едну мазуљицу За КОТЛО

варку. 2. фиг батина, тојага.— Видим овде ће играмазуљица. 3. фигумиљата особа.

— Мож се праи колка оће мазуљица, ја гу одма прочитам.

мазуљка ж 1. в мазуљ. — Колке ми-е мазуљке по дланови напрајило држаље от

косу. — Добил све мазуљке одј-цедење (ирон), 2. в мазнула. — Каква-е она сšг

мазуљка не можда замислиш.

мазуљка се несвклиза се. —Држгу добро, риба се мазуљка, ће ти се измазуљка

из руке.

мазуљкав, -а, -о клизав, мазан. — Пастрмка-е мазуљкава, зачести побегне у

воду. — Укачил се уз мазуљкаво дрво.

мазуљкање с глим одмазуљка се, клизање. — Одрал дланови од мазуљкање низ

буку.

мазуљко с фиг притворко. — Неће ме преваратија мазуљко, знам га кои-e.

маиа / маија ж крајња греда на крову где се раздвајају две воде, горња ивица

крова, кровни хрбат покривен ћерамидом. — Добро подвржи маије с малтер да ветар

зимени не одува цреп.

мајалекм скитња, шетња, губљење времена. — Ваздњн си-е у мајалек, за ништа

се не секира.

мајање с гл им од мае (се) /маје (се). — Ден ми пројде у мајање, ништа не

уработи.

мајач м скитница, луталица. — Остаљај тога мајача, па добди дом, приваћај се

за посо.

мајачина ж скитња,лутање. —Отиде сабајле у мајачину, којзнае ка(д)-це врне.

мајден м 1. мајдан, каменолом.— У мајден, у Пржинеровине, цело лето е копал

камен за кућу. 2. рудник. — Пола Црвени Брег је радел у мајден. — У мајден, у

Мачкатицу, су поцрцалиталијански комунисти о дј-тежак рад, боси, назиму, беслеб,

четерес трећу годину.

мајкина душичина ж бот мајчина душица Тhymus Serpyllum, в душичина.

мајмунка ж фиг велика торба за цигларски алат. — Заметнемо мајмунке на

рамо, па у печалбу.

мајсторијаж зидарски занат, занат уопште. — Од његову мајсторију ич да не

оратимо. — Овој ти-е мала тестера за мајсторију.
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мајсторлiк м в мајсторија. — Мајсторлiк сам учил на радилишта по Београд,

куде Горчу ис-Попови.

/макацу изр: ни макац ни да крене, ни да мрдне. — Дојдо до Крстатицу, туј ми се

ноге оцекоше и више ни макац.

ма-каки узв ма какви. — Ма-каки, неје такој оратено.

макања м фиг дете. — Порасал макања, дористрашан мушкар.

макасине ж мн мокасине. — Обул макасине, обукал најлон кошуљу, турил

машлу Ђила сума работа.

Макивес свети мученици Макавеји, почетак Богородичиног поста, 14. август.

— На Макиве се ништа не работи у руке. — Колко има зрна у мак толко-е празник

Макиве. — Подраниш ујутро рано и бројиш зрна одмак, књд ги избројиш, тšг можда

плетеш на Макиве.

макне (се) сврпомери (се), склони (се). — КЕдмакне столичку трг ће пројдемо. —

Макни га одотле, да га ја немацињам!— Легална вракњицу, неце макне да пројдемо.

макул бесплатно, мукте, џабе. — Навикал да живи на макул.— Куде мене нема

ништа макул, мора се све заработи.

макулџијам онај који непозван долази на туђе весеље, који бесплатно долази

до нечега. — Неће можтакој да опстане онија макулџија из)-Станишљовци, ће узима

и он матику у шаке. — Зачас се збраше макулџије, ко да си ги викал.

макулџика ж она која живи бесплатно, на туђ рачун. — Она-е позната ма

кулџика још от при башту.

макулџиски, -а, -о на начин макулџије, бесплатно. —То-е макулџиска вамилија

откад!-це панти.

мал м имање, стока. — А сbг сам остал без мал, остал сам и без)-снагу, не би

могал ни да се борим са стоку.

/мала врата/с мн сеоска кућа је, поред големих врата, имала имала врата, која

су водила у двориште, ка штали, и даље; служила су у скpбним временима за

бежање и спас. — Излезни на мала врата да те не виду Бугари, ете ги нис пут цела

колона. — Па дојду ноћу, на мала врата чукну, те ги пустимо да улезну да се огреју и

нешто поеду.

Мала Госпоина ж Рођење Пресвете Богородице, Мала Госпојина, 21. сеп

тембар, по новом календару.

мала ж више збијених кућа у раштрканом планинском селу, заселак, засеље,

махала.—Нашо село има пет мале, свака мала едњн род. — Беоше пуне мале с људи, а

сњг запустеше без нигде никога.

Мала Река ж заселак. — Мала Река дојде куде Лазарићовци.

Мала река жрека. —У Малу реку смо праили топила, да топимо грcнице, затој

што-етам топла вода. — Мала река се улива у Голему реку куде Стојанчину воденицу

и одотле течу како Голема река.

мале вок од мати, в мати.

/мале паре изрради што безначајно, лудо, без потребе. — Свири куpцу за мале

паре (изр: лупета глупости). — Преебали га за мале паре.

малеје несвсмањује се. — На деца малеје облекло, требе на старотога да купимо

ново, а малијат нека облече његово. — Малеје вода на кладанац.

малење с гл им од мали (ce).
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малецњк, -цка, -цко мали. — Малецко ти тој момче, требе још да растеје. —

Колко-е порасал, а беше малецњк.

малечњк, -чка, -чко в малецњк. — Малечка деца седу домаз-бабу, а поголемшка

иду на собор.

Мали Божић м други дан Божића в Божић.

мали (се) несвсмањује (се). — Полњк поче и ја да малим стоку, понестаде крма,

сено. — Мали се, мали, црцори, па скроз нестаде вода на Долњи кладанац. — Почел

o(д)-цтарос да се мали.

мали узв 1. аман.—Куде ћеш, мали, на овуј дрчу? —Мали, бре, утепа ми кравче с

тија колšц 2. узвизненађења: мори, бре. — Куде си се изгубила, мали? — Мали, још ли

си туј7!

малко прил 1. мало. —Тој му-е било малко, па оће још. — Салте малко га удари, а

он поче да рове ко да сам га пребил. — Не чачкај се с њега, њему малко фали да те

удари. — Малко по малко и напраише кућу. 2. час-час. — Малко, малко, па се

потепају.

малокаван, -вна, -вномалокрван, болешљив, слабашан. — Води га куде доктура,

нешто ми-е малокаван. — Тој он не можда работи, малокаван је.

Малоречанин м човек из Мале Реке.

Малоречанка ж жена из Мале Реке.

малоречки, -а, -о који припада или је из Мале Реке. — Дошла малоречка говеда

чак на Раскрсје.

малтерија ж зидарски занат, малтерисање. — Беше тесар, сšг прешњл на

малтерију.

малтерисување с гл им од малтерисује. — Да се погодимо за малтерисување

куде моју ћерку.

малтерисује несвмалтерише. — Погодил неку кућу па малтерисује по целден

до мркли мрак.

малтерка ж зидарска алатка, мистрија. — Напослетку, ако не учиш, малтерка

ти не гине. — Куде ми се дену онај згодна малтерка?

малтерчек м дем од малтер. — Колко ти туј требе да га замажеш, една кова

малтерчек.

малтерџијам онај који спрема малтер. — Почел је од малтерџију, сbгје серсем

мајстор.

малцина жмали бројљуди,мало. — Малцина смо остали, не месим више онакој,

с едњн леб прекарамо ден.

малцинка ждем одмалцина. — Јоште студено,тике малцинка отиде у работу.

малчице прил сасвим мало.—Завати малчицелебаци сиренце дазалšжем глад.

малчичка прил у дем знач: малчице. — Да поседе још малчичка, да се убаво

изоратимо.

маљмобично умножини деоумеханизму ваљавице који удара у сукно у води.

маљица ж 1. дрвени маљ. — Ударил се с маљицу по прс. 2. муз палица којом

бубњар бије у бубањ. — Украл маљицу на тупанџију, такој да нема са што да удара у

трампе. — Исцепи тупан удараећи с онуј маљицу. 3. фиг батина. — Књд узнем едну

маљицу има ги потепам. 4. фиг песница. — Бие сонеј маљице, па растура, ко боксер.

маљичка ж дем од маљица (3, 4). — Понеси си едну маљичку, да те кучишта не

уплашу. — Колка-е његова песничка ко маљичка.
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маљуган м пеј човек малог раста. —Тијамаљуган ће тебе да прети, море, да га

не ватам ја да му истришам пашиште!

маљузга несвприча глупости, трабуња. — Недавајму да више маљузга, не мож

се трпи.

маљузга се несвклиза се. — Маљузга се низ онуј мокpу падину, ће се скрши.

маљузгав, -а, -о клизав, мокар, кишан. —Отиде низмаљузгав пут, на маљузгаво

време, све маљузгав штап да се потпира, да се не маљузга.

н
маљузган M пејудворица, љигавац, глупак. — Отрча маљузган сабајле у општину

па да нешто маљузга. 1

маљузгање с гл им од маљузга (се). — Ћу идем, не могу да слушам тој Арсино

маљузгање. — Стигомо до станицу з-големо маљузгање нис пут.

маљузне се несвоклизнесе. — Кад)-це маљузну, па тресну, реко готов је, скрши

се цел.

мамење с гл им од мали, дозивање стоке. — Неће ти помогне мамење, боље

потрчи да ги потражиш по утрину докле се неје ставнило.

мами несв1. дозива стоку или живину. — Кудели се изгубила свиња, мами гу,

мами, ал гу нема. 2. фиг пејзове сваки час мајку. — Кој ме ђавол сваки час мамиш,

мамци те изели!

мамка“ ж дем одмајка, 1. мамица. — Куку, мамке, уштркљаше ми говеда, кво да

работим.— Мамку ли му ебем (псовка). — Да му мамку мамину (псовка), 2. клетвена

реч: — Мамка те ватила, дабогда (клетва).

мамка“ несвв матка“. — Мамка га да га утепа.

мамкање с гл им од мамка“. — Само с мамкање ће гу домамиш да чела улезне у

трмку.

мамцим мн клетвена реч. — Мамци те изели, дабогда, што ме сваки час викаш

(клетва)!

Манасија м име.

манда несвмлатара. — Књдоди, манда с руке. — Укачили се на кола, седли на

срченицу и мандају с ноге.

манда“ несвмаје, губи време. — Куде ме више мандаш по собор, можда си-e

Тикомир отишла ми га џабе тражимо. — Што ме мандаш натам-наовам да си губим

време?

манда се несв1. слепута се, лута, луња. — Манда се ко глуво куче. 2. ради

нешто без видних резултата. — Целден се манда с косу, а половин ливаду неје

окосил.

мандал мв засун. — А што неси турил мандал на врата?!

мандање с гл им од манда“ (се), тумарање, слепутање. — Лето ми пројде у

мандање, а сЊг дојде време да мислим на зиму.

мандов м мангуп, преварант. — Уватил се с мандови, а за дом ич не аје.

мандовче с дем од мандов. — Не мож ништа да пројде без тој мандовче.

мандовчина м ауг и пеј од мандов. — Куде си се уватил у друство с тога

мандовчину.

мандотина жм замајана, приглупа особа. — Тај мандотина још се неврну из

говеда.

мандрак м 1. мадрац. — Купил кревет на мандрак, врљил сламњачу. 2. фиг

ништа, никад, в матрак. — Ће добије мандрак. — На мандрак ће га он уработи.
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мандpкне сврнестане, умре. — Мандркнул и деда Риста. — Чини ми се дека ће

мандpкне.

мане свр 1. остави. — Ману работу, оцлепута се негде. — Мани дудуче, узни

гајде. — Сви мануше село, отоше по вароши. — Манул Љубинку, иде с Ратку. 2.

махне. — Ману ми из воз sâдњи пут и више се не јави. 3. стане, престане. — Ману да

трчи. —Ману да свири. —Мануше деца да дооду у село. —Манул да пије. — Ману зуб

да ме боли. — Манул да иде у печалбу, ће си седи дом. 4. фиг косне, окоси. — Ману с

косу два-трипут и окоси га.

мане се свр остави се нечега, престане да ради што. — Манул се от кафану.

манжетла ж (угл мн) манжетна. — Сашил чешире с манжетле.

мани узв остави, пусти. — Мани, колко би ви напричала, да сте јучер дошли. —

Мани га, завршимо голему работу.

маниста с мн в манистра. — Без маниста несšм ишла на собор.

манистра с мн 1. огрлица од стаклених перли у боји. — Купи манистра за око

гушу, ал пуче конвц, па ми се разнизаше.— Врзала убaвa манистра око гушу, 2. ситне

стаклене перле којима се украшава вута или чипка на женској кошуљи. — На вуту

нанизала манистра, па вој, заедно с-ласке и ширит, само цњклу.

1 манисување с глим одманисује. —Досади ни стој манисување, не мож војвише

згађамо.

манисује несвналази ману. — Кво гођ да зготвиш, дете ми манисује, не мож му

згодим.

манит, -а, -о ћакнут, луд. — Башта му-е бил манит, па и на њега прешло. —

Манит он, ти манит, и кво ће напрајте од работу?

манише несвналази ману. — Неће да еде, манише ми рану.

Маноил / Манојил / Мануил м име.

Манојло м име.

Манча м хип од Манојло.

манџаж храна, јело. — Сег ће изнесу манџу да едемо.

1 манџија у онај који свему налази ману, избирљив човек — Како ће, ћеро, да му

Згодиш, књд видиш колКи-е манџија.

1 манџика ж она која свему налази ману. — Беше тој голема манџика на момци,

Тако И ОСТаде НежеЊета

Мања м надимак.

Мањак м име села.

мањак“ м недостатак. — Напраил голем мањак у предузеће.

мањак“ му изр: на мањак при крају. — Сол и гас су ми већем на мањак. — Спаре

сам на мањак, ал ћу истркам докле ми муж не прати испечалбу.

Мањачанин м човек из Мањака.

Мањачанка ж жена из Мањака.

мањачки, -а, -о који припада Мањаку или је из Мањака. — Удари на Мањачки

друм, па се спусти у Џепу, туј ти е поблизо.

Мањачки друм м пут који води с Чемерника изнад села Мањака и иде пла

нинском косом према Морави.

мање с вунена пређа.— Наврткала сам коџа мањетија за џемпири и постељке.
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мањка свр 1. нестане. — Брашно ми мањкало, требе да купим едно џакче. 2. фиг

цркне, угине. — Мањкало ми кравче од неку болес. 3. фигумре. — Неће му душа има

ствртку књд мањка. — Мањкал му деда.

мањување с глим одмањује (се). — Нема ништа одњегово мањување ракију.

мањује (се) несвоставља (се) што. — Трипут већем мањује дуван, никако да га

скроз мане. — Це мањујете ли више од|-цвађу, ел ћу ви ја бијем?

мáовим мн лудило, поремећеност, в на маови. — Ватили га маови, све ће ни

потепа. — Дошли му маови, с никога не орати.

маовина ж1. бoтмаховина.—Уватила се маовина поšидови у подрум. 2. фиг дуго

ћутање (или нека друга радња). — Уватила ми се маовина на уста. — Ватила војсе

маовина на онуј работу.

маовит, -а,-омахничав, махнит.— Млогое маовит. — И жена му-е маовита.

марвени доктур I мрвени доктурм ветеринар, в марвењак. — Трг ни требеше

марвени доктур за стално, а кои ће ни матраг свг”— Дадојде на време мрвени доктур,

белки би га спасил да не цркне говече.

марвени трговац / мрвени трговац м трговац стoкoм, в матрапаз. — Све ни

опљачкаше марвени трговци, накупуваше стоку буд-зашто, видели не мож више да

работимо око њу. — Нема на кога да продадем још овој малко стоку што имам, него

на мрвени трговци.

марвењак / мрвењак м ветеринар. — Одавно неје проодил марвењак да ни

погледа говеда. — Водимо краву куде мрвењака, изело гу нешто за ногу. — Заборави

ни мрвењак.

Марга ж име.

Маргита ж име.

Маргиче ж надимак.

Марем хип од Марисав.

марен м непозната зла сила, гром, неизлечива болест, ђаво, сатана, нејасна реч

која се често користи у клетвама, в трлема. — Марен те убил кво тој работиш. —

Марен да га изеде! — Марен га убил да га не убије. — Кој ти-е марен? — Марен га

затрл

марење с гл им од мари“, забринутост, секирација. — Несмо спадли на његово

марење. — Од)-тој марење брзо ће помремо (ирон).

мари“ несв1. секира се, брине се, интересује се, занима се. — Мари он млого за

дом и породицу (ирон). — Марили кои за мене, па и јадамарим за некога? — Не мари

за ништа, само си заspћа себе. — Не мари за кућу, ни за имање. — Књд он не мари за

стоку, а штојадамарим? 2. поштује, уважава. —Ниткога мари, ниткога бакари.

мари“ прилу изр: немари нијелоше (одговор на питања: Како си? —Како је? итд.).

— Не мари, неје лошо, а мож и боље. — Невесте му малко ћопаво, ал не мари. —

Накисело грозје, ал не мари.

маривет мред, обичај. — Куде нас је таки маривет, а незнам каки-е куде вас.

мариветлук м шала, спрдња, марифетлук. — Немој мене утија мариветлуци да

спомињаш. — Ако је малечко, знае ти оно триста мариветлука.

Марика ж име.

маринком дем и хип од марен (клетвена реч). — Маринко га убил што ми-e

напраил да идем подј-цтар заман по судови.

Марисав м име.
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марише несвкраде. — Марише по село кво му падне.

марјаш м пет пара динарских. — За њега ја не би дал ни марјаш.

маркира несв1. обележи дрво за сечу. — Требе да дојде шумар да ми маркира

буке у Јесикиницу за дрва. 2. фиг одреди, уочи. —Маркирал сам гуја још лани, моја ће

буде кат-тад.

мармулада жмармелада. — Мармулада беше некад у дрвени сандуци, па гу је

Жида секал с-нож и продавал.

марне сврудари, тресне.—Немојте марне с онуј pучерду, ћете изалипави.

марот непр прид малаксао, изнемогао, посустао. — Ја сам марот, не могу више за

ништа да се приватим.

Марчам надимак.

маршира несвкаже коме: „Мари“. — Такој ли се дете маршира? Убаво га

учиш!

мас м в маз. — Истопи масо(д)-цвињу, у онија аков, има педесе кила.

масалце с дем и хип од масло. — Немаше ни трунку масалце да попржим на дете

јајце.

масан, -сна, -сно мастан. — Млого-е масан, не могу га едем.

масати несвериг оштри. — Масати почесто косу па ће ти боље коси.

масларка ж врста крушке. — Донелонеј масларке, а што су па благе, прсти да си
олижеш.

масленица жмасло у шаљ песмици. — Говедар дрндар, дртне бабу за гузицу да

му пушти масленицу.

маслим мнсекач за метал. — Донеси ми масли да претpупимо овој гозје. — Тој

ће мораш с масли да сечеш.

масло с маслац, в бијено масло, в бучкано масло, в вади масло. — Етегу Станија

дом, бучка масло. — Књд правиш качемак, запржи га с масло.

масница жмодрица, подлив испод коже, оток. — Искочила му оволка масница

куде га онија крвник ударил под око.

мастен, -а, -о обојен. — Ел тај мастено ел си је таква вуна. — Сура вуна па

мастена у карабоју.

мастење с гл им од масти. — Донел ми лисје од габар за мастење клашње.

масти несввмњсти. — Пређу сам мастила у котл. —Масти клашње у габар да не

отпустају. — Чича редовно масти бркови ш-чичково уље.

мастиљив, -а, -о мастиљав, оно што одаје боју мастила. — Што су ти све

свеске мастиљиве?

мастиљив плавез м/мастиљива оловка ж оловка која одаје бојумастила када

се навлажи.—Ту-етребало датуриш цртку с мастиљиву оловку да се не обрише!

мат, бубо, мат! / мат, мато: узв којим се намамљују пчеле у кошницу. — Мат,

бубо, мат, мато, мат блага, мат медна, ела ми у крошњу...

мата ж пчела матица. — Мат, мато, мат мато!

матерж 1. мајка, мати. — Куде ти-е матер? — Што неси повел и матер, но идеш

сам? 2. изрпсовке: — Ебем ти матер! — Иди у матер! — Бестрага ти матер!

матера жв матер (1). — На сви се додели помоћ, матери нема ништа. — Дојде

курил и матери донесе писмо до брата. 2. изр псовке. — Матере му га спалим!

материјал м тканина, в матријал (2). — Колко си купила материјал за туј

сукњу?
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материн, -a, -o 1. мајчин. —То е материна блуза. — Оно-е материно злато. 2. изр

псовке: — Пизда му материна! — Нека иде у материну!

мати жмајка, вок: мале. — Мале, за кво си се толко наљутила? — О, мале, да ли

понесем матику ел си ти и за мене понела? — Мале, не кукај, ништа ми неe.

матика ж 1. мотика. — Одматику сам изгрбавела. — Оклепај матику, па ће боље

копа. 2. мера према извршеном раду: једна мотика = шест ари. — Посадил компири,

три матике ги не мож окопају за дbн. 3. Изр: — Оће леб без матику (без рада). — Сви

бегају од матику (пољопривреде, тешког рада).

матиче с дем од матика, мотичица. — Не одваља се од матиче, куде иде свуде-e

с њу.

матиченце с дем и хип од матиче.— Што на дете не дадете матиченце а не овуј

матичетину.

матичетина ж ауг и пеј од матика. — Матичетина ми искида руке.

матичина жауг и пеј одматика.—Мене далматичину, а он кљуцка с матиче.

матичица ж дем од матика, мотичица. — Матичица-е за међу расад.

матичка ж дем од матика, мотичица. — С моју матичку зачас окопам, загрнем,

некако ми згодна на-pуку.

матка несв1. наводи, намамљујематицу пчеле у кошницу.— Наберем маточину,

па маткам челу: Мат, мат, мат, кот, кот, кот, викауте у кућу, ајде, беште, киша, грми!

Стравој давам, и чад, крпа се запали, па наоколо чур и оне улезну у кошарину, у њу

побегну. — Целден сам маткал челу да улезне у трмку докле гу не наматка. 2. фиг

намамљује, навлачи кога. — Ја ћу га маткам да дојде куде воденицу да ватамо рибе, а

ви га туј, ондак, уватите. — Маткам га да ми се намести, да га претупам.

маткање с глим одматка (1,2). — Без маткање неће чела да улезнеутрмку (1). —

Њега можда ватите само маткање куде неку жену, удовицу, распуштеницу, голем је

женскар (2).

маточина ж бот матичњак Меitis Melissophyllum. — Маточина се бере за чај, а

вöлу гу и челе.

матраг /матракм никад, бестрага, ништа, ђаво. — Кој га матраг стално вучеш

с тебе, нека си седи дома књд за ништа неје. — Тој ће добијеш на матрак. — Кој ти-е

матрак? 2. изр: у матраг /у матрак бестрага, дођавола. — Отиде све у матраг. — Нека

иде у матраг.

матрапаз м трговац стoкoм, препродавац. — Збрали се матрапази, па купују

пошто-зашто. — Продадо на матрапаза задњујуничку, ал за паре, рече, да причекам.

матретира несвлучи, злоставља, малтретира. — Млого су гуматретирали, па

побегла. — Не дам ники да ме матретира.

матријал м 1. грађевински материјал. —Докаралматријал за кућу из Лесковац.

2. — Да видиш кав сам матријал купила за сукњу.

маћија ж маћеха. — Ће ти доведе башта маћију, па ће видиш како она бије.

маћијин, -а, -о маћехин. — Добро се слага с маћијина деца.

мауцим мн клетвена реч, упућује се ономе ко много закера. — Немој више да ми

маучеш, мауци те ватили, дабогда.

мауче несв1. мјауче. — Мауче цел ноћ дивља мачка у бор. — Мауче мачка оће

поулице (да врши нужду). 2. фиг закера, стење, запрдује. — Не могу гу слушам,

ваздњн нешто мауче.

маца“ ж маљ, велики чекић. — С мацу ће исцепиш овај квргава дрвља.
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маца“ ж мн пупољак на дрвету иве. — Појавиле се маце наиву, сbг ће пролет.

мацола ж велики чекић. — Узни мацолу да разбиеш тој камење.

мачњкм (мнмачкови)мачор, мачак. —Куде ти-е онијамачћк, опасан ловција? —

Ел знаш што-е било с мои мачкови, несšм ти причал?

мачетија с мн мачићи. — Па се омачила мачка и довела мачетија прет кућу.

, мачећи“, -a, -o 1. мачји. — Овој су мачеће шапе по чаршав. 2. фиг тихи, нечујни.

— Иде с мачећи корак.

мачећи“ прил тихо, нечујно. — Привукује се мачећи, па те уплаши.

мачиште саугми пејодмачка.—Увукло се оној мачиште у кућу палоче млеко.

мачја трава ж ливадска биљка Valeriana officinalis

Мачкатица ж 1. село, 2. рудник.

Мачкатовац и Мачкатовчанин м човек из Мачкатице.

Мачкатовка и Мачкатовчанка ж жена из Мачкатице.

Мачкатовче и Мачкатовчанче с дете из Мачкатице.

мачкатовски, -а, -о који је из Мачкатице или припада Мачкатици и Мачка

Повчанима.

Мачкатовски пут м пут од Чемерника, преко Мачкатице, до Сурдулице и

Владичиног Хана.

мачкетина жауг одмачка. — Немој да си више пуштил у кућу мачкетину, да ми

опогани судови.

мачкољуб м бот мачја трава, мачја метвица Valeriana Officinalis.

мачљак“ м врста кромпира црне боје. — Некард)-цу садени и компиримачљаци,

ал се изгубише, ел несу били добри за рану.

мачљак“ м мачји измет. — Искарујте навечер мачку, немој да сам више видел

мачљаци по кућу.

мачор м 1. в мачек. — Динчин мачор ни попил сва јајца у јасле. 2. фиг мушки

полни уд. — Викал гу да вој покаже мачора, па више не орати с њега.

мачорче с млад мачак. — Узо мачорче оlдl-чичини да га чувам.

мачорчина м аугм и пеј од мачор. — Не могу да уватим онога пакожuију, онуј

мачорчину да га измездрим.

мачуга жтојага, мочуга. —Сонолку мачугу да бие дете, кудесетој работи?!

Маџаре с заселак. — У Маџаре су све куће били ковачи.

маџарка ж бот врста шљиве. — У Малу падину смо имали млого добре сливе

маџарке. 1

маша жметална шипка зарад око ватре, влмаше.—Увек окачи машу нашпорет

да гу не тражимо.

маша се несвпружа се, посеже за нечим. — Видел сам га кад)-це маша у туђ

јанџик.

машање с глим одмаша се, посезање. — Навикална машање у туђо. — Еднушће

плати за машање за туђе жене.

маше ж мн двокрака метална направа за рад око ватре и шпорета, жарач. —

Без маше не можда накладеш шпорет. — Џара с маше по огењ. — Не риј с маше по

огњиште! — Осмуди му брци с маше.

маши се свр посегне, ухвати се. —Теше да паднем да се не маши за слапац.

машина ж кутија шибица. — Донеси машину да потпалим огењ.
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машиница ж 1. апарат за бријање. — Избричи се убаво с машиницу. 2. под

резивач за оловке. — Узо ти машиницу да заострим плавез.

машице ж мн дем од маше, в маше. — Извади пепел с машице изј-шпорет.

машка ж штап за игру клиса. — Ма, ћу напрајим бољу машку од овуј. — Да га

бео закачил с машку, довек би ме пантил.

машла жмашна, кравата. — Обукал најлон кошуљу, турил машлу, сат на руку,

Ђила сума работа.

машлица ждем и хип одмаила. —Врзала на деца машлице, па им убаво стоју.

маштевина ж пређа која се тренутно фарба. — Остаи маштевину, дојдо да ви

зачас наspнем.

мњглаж 1. магла. — Вуче се мњгла уш-Чемерчицу. 2. фиг засењеност ума. — Књд

му падне мћгла на очи, мож те утепа.

мљглаив, -а, -о магловит. — Млого-е мњглаиво, ич немој на пут да поодиш.

мњглуштина ж густа, непрозирна магла. — Едва дојдомо по мњглуштину преко

Џеврљанку.

мизга“ ж мезгра испод коре дрвета. — Ољуштили целу буку због мњЗгу.

мезга“ ж фиг бије, туче. — Ич му не вреди тој што га мњЗга сваки час.

мљзгање с гл им од мозга“. — Ће научиш дете на мњЗгање па те неће слуша.

мљзгач м нож направљен од дрвета за скидање коре с дрвета ради мазговања.

— Строши ми се мњЗгач.

мљзгување с гл им од мњ3гује“. — Отишли па на мњЗгување, све ни буке

упропастише. — Како на жену не досади стално мњЗгување.

мљзгује несвскида мезгру испод коре буковог дрвета. — Мезгујући уништише

ни буке на Павлову гремаду.

мљзгује“ несвприча глупости, пороче, блебета.— Нека он мњЗгује колко оће, ти

си работи како умејеш. — Не мазгуј више, не могу те слушам.

мњкне (се) свр склони (се), помери (се), помакне (се). — Мекни овеј совељке, дај

ми онуј с алено. — Мекни дупе потам. — Мекни ми се пред очи да те не гледам. —

Мћкни се потамо.

мњлко прил мало. — Мелко ли сам му поработила, а сЊг неће да ме погледа ко да

сам му крвник.

мерш узв марш. — Miрш у говеда. — МЕрш ис кућу.

мiсти несврарба вуну, боји. — Идо у Мрковицу да берем лисје од габар, да

мћстим вуну за пређу.

мљциња (се) несвпомера (се), склања (се). — Мнциња тарабе нат кућу, ће удари

гвоздену ограду. —МБцињај се од њега књд га видиш! — Мнциња се, прајити место да

седнеш.

мљцињање с гл им од мациња (се), померање. — Нема мњцињање међе ел ћу

некога да убиeм наместо. — Нема мњцињање одовде докле се ја не врнем!

меана жмехана, крчма, влiејана.—Куде се журиш, не плаче за тебе меана.

меанџија м власник кафане, механџија. — Стамен и Мика су ортачки били

меанџије на Мејане.

меанџиски, -а, -о који се односи на механџију. — Тој су меанџиски рачуни, у тој

се ти не мешај.

медњк м дем и хип од мед. — Обиђ малко од наш медњк.
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медвед м фиг пејнезграпна, велика особа. — Ћеми дојде (ј)ош-еднуш у кућутија

медвед, па ће види огрејаш.

медовина ж фиг кишица која роси док сунце греје, поросница. — Пада медовина,

мечка се жени.

медуника ж бот врста цвећа, плућњак Рulmonaria Officinalis. — Исцавтела и

медуника у Тврди брег.

медуница ж бронзано ливено звоно на стоци, меденица. — Чуе се медуница од

нашу Првку (крава). — По медуницу гу познâвам, то-е Жерка (крава).

медуниче“ ж дем од медуника. — Набрал сам пуно медуничетија.

медуниче“ ж дем од медуница. — И на кравче смо врзали медуниче, да се не

загуби.

медунка ж бот врста крушке. — Млого су благе овеј твое медунке.

међа ж 1. камен или други сигуран знак који одређује границе неког имања,

међник. — Овде-е била побиена међа још од моега прамдеду, ал Милен гу померил

два скрока у мое. — Неки ни извадил међу и врљил гу у трњак. 2. гранична линија

између два имања. — Између моју и Ставрину падину међа иде од онија голем

белутрак, преко крушку, низ валог па на извор. — Прекосилни преко међу два метра.

— Овај увала-е одувек била међа међу наше ливаде.

међашм власник суседног имања.—Са Стратију смо међаши у Китку и у Дел.

међење с гл им од међи се. — Педесе другу смо завршили међење, одма по

делидбу, и омеђили чијо-е докле.

међи се несвераничи се. — У Мрковицу се међимо с Пронинци, ал они сечу у

нашо како стигну, ко да-е све њино.

мездрење с глим од мездри (1,2). — Ћу викам прику да ни помогне у мездрење

вепра (1). — Без мездрење овој неће пројде (2).

мездри несв1. сече, пастрми. — Узе да мездри месо од)-цвињу, па се замаја око

мејуp за деца. 2. бије, туче. — Боље га одма послушај да те не мездри башта!

мезелњк м мезелук. — Изнеси нешто за мезелbк уз овуј сливовицу.

мезенце с дем и хиподмезе.—Тури малко мезенце, док пиејмо да пооратимо.

мези несвмезети. — Кад пијем ракију, мора да мезим, да ме не увати.

мезне свр у дем знач: мези. — Да мезнем, па да бегам у њиву.

меј м (мн мејови и меови) 1. мех. — У дугању Милча имаше големи мејови от

кожу. — Од Велинову другању остали салте меови, да се играју деца. 2. фиг наљути

се, нарогуши се. — Видим нешто ођутрос надулмеови, ништа му неје по вољу. —Тике

надује меови, не знаш кво му-e.

мејана жвмеана.—Една ли-емејана одовде до Предене куде можда се задржиш

до воз. 1

Мејане ж краћи назив засеока Млачишке Мејане. — Угаси ни се школа на

Мејане. — Упропасти ни школу на Мејане онија Кумарџијин апаш, куде су деца

учила, он чува свиње и кокошке. — Књд идеш на Мејане, да ми купиш гас и шићер,

већем ми понестадоше.

мејане ж мн свратиште на друму са више кафана. — Књд дојдемо куде прве

мејане, це одморимо и ће преспимо ако требе. — Уз Млачишке Мејане, на црно

травски друмови имаш и Пронине Мејане и Бистричке Мејане.

мејаниште с место где је некад била механа. — На Сименково мејаниште, тем

на Острозуб, на Свет(и)-Илију е голем собор.
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мејанџија м механџија. — Стамен је бил једнуш меанџија, да свакога сврне, са

свакога да поорати.

Мејанџијам човек са Мејана. — Пројдели Стојча Мејанџија,требеше куде мене

да дојде нешто?

Мејанџика ж жена са Мејана. — Дојде Сика Мејанџика, од милину се на

оратимо.

мејанџиски, -а, -о оно што припада људима с Мејана. — Тој су мејанџиске

ливаде, топpв ги косу.

мејанџисување с глим од мејанџисује (1,2). — Поарно му мејанџисување, него

да оре и копа (1). — Нема књд да работи од мејанџисување (2).

мејанџисује несв1. бави се кафанским послом. — Још ли мејанџисује онија твој

Савронија? 2. фигирон дангуби помеханама.—Само мејанџисује, дом му се огадил.

Мејанџиче с дете са Мејана. — Видели кво уработи оној Мејанџиче у Лес

ковац?

мејунка ж махуна (пасуља, грашка, бораније). — Не видо, мори, књд узреше

мејунке на гра.

мејунче с дем од мејунка. — Све ми обрал неки гра, ни мејунче неје остало.

мејур м 1. плик. — Испличил се по покриве, дигли му се све мејури по ноге. 2.

мехур, водена пена. — Само се дизају мејури у вирови по Бобатало. 3. бешика од

свиње, лопта од свињске бешике. — Заклал чича свињу, па ни надул мејyр да се

играмо.

мејуpче с дем одмејур. —Неси га добро надул, пати остало малецкомејуpче.

мекачњк, -чка, -чко 1. мекан. — Сиренце вој-е млого мекачко, књд превpи ће

купимо. 2. фиг попустљив, разуман човек. — С њега ће се полако договориш, он је

мекачњк, а све жену не веруем.

мекеће несвриг и пеј говори мазно. — Не могу гу више слушам колко мекеће по

кућу.

мекишарм нејак, мекушан човек, слабић. — Како ће мекишар да ти натовари

онолке вреће у кривуљке?

мекишком в мекишар. — Ти, мекишко, да си седиш дом, не можда одиш до

Власину.

мекне свр 1. замекеће (коза). — Мекну ли тој коза ел ми се учини. 2. фиг

застење, огласи се. — Удари га у пашиште, он само мекну и паде рначки. — Књд га

треснем, неће ни мекне!

мекне“ свр 1. постане мекши но што јесте. — Мекнули остpике у сламу, еси

наspнул? 2. фиг смлачи се. — Мекнула вода, мож сe мијеш. 3. фиг постане добре воље.

— Нека мекне малко, па ће ти даде да ујанеш коња.

мекнеје несв1. постаје све мекши.— Мекнеје снег на југовину, неје за скијање.

2. фиг млачи се. — Тури котле на плотну, нек мекнеје вода за судови. 3. фиг одо

бровољава се.— По глас га познаеш, к6д почне да мекнеје, тšг мож с њега да оратиш.

мековиместа, -о која има меко виме за мужу (крава, овца). — Дал Бог све су ми

краве мековиместе да се не мучим.

мекокожеc, -та, -то који је нежне коже, који има меку кожу (животиња). —

Овеј рукавичке баш згодне, мекокожесте. 2. фиг који је преосетљив (човек). —

Мекокожес на матер, зачђс пушти слезу.
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мекотаж мекоћа, мекост. — Џемпирче мекота, па ти убаво стои, зимуске ће те

згрева.

мекотиња ж в мекота. — Легнеш на мекотињу, одмерак се одмориш. — Нема

ништа од мекотињу, мекотиња — слаботиња, требе да си тврд муж.

мелез м в мелезвк. — Овија овћн ни-е мелез, затоlj)-е онаквв брдâк.

мелезњкм мешанац, мелез. — Овој кутре ми-е мелезнк. — Прасе мелезнк се боље

урани од наша прашчина.

мелезно платно с платно ткано од различитих врста основе и потке (основа

од конопље— натка од лана или памука; основа од конопље— натка од вуне). — Од

мелезно платно се шиле убаве кошуље с ћeнари.

меље несвриг прича празне приче, в тороче. — Меље ко празна воденица (изр). —

Меље си по целден, ал га ники не слуша.

мељава ж 1. фигмлин, воденица. —Тикомир откара његову ржeницу у мељаву. 2.

самлевено жито, мливо. — Требе вечераске да докарам мељаву из воденицу.

мена ж прва четврт месечеве промене. — По мену ће наступи лошо време.

менгеле ж мн 1. стега. — Књд гозје увати у дугању у менгеле, можда га целден

кове, неће му бега. 2. фиг железа, затвор. —Турили га у менгеле, не мож им побегне.

— Он је за у менгеле, а не да се овакој слободно шетка, 3. фиг строг однос, дис

циплина. — Море, да га ја уватим у моје менгеле, има да пропева. — Држи га у

менгеле, не дава му да макне од њу.

менђуша ж наушница, минђуша. — Батка ће вој купи менђуше.

менђушка ж дем од менђуша, 1. наушница, минђуша. — Купила сам менђушке

куде кулунџију. — И у школу носи менђушке. 2. бoт ситан цвет, висуљак, мин

ђушица. — Млого ми убаво уцавтеле менђушке.

менђушче с дем и хиподменђушка (1,2). — Дете недава да му стуpимо менђушче

с увце (1). — Цавтили, цавти менђушче (2).

менsажјавна кухиња, менза. — Пише ми дека се наградилиште рану у менsу.

менка ж дем од мена, месечева мена, појава младог месеца. — Туј, око менку,

требе се Лиса отели.

мењава (се) несвлења (се), размењује (се),– Млого-е момци мењавала, на крај гу

ники нејетел узне. — Мењава старо за ново. —Требе да има неки да га мењава, да сам

не врти ветрењачу, це умори. — Рекал деда ће мењава бабу, да види кво ће кажу

унучетија. — Од Преображење се мењава време.— Човек се мењава: како стари такој

се мењава. — Првњи зуби се мењавају.

мењавање с гл им од мењава (се). — Од мењавање жене нема ништа, неће

пристану.

мерак м 1. посебно задовољство. — Мерак му с коња да иде на собор. — Млого

мy-е мерак да сам дене крстине. 2. жеља,допадање. — Има мерак на Руселену, ал се

она на њега не оSpћа.

мераклијам онај који воли нарочито нешто или уме да га изабере. — Беше си

мераклија на стоку, а нарочито коњи.

мераклика ж 1. она која воли нарочито нешто и уме да га изабере. — Мера

клика-е на ћилими и постељке, какве ги само нема, да се заsвериш, 2. фиглака жена.

— Мераклика си-е на онуј работу ква гу нема у три среза.

мердиван ммердевине, в слаба, в слуба. — Укачил се на мердиван, па на крушку.
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мериво с оно што се мери кантаром. —У воденицу сам ималкантар за мериво

до сто оке.

меримац м ован мерино расе. — Од овнови за приплод чувам два меримца.

меримка ж овца мерино расе. — Запатили смо меримке, побоље су од овеј наше

црновунке.

меримче с 1. јагње мерино расе. — Раниче ми е меримче, а сугаре од овеј наше

црновунске овце. 2. фиг мезимче. — ОвоljЈ-е моје меримче, моје најмало дете.

мерка“ ж 1. мера. — Књд би имал мерку у пиčње, не би се напивал. 2. подеок на

кантару који означава тежину. — Глеј куде-е мерка да ни не подвали на кантар. 3.

фиг батине, освета. — Узни му мерку, да се еднуш окасвети!

мерка“ несвмотри, чека прилику. — Мерка гу како мачор поганца.

меркање с глим одмерка. — Од}-толко меркање по собори, још не најде спрома

њега девојку.

мертек м 1. гредица, мотка. — Насекомо мертеци за цкелу, ће малтеришемо

кућу. 2. фиг батине. — Он је за голčм мертек. — Само мертек можда га смири, тој ти

казуем.

мертечење с глим одмертечи (1,2). — Дојде да ми помогне у мертечење рогови

(1). — За тој би куде мене добил мертечење да панти (2).

мертечи несв1. сече греде. — У голем шибак мертечимо буке за рогови. 2. лема,

бије. — Па ће те мертечи башта, ако тој не уработиш како требе.

меса с мнфигбутине, вголамеса. — Облекла се бајаги, све војсе виду меса.

месаљ/месиљ м тканина од финијег предива за мешење и покривање хлеба. — С

месаљи завивам креваји и на њи размесујем и премесујем тесто. — Такој размесимо

леб на месаљ, па га туримо да сташе.

месанце с дем и хип од месо. — Нема ни залек месанце да турим у гра.

месен, -a, -o 1. умешен, домаћи хлеб. — Стално едемо месен леб под вршњик. 2.

фиглезилебовић, ладолеж. — Оће месен па обесен, ич да се не мучи. — Нема, синко,

нигде месен па обесен докле сам не запнеш.

месенија ж збр имен све оно што је спремљено од брашна мешењем. — Беше

зготвила разне месеније: погачу, баницу, креваи, колачи.

месење с гл им од меси, мешење (хлеба). — Научила сам на месење, па ми колај

работа. Омесим, размесим, па премесим, па га тšг турим у црепњу.

месечар“ м бот врста кромпира. — Нека(д)-цмо садили и месечари, а сbк само

гољаци компири.

месечар“ монај који се креће највише ноћу или обавља неке послове током ноћи.

— Драгољуб је бил месечар, по ноћу оди, путује ко по ден.

месечарка“ ж жена која живи више ноћу него по дану. — Кво ће ти каже тај

месечарка књд жми по целден, а ноћом се не сврта у кућу.

месечарка“ ж бот врста гљива. —Несмо брали месечарке дека трују, а ни овце ги

несу јеле.

месечинка ж дем од месечина (=месечева светлост). — Огрејала месечинка, па

се види ко по дин.

месиљ м в месаљ.

месиља ж1. жена која меси хлеб у кући. — Жена му-е добра месиља: погаче,

кревајчићи, банице, леб — све куде њу успеје. 2. главна куварица на свадби или

каквом обичају и обреду. — Даница-е била моја месиља на свадбу.
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месиште саугми пејодмесо. —Турил пред нас онолко месиште, кода едемо але.

меснице ж вер месојеђе. — Кад)-ће се наеде, ако не мож на меснице.

местичаво прил неравномерно. — На местичаво компири добро родили. — Ме

стичаво прегореле ливаде.

место 1. прил уместо. — Место да ни помогне, он се замандује по село. 2. предл

уместо. — Место мене ће дојде мој син на славу.

месце с дем и хип од месо. — Да беше месце, теше да буде побољ ручак.

мете несв1. чисти метлом. — Мете око кућу, чисти авлију, ће му дојду гости. 2.

фиг једе халапљиво. — Мете истањир ко да-е из апсу. 3. фиг дува јако. — Раздувал се

ветрина, па мете око кућу, ич човек да не искача, 4. фиг стави, метне. — Мете срп на

рамо, бел тулбан на главу (песма).

метен,-а,-о чист, чишћен метлом (о простору).— Соба-еметена,јоште кућу да

пометем.

метиља ж она која мете. — Куде нашу метиљу неси могал да најдеш едну

трунку у кућу.

метиљави се несв фиг пеј споро ради. — Целден се метиљави око кола, не можги

среди.

метиљив, -a, -o 1. овце болесне одметиља, метиљав. — Све вој овце метиљиве.

2. фиг слабашан, болестан, нејак. — Куде ће он метиљив да се бори с онија косачи из

Дикаву, неје требал да се навата у такав посл“

метиљивка ж пеј слабуњава, болешљива особа. — Метиљивка, целден не мож

едњн леб да омеси.

метиљивком пеј слабуњав, болешљив човек. — Не мож метиљивко с тебе да

товари трупци.

метиљивче с пеј слабуњаво, болешљиво дете. -- Овој моé метиљивче навикло

сваки час куде доктури.

метла ж бот врста траве чврсте стабљике од које се праве метле, пелен. —

Насекомо метле да напрајмо метлу за гувно.

метлика ж бреза. — Порасле онеј метлике, ејдори кућу. —Да ми напрајш метлу

од метљике, требе ми за метење гувно књд вршемо.

Метликар м човек из Метлика. — Метликари су дошли откуде Струмицу.

Метликарка ж жена из Метлика.

Метликарче с дете из Метлика.

Метлике ж име засеока код бране, на Власини. — Узел жену из Метлике, од

баба-Заркини.

метличе с 1. дем и хип од метла, метлица. — Нека метличе стои иза врата, час

потребе. 2. дем и хип од метлика. — Овој метличе да пресадиш горе, куде кућу, књд

порасте, да ти праи ладовинку.

метличка ждем ихиподметла, метлица.—Кудетури метличку за по кућу?

метловина ж бреза, в метлика. — Исекомо метловине у Папрат, сл остаимо

онеј малечке да расту.

метловинка ж дем и хип од метловина. — Посекал ми онуј метловинку на

раскрсје, а убaвачко растеше.

метловинче с (мн метловинчетија) дем и хип од метловина. — Брзо расту

метловинчетија.

метљика ж влметлика, влетловина.—Отишћл уметљике да насече лемезнице.
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метне свр у дем знач: мете. — Метнула малко по кућу, искарала му очи.

метне се свр уметне се на кога. — Метнул се на ујчевину. — На кога ли се је

метну онакој луџеc?

Методија м име.

метри несв1. сече дрва и слаже их у кубне метре. — Овија што метру дрва у

Качар, све ни изораше путеви. 2. фигнуче, бије. — Код ватим да те метрим, неће више

на памет да ти падне да ми дираш дете.

мечак м в медвед, в мечка. — Натронтал се, па се напрајил мечак.

мечи, -а, -о мечји. — Куде ме водиш по мече рупе, ко да не знаш прав пут.

мечка ж фиг пеј незграпна особа. — Немој ми више доводиш онуј мечку из

Дрндари у кућу.

мечкар м Циганин који води дресирану мечку. — Ене га мечкар у Тозини, бије у

решето, а мечка игра.

мечкарка ж Циганка која води дресирану мечку. — И мечкарка игра заедно с

мечку.
-

мечкарник м запуштена просторија. — Немој да ме водишу онија твој мечкар
ник.

меџедија ж златник. — Врзала меџедије око гушу па вој само подрипују књд

игра у оро.

меша несвсаставља стада, крда стоке. — Неchм ли ти рекал да не мешаш

говеда с Троскачка, а ти ме не слушаш, па куде ти-e cir Булча?!

меша се несв1. фиг слаже се, живи у слози, в живује, в споређује. — Не мешамо

се с њи,још стари су се нешто посвадили. — Ни деца ни се не мешају. 2. фиг врти се.—

Нешто ми се меша у главу, ћу паднем.

/меша по пепел/изрнедорастао. —Још он неје затујработу, још меша по пепел.

мешавина ж помешане разне врсте жита за млевење. — Спреми мешавину па

да носим да умељем.

мешаљка ж варјача. — Донеси ми онуј голему мешаљку за топење маз.
мешаљче с дем од мешаљка. — Узни едно мешаљче да промешаш грне да не

загори ручак.

мешаљчетина жауг и пеј од мешаљка. — За кво ти-е оволка мешаљчетина?

мешанија ж скупразличитости. — Бешетам мешанија, збрали се људи изразна
села.

мешање с гл им од меша (се). — Нема више мешање овце с лебецке, па ће ти

грабну јагње. — Нема мешање стија лопуже.

мешина“ ж стомак, трбух. — Пустил онолку мешину. — Доктуре, дојди да

видиш што ми-емене на овуј моју мешину. — За Ђурђовдљн постpижемо овце само на

мешину и около реп.

мешина“ ж суд од овнујске коже у коме се носило вино или катран на коњу. —

Пројдоше катранџије, пронесоше катран у мешине на коњи.

мешинетина ж аугм. и пеј од мешина“. — Оклембесил мешинетину, па едва

шатри.

мешинка ж дем и хип од мешина“. — Дете ми боли мешинака, да му сварим

чајчњк одј-џоџан.

мешћнче с вмешинка. — Што-е на дете голо мешинче, можсе лако прелади?
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мешинчетина жв мешинетина“. — Не можда нарани сњл онуј мешинчетину

што гу вуче.

мешинчина жаути пејодмешина“. — Колко стане коломазутуј мешинчину?

мешчина ж месо. — Коске одваља а мешчину куде њега тура.

1 мешчињав, -а, -о који има местимице месо. — Овај кокала несу беш мешчи

ЊaBa.

мешчињаив, -а, -ов мешчињав. — Испаде мешчињаива сланина од оној свињче

што закламо.

мизам (дат и акузни, инстр и лок нас) лична заменица за прво лице множине. —

Донеси ни воду од|-долњи кладанац. — Куде ни, бре, форташ по овуј планинетину?

— Неће с нас да иде у работу него з-Баинчани.

миe (ce)/мије (се) несвумива, пере. — Кој ће па да му мије ноге. — Нека она миe

судови. — Мие поприке. — Сваки ден мије косу.— Мије котл одј-џибру. — Емпут у

недељу миемо деца. — Мие се, па ће иде у Село. — Мије се у Голему реку

/мие главу/изр пере косу. — Посипувал сам гу књд мије главу.

миење / мијење с гл им од ми(ј)е (се), умивање, купање. — Деца су таква, без

биење нема миење. -

мизес, -та, -то који има лепе усне, умиљатих усана. — Млого мизесто девојче

беше довел Данил за Стевчу. — Кад)-це сликујеш, а ти кажи: „Уље“ да ти уста

испадну малечка и мизеста.

мизесто прил умилно. — Мизесто га гледаше оној девојче ис-Клисуру, ал он

срамежљив.

мизуља ж она која има умилно лице, умиљата женска особа. — Мисли дека-е

мизуља, па ће сви на тој да падну. — Мизуља целако снајде, ал како ћемо ми?

мизуљан м пејчовек притворно умилног лица. —Мизуљан, мисли не знаемо кво

ни све мисли.

мизуљка ж дем и хиподмизуља. — Мајкинамизуљка, од јесен ће појде у школу.

— Немој ми се праи мизуљка књд гу знам каква-e.

мизуљче с дем и хип од мизуљка. — Куде ми-е мое мизуљче, да га видим? —

Поздрави ми оној мизуљче.

Мијаилм име.

Мијајло м име.

мијач м крпа за прање судова. — Дај ми мијач да перем судови.

мије лич зам ми, в није. — От кои-е, мије га не познавамо.

Мијодраг м име.

микада ж дужи мушки капут од клашње. — Турил муштриклу у микаду, а

мисли да гу загубил.

Микаил м име.

Микајлом име.

милеје се несвв мили се. — Не милеје ми се више да живим од овога Јоргаћију. —

Кому се милеје нек работи, ја остаљам, више не могу.

мили несв1. иде мноштво. — Не знам кво-е овој: милу људи успут на собор. —

Мили белисветна собориште. 2. једва хода.— Не можда иде, мили ко пужаљка.

мили се несврадује се, буде драго. — Мили ми се око срце књд видим туј пусту

Гроздану. — Опште ми се не мили куде све требе данће да идем. — Не мили ми се

живот од овој црнчање по работу.
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милијон м милион, много. — Има милијон ствари да ти наказујем.

милијонер м богаташ, богат човек.— Не можсеми углеђујемо на милијонери.

милина ж фиг лепота. — Расцавтели се џорџини у градинче, милина една.

милинка ж мала раздаљина, милиметар. — Ни милинку нећу да оцтупим с

међу. — Ни милу милинку нема вој дадем књд је побегла от кућу. Такој се девојка не

жени.

милки несвмилује (дечји). — Дете воли да милки јагањче.

Милком име.

мило прил драго. — Млого ми-е мило што ги видим да су дошли.

милoкуpка ж пеј лака жена, радодајка.

милос" м љубав, милошта. — Не пантим родитељи по милос, кој ће ни милуе,

само викају по нас. — Од милос су га викали Чоне. Књдни виде, од милос подрипи. —

Књд га увати неки милос, почне све да ни целива.

милос“ м милост. — Ће дојде и тој време он да ме моли за милос.

милостиван, -вна, -вно саосећајан, милостив. — Снајка ни-е млогомилостивна

и приветљива.

милостивно прил нежно, милостиво. — Како можда га остаиш, видиш како те

гледа милостивно.

милтеје (се) несвумножава (се), множи (се). — Нека милтеју деца по кућу,

говеда у кошару, овце на трлу, а паре у кесу (благосиљање). — Милтеје се падина од

јегличе. — Милтејала су се говеда по Мали Чeмeрник, а сbГ ни едно да видиш.

Милтен м име.

милување с глим одлилуе, миловање. — И куче тражи милување, камо-ли млада

жена.

милуе (се) несвмилује (се), мази (се). — Јоште ме ветар само милуе ка(д)-дуне од

Острике. — Кој ће ме милуе, сама се милуем?! — Дете се милуе, да види ел га волиш.

мине свр прође. — Мину прекај вракњицу убаво девојче, чијо ли-е? — Мину

година откако ни остаји Наско. — Не видо одј-цилну работу књд минуше године,

младос и моја снага. — Не можда мине а да ни се не јави ел наврне.

минутарка ж казаљка на сату која показује минуте. — Како знаш колко-е сати

ка(д)-ти не ради минутарка? 1

минче спасмалограста, псић.— Оће, море, да уапе оној Драгициноминче.

мињување с гл им од мињује (се). — Нема мињување о дј-тија болес.

мињује несв1. пролази. — Тешко ми мињују овија денови кад)-це не работи. 2.

обилази—Мене мињује, а куде други сврћа. — Цемињујемо ли, ел ће тујоратимо цел

дан?! 3. фиг престаје да боли. — Не мињује ми зубни од лек. 4. фиг престаје да пада.

— Не мињује киша, а онолка работа ни чека у поље.

мир“ м в мирба, а) мирење између момкове и девојчине породице после отмице

или бекства девојке. — Девојкини дооду на мир куде младожењини, б) окупљање код

младиних после свадбе која се прави код младожењиних. — По свадбу се иде на мир

куде девојкини.

мир“ м 1. у прил служби на миру. — На мир да ми мужа остаји, да с мене нема

посла! — Остаиме на мир 2. спокојство. — Немам си од њи мир. — Мир ми недавају

теј две лудајке.

/мир у кућу/изр: хлеб. — Елдонесе миру кућу?— Остадомобезмиру кућу.
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миразовина жмираз. — Отишњл да живи на миразовину. — Овија шибак сам

мужу донела у миразовину.

мираџијаммомак ожењен миражџиком.—Море, постаде он добар мираџија.

мираџика ж девојка с миразом. — Узел неку богату мираџику.

мирба жмирење, помирење, влир. — Ишли на мирбу због девојку што-е побегла

за Стојана. — Јутредњн по свадбу куде младожењини, иде се на мирбу.

мири несвнамирује, поспрема око стоке. — Његово-е да мири стоку, а мое да гу

докарујем из Дел.

мирка жмир, спокојство. — Немам си мирку откако рече цеселимо у варош: ко

ишла би, а не остаља ми се овој овде.

мирком фиг прут, батина. — За немајмирка има мирко да га смири.

/мирна Бачка/изр изглади какав спор. — Нека му одработи три двна за туј буку

што му посекал и мирна Бачка.

/мирна глава/ изр ослобођен брига. — Од њега ми никад неć мирна глава. —

Докара дрва и сbк ми мирна глава ако не завеје.

мирне свр смири се, опусти се. — Мирни, де, малко, целден лудуеш! — Од њега

никад глава неће ми мирне, то-е апаш какав нема нигде!

Мироска ж хип од Мирославка и Мирослава.

Миросовка ж име Мирославка.

Мирча м име.

Мисаилм име.

Мисир м фиграј, земља дембелија. — Кој неће овде да работи, нека иде у Мисир.

— Мислиш, у Београд те чека Мисир: има рмбаш, па коске да ти пуцају!

мислаж мисао. — Едну ли ја мислу мислим, него и од његове дрангулије да

водим рачун.

мислење с глим од мисли, размишљање. —Заболеме глава од мислење. — Немо

лупаш главу смислење, но узни нешто да работиш.— Несити туј за мислење, него за

pмбање.

мисли се несвразмишља, премишља се. — Мисли се кво да праи, куде иде

по(д)-цтарос да гу врћа. — Мислим се да гу купуeм ел не купуeм.

митрољез м митраљез. — Из рат је донел митрољез, ал му га после узеше.

митрољезац м митраљезац. — Бил је митрољезац куде Мирка Сотировића.

миц м мали покрет. — Миц, по миц — изглобимо кола из батлаг.

мица“ ж игра са зрнима грашка.— Кад)-дојде мургаво време по целдњн играју

мицу.

мица (се) несвмиче (се), измиче (се), помера (се). — Још мица с ноге. — Не мицај

руку, држ добро! — Не мицај се више, стој на едно место, немаш понраци.

мицање с глим одмица (се). — Нема мицање одовде докле ни не доведу коња за

багаш.

Миџа м хип од Миладин. 1

мишка жудољица између руке и тела, в пазука. — Увати га под мишку и однесе

дом. — Вати ме тија бесник за мишке, па ме исврљи преко врата.

мишљакммишји измет.—Улезнеш у амбар, а оно куде се обрнеш све мишљаци.

младарм изданак на дрвету, властaр, в омлад. — Ижџикљали младари на онуј

оцечену крушку.
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младенче с (мн младенчићи) хлепчић премазан медом који се меси о Мла

денцима. — Рано се диже да намеси младенчићи.

младика ж младо израсло дрво, в младица. — Оцечи едну добру младику за

öстожу, ће денемо стог. — Посади од|-цливу неколко младике, па ћу ги догодине,

ка(д)-це приму, калемим. — Порасал, младика му нее равна.

младињажзб им младеже, омладина. —Данђс младињане аје ни за што, само си

мисли на провод.

младица ж младо дрво старо петнаестак-двадесет година. — Младице сам

кастрил и негувал, а сhг се нашњл неки да ми ги оцече.

младиштар м момчић. — Све су тој младиштари, још им памет летка.

младожењаммладић за женидбу. — Беше онтог младожења, па јак, а ми деца.

младос ж младост. — Ће ви питуе старос куде ви-е била младос (изр).

младуница ж млада жена. — Неси ти више младуница да толко работиш.

младунка жв младуница.—Да сам ја младунка, не би ви сbк молила ни зашто.

млака ж бара, мочвара. — Млачиште се вика по млаку, по бару, која-е голема, а

људи гу викају и Блато.

млатач м мотка којом се отреса воће с дрвета. — Требе ми дугачак млатач,

овија не довата на врсливу.

млати несв1. отреса мотком. — Млати сливе у долњи сливак. — Млати

џанарике. 2. изр: млати паре добро зарађује, добро печали. — Тија Диса млати паре у

работу. 3. изр: млати але, - грање, - глогињ(к)е, - (празну) сламу прича глупости,

трабуња, лупета. — Нек си Тодор млати грање колко оће, ти си иди по твој пут. —

Млати чича празну сламу, не мож га више слушамо, па си отомо.

млати се несв1. фиг губи време, замлаћује се. — Ене га куде Милорада млату се

ко замлатое. — Млати се по ридови такој алипав. 2. фиг трабуња, прича глупости. —

Млати се ко Максим по трње (изр). — Нек се млати он колко оће, ја ци работим по
мöински!

млатишума жм торокало, блебетало. — И ти верусш на туј млатишуму квоте
лаже!

млатка ж млада, невеста. — Јучерке по тавнину доведоше млатку за Ратка. —

Божана-е млатка, па неје толко притрана за посо.

млачење с глим одмлачи (се).— Квöмлачење, сладнућу се омијем. —Донесоти

воду за млачење, за судови.

млачи (се) несвзагрева (се) до извесне мере (течност). —Млачим млеко на деца

да пију. — Не може да чека да се млачи вода, но се пљусну два-трипут сладну и отиде.

— Још се млачи млеко.
1

млачан, -чна, -чно млак, умерено загрејан. — Млеко ти-е млачно. — Узни па пиј

докле-е млачно.

Млачишке Мејане ж махала села Млачишта, насеље с механама на друму

Предејане — Власина, в Мејане.

млачишки, -а, -о који припада Млачишту.— Млачишки атар-е млого голем, све

до Мрковицу, Лебет, Боровик, Големи Чeмeрник, Баинци и Рупје.

Млачиштан / Млачиштанин / Млачиштанац м човек из Млачишта, житељ

Млачишта.

Млачиштанка ж жена из Млачишта, житељка Млачишта.

млачиштански, -а, о, који припада Млачишту и Млачиштанима, вллачишки.
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Млачиштанче с дете из Млачишта.

Млачиште с име села.— Мале у Млачиште су: Кукулинци, Радивљовци, Пауно

вци, Ракинци, Миљковци, Мејане и Камењари.

млеко с млеко. — Овеј врсте млеко има куде нас: варено -, неварено -, блажено

-, сирено -, поцирено -, квасено -, потквасено -, проварено -, пресно -, кравјeник,

овченик, провара, поткваса, дробено -, - от козу, - откобилу, от пиле - сирутка,

цвик, сметана, в бијено млеко, в блажено млеко, в бучкано млеко.

млекује несвхрани млеком. — Булка ни сви млекује.

млекцес дем и хиподмлеко. — Недава Плавка више млекце кораније што беше.

млеч м бот маслачак Таraxsacum officinale. — Кљд краве пасу млеч, давају

повише млеко.

мливар м радник у воденици, воденичар. — Тек су била два мливара у Сто

јанчину воденицу, ел је била з-два витла и млого радела.

мливо с брашно. — Отиде сабајле да докара мливо из Најдину воденицу.

млого прил много. — Млого се превара, дуич се изгоре, све ми паре узоше

мангупи. — Млoгоги воли, болуе књд несу туј. — Млого-е заметно, има се млого оди

до Станикин крс.

млогопутприл више пута. — Млогопут сам војдоносили(з)-Село кво војтребе.

мложење с гл им од мложи (се). — Скл с мложење малко закасује.

мложи несв1. увећава, повећава. —Неће продава јагањчетија, ће мложи стадо. 2.

рачуна множењем. — Сабира, одузима, мложи и дели до сто, све знаје дете.

мложи се несвразмножава се, множи се. — Полагачке, па се и стока мложи, ће

станемо на ноге. —Нека дава Господда се мложу деца у кућу истока у кошару.

млозина ж1. мноштво. — Беше на славу млозина људи. 2. већина. —За тој да се

кулучи на пут привати се млозина домаћини у село.

млокство смноштво. —Да се зачудиш, млокство скакци поливаде, помилтело.

мљаска несв1. мљацка, спороједе. — Ваздњн мљаска едно кревáјче. 2. бије, туче.

— Мљаска с онеј ручерде, па суши. — Боље му ти орати, да га ја не мљаскам.

мљашти несвbрзо жваће, брзоједе. — Вика нее гладан, а књдмутурише паницу,

еде, па мљашти.

могање с глим одможе, док семоже, док издржи, до крајњих могућности. Изр:

— Спање до могање. — Тепање до могање. — Eбање до могање.

могарес (мн могаретија) магаре. — Ни могаре не мож толко да повуче ко он. —

Могаре едно, куде ти знаеш дућанџиске цене?

моглаж магла, в мњгла. — Оно могла, тавно, тавно, ништа се не види, како да

идем преко Џеврљанку? — Отиде на моглу, врну се по моглу. — Могла, из моглу

киша, сал да си седиш дом.

моглаив,-а,-омагловит.—Пројде и овиа моглаив ден, јутреће осавне можебит
бољ.

моглаиво прил магловито. — Кое ће работиш на овој моглаиво време?

могућан, -ћна, -ћно богат, имућан. — На свадбу дар донесе који-е како могућан.

— Не питују еси могућан, него одма дај! — Они су млого могућни. — Кои-е могућан

нека помага, ми немамо ни за нас.

Мода м надимак.

модира се несвирати моду, помодарисује се. — Откако вој башта загазде, млого

се модира, сваки дан облекује друге аљине.
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модреје (се) несвпостаје модар, плави (се), одаје плаву боју. — Сливе већем

почеле да модреју.— Модреје се нека шамија у грcнице, да неје Руселена па дошла да

ги бере. 2. фиг смрзава (се). — Поче дете да модреје од ладноћу.— Идем сидом, нећу

овде да модрејем на студеницу!

модрикав,-а,-омодрикаст, влiодрињав. — Кљдга омiстиш дојде на модрикаво.

модрило смодра боја, модрица. — Свега избило неко модрило. — Појавило му

се модрило под мишку. — Остаде му модрило од батину песницу.

модрило“ смодри камен који се користио при избељивању веша. — Не купи си

модрило за веш.

модрињав, -а,-омодрикаст, влiодрикав. — Шамија вој дојде такој модрињава с

цветићи на пéмбе.

модрица ж поред општег значења убој, озледа, и значење: врсте шљиве. —

Модрице овуј годину понеле ко на неку несрећу.

модpуљав, -а, -о модрикаст. — Куде ми се дену онија модpуљав џемпир”

модpуљан м плавоок човек. — И башта му-е билтaкој модpуљан, с плаву косу.

модpуљанка ж плавоока. — Модруљанка му скроз завртела мозак.

мож скраћени облик 2. лица једнине презента гл моћи, може. — Мож ли да

донесеш воду у овеј кове? — Мож ли јутре да ми купиш цигаре у Село? — Тој ти не

можда уработиш. — Ел мож ти да се биеш с њега, не мож — баштати-е!

мозга несвпеј размишља. — Нека он малко мозга, да видимо кво ће измозга с

његову памет.

мозгање с гл им од мозга. — Неће ни млого користи његово мозгање, ал да га

чуемо.

мој, моја, моје (моč) мн моји (мои), моје (моč), моја 1. заменица: мој, моја, моје,

мн моји, моје, моја. — Моћ волови су ћаје на Чемерник, 2. изрази: . — Мој, мој, па

преко мој! (много извољева). — Мој Миленко легал је да спи. — Ћу му дадем мој

(ништа)! — Еве му мој (ништа).

мојински / моински мој (начин). — Нека га, нека, ћу га средим по мојински

начин, неће више он да ми врља чивте.

мокрежм в мокротија. — Све му облекло мокреж. — Не излази надвор на овија

мокреж!

мокрење с глим одмокри, 1. пишање.—Излезе по мокрење. 2. квашење. — Какво

косење, целден мокрење по кишу и слоту.

мокриња жмокрина, влажност.— Там, накуде реку-емокриња, собуј се па бос

коси.

мокротија жмокрина, влага, мокрота.—Целден по мокротију, ноге ми озебоше.

мокроћа ж влажност. — Дркти ми дете од мокроћу. — Место да се пременишу

суво, ти трпиш толку мокроћу на тебе.

мола жбуђа, влага. — Свуде по дувари у подрум избила мола.

молба жмоба. — Ће викамо на молбу да ни помогну комшије, ако баш закасамо

у вра.

молење с гл им од моли, мољење. — Ни с молење неће тој дати уработи. — Ако

неће с молење, ће оће с претење! А ако ли не помогне претење, ће оће степање, па коe

му се повише увати, нека бира, такој му кажи!

молитва“ ж запис, освећено дрво. — На Богородицу се збирамо на молитву на

Крс. — Ће га најдеш там куде молитву како пасе говеда.
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молитва“ ж свештеников запис из јеванђеља, в молитвење. — Донесу ти мо

литву испопа и ти гу прочиташ на молитвење.

молитва“ ж фигмолба, мољење. — Пусти га, још ће му читаш молитву да појде

cњс нас.

молитвење с прво шкропљење жене с дететом после порођаја светом /мо

литвеном водицом. — После порођај, све до молитвење се не приоди на жену, ел је

гадна и нечиста.

молитви се несвкупа се породиља први пут после порођаја светом водицом. —

Жене су се по порођај молитвиле која куде, у кошару, кућу, куде можда гу окупају, ел

гу само попрсну сас)-светену водицу. Тек тšг се она врћа међу људи.

молушав, -а, -о буђав. — Немој да спиш у молушаву собу.

молушавеје несвхвата се буђа. — И ствари почеле да молушавеју у малечку

собу.

молушаив, -а, -ов молушав. — Слике по sидови молушаиве.

молуши се несвв молушавеје, буђави се. — Неје ветрена, па цела кућа почела се

молуши.

молушина жбуђа. — Свуде се ватила молушина, кад)-це не ветреје кућа.

мома ж девојка (угл у песмама). — Испод село китка цевти, испод китку мома

седи, да ли китку да откине, да ли мому да пољуби... (нар песма).

момак / момЊк м поред стандардног значења и чувар стоке за новац или

напoличар који ради на имању одређену сезону за плату; слуга. — Уценили смо

момка из Дикаву да ни чува летос говеда. — Била сам момек единаес године.

момкиња ж девојка која чува стоку за новац или радница на имању за плату,

слушкиња. — Момкињу смо уценили ис-преко Мораву. — Цениле су се момкиње за

рану, облекло и шамију, а тој су била деца, ни девојчурци, да те срце заболи.

момкување с момковање. — Беше његово момкување, cir ће га жену.

момкује несвпроводи момачке дане. — Још момкује под)-цтари дани.

момче с (мн момчетија) поред стандардног значења и млади супруг. — Овој ли

ти-е, ћеро, тој момче? — Млого вој)-е момче убаво.

момче“ с бот пољска биљка обични крестушац Роlyigala vulgaris L.

момченце схиподмомче“, младић. — Пројдеча Ставра и с њега некво момченце.

Момчилм име.

Момчилово с мтп њиве, ливаде.

момчуљак м пеј од момак. — Још је момчуљака уspћа се у девојке.

момчурљак м пеј од момак. — Јоште-е он момчурљак, требе још да расте.

монтофонцим мн волови крупне расе. — Прокараше Дервенџије с монтофонци

крушке.

мора жмит по нар веровању вештица која мучи, тишти, гуши у сну и сише крв

људима.

морање с глим одмора, 1. на силу, присилно. — Неће да работи под морање. 2. фиг

потреба. — Неје баш морање за брашно, ал да смељемо још едно-два џака.

мореузв за појачавањезначења радње. — Море, за голему-емоткутија муљузан.

— Ће ми дојде, море, он па, па ће види кво ће га снајде.

мори узв за појачавање присности с особом којој се обраћа. — Мори, доде, које

тој работиш? — Куде си, мори, била, целден те тражим?

морија ж болест, помор, несрећа. — Нека морија потамани ни све кокошке.
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мормелада жмармелада. —Тек су мормеладу секли с нож и продавали у артију.

мос м мост. — Провала однела мос на Голему реку.

мосте с дем и хип од мост, мостић. — Бар да су напрајили неко мосте да се

преоди река.

мота несвнамотава. — Сама мота цевке, сама ткае. — Мота пређу на мотовилку.

— Мота кросно за основу.

мота се несвриг 1. шњура се, беспосличи. — Што се туј мотате око кошару, што

не идете нешто да поработите? 2. фиг петља се, врзма се. — Мота му се око жену.

мотавилка ж влотовилка, влотовило (Горње Гаре).— Намотавилку намотамо

рамцетија.

мотање с гл им одмота (се), 1. намотавање. — Помогал ми-е у мотање цевке. 2.

фиг врзмање. — Квó му-е тој стално мотање око туђе жене?

мотка ж фиг батина. — Он је за голему мотку. — Туј ни мотка не помага.

мотља несвзаврће, вара, врда. — Мотља ме за туј гребуљу целу недељу и не

напраи гу. — Не мотљај ме више, него орати кво имаш!

мотља се несввмота се, 1. беспосличи. — Мотља се по село, ништа не работи. 2.

врзма се — Мотља ми се око сестричину, требе да одирим каквв је. 3. фиг премишља

се. — Мотља ми се по главу нешто, ал одустадо да гу тој питујем.

мотљавење с гл им од мотљави (се). — Од његово мотљавење неће испадне

ништа добро.

мотљави несвзапетљава, лаже, врда. — Мотљави ме по целден по град, а

ништа не купује. — Н-умеје да прича, тике мотљави.

мотљави се несв1. врзма се, беспосличи. — Не учи, тике се само мотљави до

школу и на овам. 2. комеша. — Мотљаву се облаци по небо над Гремаду, ће врне

киша.

мотљавина жм 1. сплеткарош, петљавина, пришипетља. — Пази се од нега,

голема-емотљавина. 2. гужва, тарапана. — Каква-е тој мотљавина доле куде Арсу?

— Иде ги нека мотљавина по кућу, кој знае кво-е.

мотљавка ж пејона која семотљави.— Неће, вала, да дојде за моега Мисaила тај

мотљавка, нећу вој дадем!

мотљавком пеј онај који се мотљави. — Одј-тог мотљавка неће бидне човек,

пази што ти оратим!

мотљање с гл им од мотља (се). — Година му пројде у мотљање натам-наовам и

не најде работу.

мотовилка ж 1. в мотовило. — Ел добра мотовилка што сам ти напраил” 2. фиг

мотка.—Кад узнем мотовилку у шаке, па га заберем, не-це сврти одонуд Мораву.

мотовило с 1, дрвена направа са једним рачвастим делом а другим у облику

слова Т, на коју се намотава пређа. 2. количина пређе која стане на једно мотовило.

— Спремила сам три мотовила алену пређу за ткање.

мотовилче с дем одмотовило. — Које ће ти чини едно мотовилче пређа, нема ни

за џемпере.

моча несвпиша, мокри. — Моча ко куче, уз дрво.

мочало с пеј полни орган. — Заврну се, извади мочало, па ни замоча. — Немој да

извадим мочало па по-чело (изр).

мочање с гл им од моча, пишање. — Стадoмо куде Пронини, прикарало га
t

МОЧање.
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мочка“ ж мокраћа. — Немој да згазиш у мочку.

мочка“ несвnишки, мокри помало. — Куде застанемо, туј мочка порет пут.
1

- -

мочкање с глим одмочка“, мокрење, пишкање. — Досади ни стој мочкање сваки

час.

мочком пејонај што сваки час мокри.— Немој више да водиш с настога мочка,

да сваки час застањујемо.

мочљам в мочко. — Ти, мочљо, такој ће викаш за мое дете, свг ће чуеш како се

вика!

мочљак маут и пеј од мочка. — Онолки мочљак излази из његов клозет, не тран
Ce.

мочне свр пишне. —Нешто дете неје у ред, мочне па стане, па мочне, па стане, да

се неје преладило.

мочурина ж пишаћа,мокраћа. — Око клозети свуде мочурина, ники неће поведе

ред.

мочуpљак м 1. ауг и пеј од мочурина. — Куде ме наведе на овај мочурљак, це

затаим од|-цмрад, 2. фиг јака киша, водуpина. — Разглобила се небеса, неће стане

више овија мочуpљак.

мочурљив, -а, -о мочваран, подводан. — У блато-е млого мочурљиво, пази куде

одиш да не напуниш опћнци.

мрази (се) несвбрука (се). — Можме мрази колко оће, две-паре недавам за тој. —

Немој се мразиш затоцко сиренце, купи си бар кило. —Нећу се мразим у гости ако не

понесем бар едну влашку ракију. — Нећу се мразим да бием будалу.

/мратиње време изрлоше време, крајње време. — Стигло и куде нас мратиње

време.

Мратињцим мн Мратин дан, празнује се ради заштите стоке од вукова. — На

Мратињци се ништа у руке не работи да ти вуци не дирају стоку.

мрачкав,-а,-о сумрачан. — Беше мрачкаво време књд ватимо ус-Купински рид.

мрачњав, -а, -о сумрачан. — Да не беше онолко мрачњаво време, дошли би.

мрачњаво прил сумрачно. — Дојде мегла, постаде мрачњаво.

мрва жуприлзначмало.— Да ми даде баредну мрву да обиђнем. —Задовољан је

и с мрву.

мрвица ж фиг у прил знач: мало, најмање. — Испродадо, све сам докарала до

мрвицу, само две кравице осташе.

мрвичњкм 1. фигмала особа. — Колки е, нема га мрвичњк.— Кудеси, мрвичњк?

2. мала количина чега. — Једну тике мрвичак да залажем глад.

мрвичка ж 1. фиг мала особа. — Спрегла се, нема гу мрвичка. 2. у прил знач:

мало, малчице. — Доста ми-е една мрвичка лебда поминем данic. — Да војсе свиде

бар мрвичку од баницу да пружи на дете, куде ће вој душа на онија свет.

мpвка ж 1. мpва, в трошка. — Ни мрвку од|-ђутрос неје окусил. 2. фиг но

ворођенче. — Отиде да нарани онуј мpвку. — Кочко-е детенце, една мрвка. — Ово-е

Божја мpвка, 3. фиг мало. — Колко си ми тој сипнул шићер, ни мpвку.

мрда (се) несв1. креће (се). — Не мрда от-кућу како се врнул испечаловину. —

Зарекал се: не-це мрда ис-кућу з-бајонети да га терају. 2. фиг обавља полни однос,

полно општи. — Викају мрда едну Лебеђанку што куде њи чува говеда. — Тој ти-е

гадна сорта: мрда се с кога стигне, ич си срам нема.

мрдаљкаж фиг женалаког морала. —То-е една мрдаљка, цело село гузнае
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мрдање с гл им од мрда (се). — Нема мрдање, туј ни има чекаш докле се не

врнемо. — Затекал ги њојан муж баш на мрдање.

мрдне (се) свр 1. покрене (се), помери (се). — Стока му недава да мрдне откућу.

— Мрдни дупе, да пројдем. — Н-умеје се мрдне од|-џжену, да излезне у свет, да га

виду људи. 2. фиг оде, отпутује. — Нека и он малко мрдне у бели свет, млого се

уседел. 3. фиг помери памећу. — Ако-е он мрднул с памет, ти још неси, могал си

дојдеш дом сам.

мре (се) / мрéе (се) несв1. умире. — Легал, ће мре. — Ће мре, такој му дошло. —

Не мрее се такој лако. 2. фиг воли, чезне, пати за неким или нечим. — Мрес за

Стојадинку. — Мрее за теј скије и морам му ги праим,

мреење/мрење с глим одмре (се), умирање.—Полек, сви ни чека мреćње.

мреје несв в мре. —Откад он мреје, а све ги надживе. —Мреје за деца, а она си ич

бригу за њу немају.

мрејење с вмреење, умирање, смрт. — Страга од мрејење, ко да-е неки побегал

ofд)-тој.

мрена ж 1. копрeнa од облака. — Нека мрена се навлачи на небо, ће наведе

облаци. 2. фиг затамњење. — Ствара ми се стално нека мрена, пред очи.

мрењав, -а, -о засењен облаком, мренав, облачно (време). — Изаљави се, постаде

мрењаво време, а мож ће врне и киша.

мрењавење с гл им од мрењави (се). — Страујем од оној мрењавење откуде

Плану, да па не удари кишетина.

мрењави (се) несвоблачи се (небо), квари се (време). — Мрењави га од Острозуб,

да збирамо рукољке на време.—Поче се мрењави, довечермож се расипе киша.

мрење сумирање, смрт.— Докарало га до мрење. —Тој ми-е рекал пред мрење.

мрешка ж умирање, смрт. — Неје још дошло до мрешку, не бој се. — Здрав

човек беше, неје бил за мрешку, ал отиде.

мржгав, -а, -о тмуран, облачан (време). — Не беше оволко мржгаво ка(д)-

-soарамо рукољке, бојим се неће издржи, ће врне.

мржгавење с гл им од мржгави (се). — Отуд целден неко мржгавење.

мржгави (се) несвнаоблачује се, квари се време. — Навлачу се облаци, мржгави

га откуд Власину.— Мржгави се време, белким ће издржијош овој десет откоса.

мржди се несвтмури се, облачи се. — Небо се нешто млого мржди, ће донесе

кишу.

мрждори / мржuopи несвромиња, сипи киша. — Мрждори из моглу три-дњна. —

Ситна киша мржUöри, душу дало за спање.

мржљак м грудва смрзнуте земље, в помржљак. — Шутнул мржљак, па утепал

прс на ногу.

мрза жлењост.—Мрза ми да работим.—Ватила га мрза, па му се и не живи.

мрзеје несвларзи.— Неје га мрзејало него ишћлчаку Село да купи поприке.

мрзење с гл им од мрзи, мржња. — Откат пантим међу њи-е било мрзење.

мрзешљив, -а, -о који не воли да ради, лењ. — Млого-е мрзешљив на работу, а

неје открај такbв бил.

мрзешљивка жлењивица. — Куде у кућу доведе мрзешљивку, ништа вој се не

работи.
1

мрзешљивко м лењивац. — Он мрзешљивко, она мрзешљивка, па кој ће им

срабоћује?
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мрзешљивче с лењивче — Од исту сорту испадло и мрзешљивче.

мрзлицажмраз, впомрзлица.—На овуј мрзлицу, кад!-цтудједе, никуде се не иде.

мрзло с смрзлотина, замрзло (тле). — Излезнем, а све мрзло.

мрзне (се) несвсмрзава (се), леди (се). — Почело да мрзне. — Мрзну деца у

школу. — Излезал да се мрзне. —Мрзне се и река. —Мрзне се стока у кошару на овија

студ.

мрзнеје несвв мрзне. — Нека мрзнеје, кво му ја могу помогнем.

мрзнење с глим одмрзне (се), мраз, мржњење, смрзавање. — Не мож се работи

на овој мрзнење.

мрзољив, -а, -о в мрзешљив. — Мрзољив неки човек до бога.

мрка (се) несвпари (се), оплођује (се) (о овци). — Караџа мрка овце, не дава на

другога овна ни да им пријде. — Овце се мркају у јесен.

мркање с оплодња оваца. — Наше овце завршиле с мркање.

Iмркли мрак изркасно ноћу, много касно.—Још ка(д)-ци отишл, а врћаш се по

мркли мрак. — У мркли мракли се дооди дом?

мрклица ж мрак, тама. — По овуј мрклицу не мож ни пут да погодиш за

Преслоп, — Немој да чекаш мрклицу, дојди по дšн.

мркне несвриг онесвесшћује се. —Мркнему често свес. — Почело ми мркне пред
очи.

мркне (се) несвлада мрак, ставњује се, смрачује се. — Почело се мркне. — СЕг

рано мркне.

Мрковица ж село, в Гузевје.

мрковички, -а, -о који припада Мрковици.

Мрковчанин м жетељ села Мрковице.

Мрковчанка ж жена из Мрковице.

Мрковчанче с дете из Мрковице.

мрља се несвпрља се. — Немој се мрљаш књд едеш.

мрљав, -а, -о умрљан. — До сbк неси бил толко мрљав, с кво си се толко

умрљавил”

мрљавеје несвв мрљави (1). — Мрљавеје, мрљавеје и ништа не поеде. — Мр

љавеје по тањир.

мрљавење с гл им од мрљави (се). — Тој неје мајсторлiк, то-е мрљавење.

мрљави несв1. слабо, нерадо једе. —Докле еде, пола сат мрљави, на крај ништа

не поеде. 2. траљаво, слабо ради посао. — Тој ли-е мајстор, само мрљави, н-умеје да

работи? 3. погоршава се (време). — Време га мрљави, ће дојде киша.

мрљави се несв1. квари се, погоршава се време. — Поче се мрљави откуде

Кукавицу, отуд увек дојде киша. 2. в мрља се. — Мрљави се докле руча, па се после

облизује.

мрљавка жона која траљаворади, неспособна жена. —Смрљавку се здружила

бегим ће работу.

мрљавком неспособна особа, в неумејатан. — Ако ти требе мајстор, бегеј од

мрљавка ко што-е он.

мрљавче с неспособно дете. — Кобајаги ће ми помогне мрљавче, само ми

напраи још поголему компликацију.

мрљка ж вмрљавка.— Узел едну мрљку, ништа н-умеје у руке како требе, а и по

кућу мрљави.
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мрљча м в мрљавко. — Тија мрљча све ће замрљави, па га после не можемо

попраимо.

мрмољак м 1. нешто јако мало. — Дете вој колко мрмољак. 2. онај који тихо

говори, који мрмољи. — Еси разумила кво ти наорати онија мрмољак.

мрмољење с глим одмрмољи. — Не могу да слушам тој њино мрмољење на уво.

мрмољи несвтихо и неразговетно говори, мрмља. — Како ће га разумиш књд

мрмољи ко да не еде леб. — Мрмољивој нешто на уво ники да не чује.

мрморење с гл им од мрмори. — Чује се некво мрморење ноћу поза кућу.

мрмори несвједва говори, влрмољи.—Душа војдошла у нос, едва мрмори.

мpнџа несвмрмља, гунђа, придикује. — Стално ми нешто мpнџа, не могугу више

трпим. 1

мрнџање с гл им од мpнџа. — Одви ми се од њојно мрнџање.

мрњаy узв ономат оглашавања мачке у време парења.

мрс м месо, масна храна. — Понестални већем) мрс.

мрсан, -сна, -сно мастан. — Млого вој-е мрсно сирење, не бучка млеко.

мрсење с гл им од мрси (се). — Доста се постило, од јутре може мрсење. — За

мрсење конци сам га испампурила.

мрси (се) несв 1. једе масно. — Узел да мрси књд ники не мpси. — Одј-данic ce

мрси, дојучер се постило 2. умрсује. — Не мрси ми пређу, дете, не могу гуразмрсујем

сваки час. — Не пипај, такој се мрси пређа. 3. фиг квари посао. — Ја би тој одавно

завршил по моински, ал ми неки мрси рачуницу.

/мрси муда/ изр лупета, прича будалаштине. — Не слушај замлатотину, знае

тике да мрси муда.

мрсник монај који стално једе масно. — Голем мрсник: све поеде сушенице и

сланину од|-таван.

мрсољ м слина, в suнsа, в сомур. — Пустил мрсољнис прлицу, да се згрозиш од

њега.

мрсољив,-а,-о који је слинав, балав. —Све мрсољива деца срићам попут.

мрсољчеселинавче.— Има едно мрсољче и његан-умеје да чува како требе.

мрсомуд монај који прича глупости, замлата. — Стога мрсомуда не би седел

заедно ни у кафану, камо ли на славу.

мртав, -тва,-тво прид за појачано знач: веома, много, претерано. —Ја му казуем, а

öн мртав ладан.— Дојде мртав гладан. —Леже мртав уморан. — Беше мртав пијан. —

Мртав болесан лежи над ајат у сламу.

мртавац м в мртвак. — Не плашим се ја од мртавци, но од живи човеци.

мртвак м мртвац. — А што би се плашил од мртвака књд је мртав.

мртвен, -а, -о оно што је намењено за опремање мртвог човека за укоп. — Овој

ми-е мртвена спрема, књд ме покарају с воловска кола на друм, на Мејане.

мртвено с свечано (о одећи), пристојно за сахрану — Тој му-е све: и црквено и

мртвено (изр).

мртви чвор м завезано тако да не може лако да се одвеже. — Завржи га у

мртви чвор да се не одврзује.

мртвица ж осојно место, неплодна, каменита земља.— Не можништа да садиш

у мртвице.

Мртвице ж мн мтн шума.
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мртвичав, -а, -о који је на осојној страни. — Там је мртвичаво, там ништа не

рађа.

мртвосан, -a, -o 1. уморан, изнемогао. — Мртвосан од|-тешку работу. 2. пијан

до бесвести. — Однесоше га мртвосаног искавану дом.

мртвосување с гл им од мртвосује се. — Еднуш га дизамо из гроб од мртво

сување, други пут ја нећу.

мртвосује се несвизнурује се пићем. — Мртвосују се од пиење.

мртвоше се свр фиг умори се, изнемогне. — Неchм луд да се мртвошем од

косилбу, па се јутре не могу дигнем.

мртка (се) несвудемзнач: мрда (се). — Јоште мртка, али већем га стигла старос. —

Неје заспало, јошке мртка с ручице. — Мрткају се по воду рибе. — Несигу утепал

(змију), још се мртка.

мрткање с глим од мртка (се). — Осећам некакво мрткање поткошуљу, књд оно

улезал скакац.

мрцина ж1. угинула животиња, цркотина. — Куде денусте онуј мрцину от

коња што га утепа гром. 2. спора, лења, остарела животиња. — Купи едну мрцину,

не-це преза, неће вуче кола, 3. фиг пејлоша особа, ленштина,– Узелце бије з-дете,

мрцина. — Немој с туј мрцину, књд ништа не работи. — Едва се вуче мрцина. 4.

изнемогла особа. — Од њега остала само мрцина.

мрчавеје несвладамрак на очи, губи свест. — Мрчавеје ми у главу, ће паднем.

мрчи несвмрачи се свест, онесвешћује се. — Поче ми мрчи свес.

мрш узвик којим се неко тера. — Мршис кућу, да те више не видим! — Мрш,

напоље!

мршаж 1. леш угинуле животиње. — Откарају шуму и закопај туј мршу од

пцетиште. 2. фиг мршава особа. — Спрегла се, од њу остала сšл мрша.

мршавеe /мршавеје несвмршави, слаби. — Одеднуш почел нешто да мршавеје,

а не знае кво му-e.

мршавење с гл им од мршаве(ј)е. — Требе му добро мршавење да стуpи оној

чкембе.

мршљак м 1. лешина угинуле животиње. — Пцета ископала неки мршљак куде

друм, па га развлачу. 2. фигмршава домаћа животиња. — Узел да ми продава неки

мршљак, несЊм на тој спадал да купуeм изгрчавела говеда.

мршољм вљтрша. — Неки мршољ лежи доле, куде појату, у Папрат. — Од убаву

жену напраила се мршољ. — Од њу остал само мршољ.

мрштав, -а, -о зборан, смежуран. — Све му руке мрштаве како лице.

мрштење с глим одмршти се (= прави наборе на лицу). — О(д)-цтално мрштење

ће напраиш брчке по лице. — Ћу излудејем од његово мрштење на свашта (не

годовање).

мршти се несвриг негодује — Ники му не можзгоди, на све се мршти кво му

дадеш.

муá жв муја. —Такој само муá без главу лети како ти идеш у живот. — Налетеше

неке муе, па ми уштркљаше говеда.

муа несвв мува, 1. избива, дангуби. — Муа по собори и вашари ко некасветан. 2.

једе халапљиво. — Н-умеје да еде како требе, само муа. 3. претура, ради нешто

неодређено. — По кошару нешто муа.
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муа се несв в мува се, 1. утрпава се. — Ники га не вика, сам се муа. 2. комеша сеу

гужви. — Муа се како шиљеже. 3.мота се, дангуби. — Муа се по малу, иди па га најди

ако мож.

муáње с глим одмya (се). — Како га незаболи мешина од онолко муáње. —Толко

муáње по село, па ништа не уработи.

мува несв1. удара. — Мува га куде стигне, да му се натепа. — Присламчила се уз

мене и мува ме у слабину. 2. фиг халапљиво једе, непрестано једе. — Мува ваздњн

нешто по-уста. 3. претражује, претура, крије. — Мува нешто по подрум да га не

видимо.

мува се несв1. утрпава се, гура се.— Мува се куде му неје место. — Куде се пати

муваш, кад-теники неје викал” 2. комеша се у гужви. — Мувају се ко крња говеда

(изр). 3. мота се. — Целден се мува нешто по Село. — Кво ли се тој још мува по кућу,

докле ће га чекамо?

мување с гл им од мува (се). — Гунгула, без мување неси могал да улезнеш у

задругу.

муварник м просторија пуна мува. — Напраила се кујна у муварник, искаруј ги

с нешто!

мувоcéрина жупљувак од муве. — Крос пенџери се не види од мувоcéрине.

мувтам онај који свехоће џабе, преварант, влакулџија.— Бегај од тога мувту да

те па не премувта.

мувтаџијам в мувта. — Тој су муфтаџије, таква им је вамилија.

мувтаџика ж жена мувтаџија. — Туј мувтаџику знамо добро, затоlj)-и бегамо

од њу.

мувте прил бесплатно, џабе. — Научил све на мувте, ал ђавола, више нема.

мудéнце с дем од мудо. — Сцепил муденца на тарабе, па му ги башта закрпил с

иглу и конћц. 1

мудиња с зб им муда. —Ће остане без мудиња ако га види Арсен да му прескача

плот око кућу.

мудом 1. тестис. 2. в кијанац, в кијац — Куде-e — од кантар? 3. висак. — На

мајстора виснуло -. — Сег ће мајстор извади - да провери ел правsид. 4. изр: — Ће

добие муда Марјанова (ништа). — Заноси се ко муда у косилбу (замлаћује се).

мудоња м фиг јак, снажан човек, човек са залеђином. — Ударил би он и на

поголемога мудоњу од|-Цотира. — Мудоња-е тој, не-це лако предаде.

мудоњак м тестис. — Учукамо Мурџи мудоњци. — Ђе дојде штровач да ти

извади мудоњак (застрашивање деце).

мужж (мн мужи) 1. супруг. — Смужа си добро живи. — Нашла си доброга мужа.

— Мужи су ни отишли у работу. 2. јак, снажан човек. — Само добар муж тој може да

заметне нарамо и однесе. — Њој требе мужа не дете. 3. одрастаомушкарац.— Већем

је муж. 4. човек. — Пројде неки муж нис пут, води теле. — Збрали се све мужи. — На

седењку не дојде ни еден муж.

мужа ж в музење. — Ред вој-е да придвечер иде на мужу.

мужања м хип од мужек. —Дедин мужања, како ми он убаво коси! — Неје дете,

мужања си-е порасал.

мужњкм 1. дем и хип одмуж, мужић, момчић.—Добар ми-е он мужњк, све умеје

да работи. — Порасал ми убав мужЊк. — Дедин мужек. 2. пеј човек малог раста. —

Узела мужака у зуби мож га носи.
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муже с дем од муж. — Има туједно убаво муже.

мужетерина жаут од мужетина, мушкарчина. — У колку-е мужетерину по

расал, бог да чува.

мужетерчина жауг и пеј одмужетерина, мушкарчетина. — Да те уплаши онија

мужетерчина како изгледа.

мужетина маугм одмуж.— Овој може да подигне само неки голем мужетина ко

Стеван Дупања.

мужина м 1. аугм од муж, снажан човек. — Такев мужина се одавно неје родил

куде нас. 2. одрастао, младић.—Да га само видите, тој неје дете, порасал мужина!

мужињав прид одрастао. — Већем је мужињав.

мужов,-а,-о који припада мужу, мужевљев. — Пеглам мужову премену, ци иде

у работу. —Она све држи мужову стреу. —То-е мужоваработа, утој се не пекљам.

музеница ж овца која се музе. — Имала сам дваес музенице, три-јаловице и

дванаес јагањчетија.

музење с гл им од музе (= извлачи млеко из вимена). — Ел отиде Петрија на

музење овце на трлу.

музике ж мн усна хармоника. — По ваздњн свири у музике.

музиљаж она која музе стоку. —Неемитуј музиља па морамда музем овце.

музлица ж посуда у којој се музе млеко. — Ритну ме Лиса у музлицу, па ми

расипа млеко.

музна, -о која се музе. — Све ни овце откараше, остадоше сЊл три музне и две

јалове. — Крава-e joшке музна, па цетели, а кравче још нее музно.

муја жмува. — Налетеле ме неке ситне мује, ујкавци, не могу се одбраним.

мујер м богато украшена дугачка хаљина од домаћег платна без рукава, беле

или црне боје, влитак, в вута. — Власинке носу вуте, како и Црнотравке, само што ги

оне викају мујер ели литак. — У туј вуту свм се оженила: неки гу вика вута, неки

мујеp. 2. клашњени капут. — Донеси ми мујер да се облечем, ћу слазим у Село.

мука ж 1. велики труд. — Деца сам извела на пут без оца, све с-одрицање и

голему муку. — Смуку смо, у најгоро време, напрајили кућу. 2. патња. —Живот сам

провела, без родитељи, све муку. — Млого сам пропатила, такву муку ники неје

видел.

/мука-невоља изр свађа, вика, дрека. — Збрали се у кућу, иде ги мука-невоља,

не мож се нешто договору.

мукање с гл им од муче. — Што-е толко мукање, несу ни гладна ни жедна тај

говедишта?

мукомачки прил подмукло, подло, тајно, мучки, кријући, да нико не види. —

Мукомачки ме удари, па ме изеде. — Све-етој спремил мукомачки даники не знае.

мукомџијам подмукла мушка особа. — Усаравише ме мукомџије, без)-живот

ме остаише.— Све су тој мукомџије, мукомачки ће ти уработи само дате однема.

мукомџика с подмукла женска особа. — Тај мукомџика ми-е душу изела. —

Неchм имала етрву, имала сам мукомџику.

мукомџиче с подмукло дете. —Од убаво дете напраише мукомџиче, да ме и оно

еде.

мукување с гл им од мукује. — Научила на мукување, за друго не знае

мукује несвмучи се, пати се, живиу муци.— Мукујем муку, едва састаљам крај

с-Крај.
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мула жм фиг и пеј ћутљивац, глупак, ћутук. — Кво знае тај мула. — Кво гођ да га

питаш, само ћути тај мула.

мулав, -а, -о ћутљив, приглуп, вулав. — Што војне кажеш, неси мулав. — Дете

вој скроз мулаво, сл ћули, н-умеје да проорати две.

мулећар м онај који живи на туђем раду. — Тија мулећар, не дај боже да се

cнаведе да нешто поработи, а оће да има све.

мулећина жоно штоје добијено без рада, бесплатно, влysте, воклапина (1). —

Научил на мулећину, па му се ич не работи.

мулка ж приглупа, заулава женска особа. — Мулка мулава, нумеја да га питам

за мојега Драгосова.

мулча м пејглуп, заулав човек. — Питуј твоега мулчу куде-е ноћаске бил, што си

неје спал у његов кревет.

муља несв1. гњечи грожђе да добије вино.— Докарали ни грозје, па требе да га

муљамо. 2. фиг брзо једе. — Само нешто муља по уста.

муља се несвпровлачи се, пробија се, сналази се. — Муља се свуде и такој се

снабди.

муљање с гл им од муља (се) (1,2). — Помогни им у муљање грозје (1). — Ало

една, це задавиш с толко муљање (2).

муљи несв1. гвири, помаља главу. — Муљи преко туђ пенџер да види кво се

работи. — Муљи вој прс из опћнак. — Кво ли стално муљи на врата? 2. фиг пеј буљи.—

Кво стално муљиш у мене?

муљне свр 1, гурне. — Муљни руку у шупљак ће напипаш гњездо. 2. сакрије. —

Муљни га негде да га ники не види, 3. потопи. — Муљни главу у ладну воду да се

малко оладиш.

муљне се свр 1. провуче се, снађе се. — Муљни се крз собор, ће га најдеш. —

Човек требе да знае и да се муљне књд требе. 2. нестане, побегне. — Муљну се

натам-наовам и однема га, 3. фиг окупа се. — Муљни се у вир и ти, неје дибоко.

муљузан м притворна особа, притворко. —Тија муљузан што знаје дати напраи

пакос.

мумуљан м пеј онај који гвири, који мумуљи. — Тиа мумуљан, у дупе бити

намумуљил да може.

мумуљење с гл им од мумуљи. — Ћу га утепам за мумуљење у мој шлајпик.

мумуљи несвевиpи, промаља, протура, продева. — Мумуљи главу дете из

лелејку. — Не мумуљи кртица њушку из зевњу да гу ти утепаш.

мунђа несвдоговара се, смишља превару, зло. — Тиа двоица стално нешто

мунђају, па кад)-це домунђају направу пакос.

мунђарош м преваран, мућкарош, лопов. —Тија Сикин унукје голем мунђарош.

муне свр 1. удари, убоде. — Умеје он дате, кад!-це не надаш, мукомачки муне у

слабину. — Мунуло га говече с рог, да му истресе пашљак. 2. смести, стави, остави.

— Муну пређу у котБл да се мњсти. — Мунул негде јеренде, не могу га најдем. 3.

изненада да, даде. — Муну ми у шаке стодинарку, па си отиде.

муне се свр 1. снађе се. — Муне се он за час и там и овам, и најде кво му требе. 2.

нестане. — У кућу се муну и заклопи врата. — Муну се говече у шибак, не мога га

најдем. 3. даде, подмити.— Муне се шумару у ранац по нека сушеница и маркирати

буку.
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мунта несвеара, обмањује. — Мунта ме матрапаз за оној кравче, никако да ми

даде паре.

мургав, -а, -о облачан, натмурен. — Небо постало мургаво, нешто се пре

мишљава.

мургави се несвоблачи се, тмури се, квари се време. — Мургави се време, ће

дојду кише.

муpдар м прљав, аљкав, немаран, неуредан човек. — Овој мора да-еработил неки

муpдар, а не мајстор.

муpдарење с глим одмурдари. — Нећу муpдарење, оћу да ми добро малтеришете

кућу.

муpдари несвповршно, лошеради. — Нећети уработи како требе, он само знае да

муpдари.

муpдарка ж прљава, аљкава жена. —Требало-е да узнеш неку муpдарку, па да

видиш како-е.

муpдарлisкм прљавштина, нечистоћа. —Такbвмуpдарлiкнеchм одавно видела.

Мурџа“ м во и име вола мрке, односно црне боје. — Мурџа се научил, сам улезне

у ерам.

мурџа“ м фиг тупа, тврдоглава особа. —Тијамурџа, ни-це преза, ни-цеводи, не

знамо кое с њега да работимо.

Мусин пут м пут преко Власине и Чeмeрника којим је, у зиму, 1412. године,

султан Муса Бајазит прошао приликом освајања Новог Брда. У току његове градње

страдало је много месног становништва, а велики број се тада раселио.

муса м 1. намргођена, зловољна особа. — Кад)-це муса умуси, целден с никога

не орати. —За кво си, мусо, омусил мустаћи? — Стога мусу више не оратим. 2. изр:—

Сег ће видиш пошто-е муса продал јарца (претња која претходи батинама).

мусав, -а, -о слинав. – Деца вој мусава, ко да н-умеје да ги омије.

мусе ж мн слине. — Пустил мусе до зевњу.

мусење с глим одмуси се. — Смусење не можништа постигне. —Научили смо на

његово мусење.

муси се несвмргоди се, љути се, инати се, изразом лица показује незадо

вољство.—Кој се ђавол муси, књд га ники нее дирал? — Којзнае што се дете муси. —

Це муси малко, па це одмуси.

мусоња м аут и пеј од муса. — Куде се одвуче онија твој мусоња?

мустаћи м мн бркови. — Носил је мустаћи како у старо време. — Што обричи

мустаћи?

мустраж 1. узорак, нацрт, в заплит. — Шие по мустру. — Да ми дадеш мустру

од)-тиа џемпир. 2. фиглош узор. — И он ми-е убава мустра. — Нашла си мустру баш

спрома тебе (ирон).

мусуљан м намргођена, зловољна особа. — Ете га па куде нас мусуљан, обесил

кљуницу па све живо мрзи.

мутам 1. мутав, нем човек.—Како це споразумиш смуту, књднумеје да орати. 2.

фиг онај ко тешко изговара речи, ћутљив човек. — Ће ми кажеш куде си бил, муто

мутави, ел ће и даље ћутиш?3. фиг туп, глуп човек. — Муто мутави, даваш дате сваки

насамари, а ти му ћутиш!

мутав, -a, -o 1. нем. —Мутав, па не орати.—Ел сити мутава елемене не оратиш?

2. фиг приглуп, тупав. — Неси толко мутава да не видиш да те преварал.
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мутавац м 1. нем човек. — Како ће да ти каже књд је мутавац, 2. фиг ћутљив,

повучен човек. — Мутавче мутави, еси могал да им кажеш да не добду јутре, јутре

вршемо?! 3. фиг приглуп, туп човек. — Откарал му вола искошару и тија мутавац ни

реч да му не каже.

мутавеје несвпеј ћути, неговори кад треба. — Немој да мутавејеш књд отидеш у

општину, него им кажи што сам те научила.

мутавка ж 1. нема женска особа. — Не мож се споразумиш с њу елје мутавка. 2.

фиг ћутљива женска особа. — Што војне рече нешто, мутавке, него ћутиш и слушаш

како те нагрђуе! 3. фиг приглупа женска особа. — Мутавке една мутава, да те мотља

свака шуша како оће и ти вој веруеш!

мутење с гл им од мути, 1. мешање. — Одмени башту у мутење киреч. 2. фиr

мућкање. — На мутење је кућу подигал.

мутер м шраф. — А овдека дојду мутери да се добро затегне.

мути несв1. меша. —Узни чакљу, па мути малтер да се не стегне. 2. фигмућка. —

Н-умеје да живи ако не мути. — Снабди се такој што мути овћм-онbм.

мути се несвриг наоблачује се, квари се. — Поче се одеднуш мути време,

навукоше се облаци.

мутлаж 1. ћутљивица. — Куде најде овуј мутлу по целден да ми мутавеје. 2.

приглупа жена. —Мутла, н-умеје да се снајде, него појди ити, ега завршите работу.

мутљам 1. ћутљив човек. — Пита онога мутљу, ал он ми ништа не рече. 2.

сплеткарош, смутљивко. — Код мутља замути и браћа це покрву.

мутљавина м 1. сплеткарош. — Дојде па онај мутљавина да нешто одири, ал му

ништа нерекoмo. 2. мутан талогу суду.— Нема више ракија, осталатике мутљавина.

мутљаг / мутљак м 1. мутна вода, бара. — Пази, ће згазиш у мутљаг, це

заглобиш, 2. талог на дну посуде у којој је била нека течност, в мутљавина (2). —

Исипи тија мутљаг у џибру. — Кој ће му пће онија мутљак од вино.

мутљак м в мутљаг. — Улезе човек у мутљак, забобика се, да најде куде му-e

испадал заворањ. — Какbв је, ће попие и мутљак, не ли ракију.

Мутница ж име Големе реке испод села Мрковице до улива у Мораву.

мутница ж мутна, велика вода настала после пролома облака. — Да војне

пружимо мотку, тешe сe удави у мутницу. — Едну годину удари провала и мутница

однесе Пешину воденицу.

мутњевина ж 1. мутна вода. — Надојде мутњевина, однесе јаз на Димитриину

воденицу. 2. гужва, метеж. — Ква оној мутњевина беше на собор на Вракњице, ел се

па потепаше Боровичани?3. фиг сплеткарош.—Стујмутњевину никине споређује.

мутњикав, -а, -о помало мутан, замућен. — Још је вода у извор мутњикава, неје

за пијење. — Осавну мутњикаво време, ал се после разјагли.

мутњикаво прил помало мутно, нејасно. — Све што работи дојде некако мут

њикаво, никад неје јасно.

мутоња м пејв мутља (1). — Она си еде лајна, галати га, а мутоња блаи у њу и

ћути. — Мутоњо едњн, што ћутиш, што војне кажеш у очи кво требе!

мућак м 1. јаје из које се не излеже пиле. — Насадила све мућкови па се не

излегују. 2. покварено јаје. — Књд га олупи, а оно мућак. 3. фиг ништа. — На сви по

нешто, а на њега мућак.— Дала му мућак. — Ће добие мућак. 4. фиг пеј покварењак.—

Неchм се надала да ће да испадне такав мућак. — Тој ти-е човек мућак.
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мућка“ ж 1. фиг непоштени посао, махинација. — обогати се на мућку. 2. фиг

замка. — Замесили му мућку, сbл да се увати ко врапче на примку.

мућка“ несвриг непоштено ради. — Мућка нешто, ники не знае кво, затвору га

кратко, па исто.

мућкарење с гл им од мућкари. — Не можда живи без мућкарење.

мућкари несвправи махинације, непоштеноради.—Мућкари са сј-стоку, колко

да прекара живот.

мућкарош м онај који живи уз помоћ махинација. — И башта му-е бил исти

такbв мућкарош.

муфљуз м покварењак, непоуздан човек.—Од муфљуза никад неје бил човек.

муфљузарим фигнепоштеноради, вара.— Муфљузари нешто по Грдилицу.

муфљуска работаж непоштен посао. — Тој ти-е све муфљуска работа, не

пекљај се з-дрвари.

муфљуски прил на непоштен начин. — Мож човек свл на муфљуски начин да

забогатеје, на поштен — никад.

муфтаџија м в мувтаџија. — Још едњн муфтаџија се родил у малу.

муфте прил в мувте. — Књд би било муфте и ја би га узел.

муче несвоглашава се говече, вриче.— Мучу говеда у кошару,требе се нарану.

мученица ж фиг ракија. — Да тргнемо по едну чашку мученицу.

мучење с гл им од мучи (се). — Без мучење неће стекнеш ништа. — Цел живот

ти-е мучење.

мучи несвриг решава проблеме, бори се, ради, живи. — Мучи|м)-муку, тој

работим цел живот.

мучи се несвриг бори се, ради, живи. — Неце више мучим, це утепам. — Само се

због дете мучим. — Мучимо се да нешто стекнемо, ал тешко.

/мучи муку изрпати, има проблема. — Стоједно дете и с њега мучи муку. —

Мучим си муку, ете тој работим.

мучица ж дем од мука. — Муко, мучице, куде да се денем, кво да работим?! —

То-е моја мучица, ја сигу знам. — Мое мучице од болесники не знае

мучњак м дрвени сандук у који пада самлевено брашно у воденици. — Сама сам

узимала брашно из мучњак у врећу и товарила на коња.

мушема ж стољњак од најлона. — Смушему ми-е полако, лако гу турим и лако

oбришем.

мушица ж зоол 1, мува, обад. — Налетеле мушице ко на врућо лајно. — Печила га

мушица, па уштркља. 2. фиг нишан, пушка.— Брзга ко предмушицу.— Намести мушицу

и смћкну га седњн метак. 3. фигомрзне. —Узел ме на мушицу, па ме по душутера.

мушиче с дем од мушица. — Па и од овој мушиче ли да се трзам?

мушичетина ж ауг и пеј од мушица. — Улезе голема мушичетина, не могу гу

искарам ни с крпу.

мушичка ждем одмушица.— Доака и на мушичку, па целден се врте око мене.

мушичкав, -а, -о брз, мушичав. – Млого-е мушичкав, боим се за њега како це

снајде у живот.

мушкарм (мн мушкари) 1. мушко дете, младић. — У њојну вамилију нарађали

се све мушкари. — Збрали се мушкари на рид, ће играју фузбал. 2. фигмлада домаћа

животињамушкогрода. — Одјагњишта остаил би и еднога мушкара, да мрка овце.
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мушкарак м дем од мушкар. — Порасал ко прави мушкарак. — Како ти-е онија

мушкарак?

мушкарача жмушкобањаста жена. — Буска беше опасна мушкарача, ни мужи

несу смејали с њу да се вату у коске.

мушкаре с (мн мушкаретија) мушко дете. — Дојде едно мушкаре, донесе ми

писмо одј-Џитка из работу.

мушкарче с дем одмушкар, мушко дете, дечак. — На едну страну седу мушкар

четија, на другу девојчетија.

мушкарченце с дем и хиподмушкаре. — Чијоли-е оној убаво мушкарченце?

мушки прил јако, снажно, озбиљно, као мушкарац. — Удри мушки. — Запни

мушки. — Да се држиш мушки, немој ти видим слiзу у очи. — Не жњавкај, но јеђ

мушки.

мушко с мушкарац, муж. — Кућа без мушко се брзо угаси.

мушља несв1. претражује шапом шупљину. — Мушља пот камен куде се

завукла риба. 2. фиг брзо једе. — Мушља рану ко воденица.

мушљање с глим одмушља. — Без мушљање не мож рибу да искараш изј-скри

вницу.

мушљика ж 1. силац, жижак. — Све ни греде у подрум поедоше мушљике. 2.

фиг врдалама, препредењак. — Море, тај мушљика провpти куде други не можни да

привиpи,

мушљикав, -а, -о провpтен, избушен, црвоточан. — Сег ми ћуприја дојде све

мушљикава.

мушљина ж (угл у мн) провpтени (иситчени) део дрвета, црвоточина. — Све

сипац напраил мушљине по греду.

мушљинка ж дем од мушљина. — Све мушљинка до мушљинку, исипчен скроз

разбој.

муштерија жм 1. купац. —Жида-е играл око муштерије, само да ги услужи како

требе. 2. фиг љубавник. — Има си она њојне муштерије на кои си бес паре дава. —

Остала без муштерије, па побеснела.

муштерика ж жена купац. — Ништа без муштерике, оне ми најбље купују. —

Кад)-це зберу муштерике, па почну да дрњкају, три двна ми уши saвну.

муштериче с дете купац. — Чекејте да послужим овој муштериче, ви сте

големи, за вас је лако.

муштина“ м мушкарац, муж. — Тешко е у кућу без муштину.

муштина“ м зб им мушкарци, мужеви, мушкадија. — ТЊм нема жене, све му

штина, кој ћеш ђавол ти там?

муштриклаж муштикла. — Деда и сbк пуши на муштриклу.

Н

на узв узми, ево. — На ти чук. — На ти кључ от кућу да нараниш пилишта.

/на Велигден изр никад. — Тој што ти обећал ће донесе на Велигден.

/на кајдис изрв кајдис. — Удари га на кајдис да га полако оцечеш с косу.
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/на крв и нож изрурату, узавади, у свађи. — Они су на крв и нож.— Едва га узо

на крв и нож.

/на лакат/изр 1. мера дужине од шаке долакта. — На лакат одређуемо колко ће

буде дугачка основа за црге и постељке. 2. кућа на лакат кућа на Г. — Имају ста

ровремску кућу на лакат.

(на ластрек изрмера дужине раширених руку (горње Гаре). — Тканице ткаемо

На Ластреш, едњн ластреш, една тканица.

/на маови изрна тренутак, повремено, кад гаухвати лудило. — На маови-e луд,

на маови му ништа нее. — На маови-е добро, на маови невељаје (болестан).

/на нуларицу изр до главе, до голе коже (шишање).—У пролетгистрижемо на

нуларицу. — Што си дете оћупил на нуларицу?

/на потег изр. 1. извући, ослободити што трзајима, вучом. —Ћевржемотрупац

с конопци, зберемо мужи и извучемо га из бару на потег. 2. приправан, увек на услузи.

—Како гођ узнеш,ја самим увек на потег, мене потегну књд им нешто устребе.

/на прву нумеру/изр до главе (ошишати), в на нуларицу. — Кад)-цам гуватила,

требало-е да гу ошишам на прву нумеру, да види чић ће мужи она да дира!

/на преборке/изрна фалте, на наборе. — Трг се носиле сукње на преборке, па и

ја сашием едну. 1

/на прекрет изруз помоћ полуге. —Узни моткупа да гадигнемо на прекрет.

/на престижу изртакмичећи се, в на претич. —Уработимо га зачас на престиж.

/на претич/ изр у журби, на брзину такмичећи се. — Пропадо работеећи на

претич, сама да постигнем све.

/на претруп изрна брзину, преко колена. — Никога не слуша, све работи на

претруп.

/на ред/изр заједничко чување стада онолико дана колико ко има брава у њему.

— Откад омалимо стоку, не уцењуемо говедара, чувамо си ги на ред.

/на рогач/изрнаопако, на свађу. — Како гудоведе у кућу, све појде нарогач!

/на шевер/изрна страну, храмајући, в нашевер.—Све чича иде некако на шевер.

/на шејтан/ изр несигурно, правећи осмице (ходање). — Дојдо некако, ал све на

шејтан.

наáка се фиг наскита се, налута се. — Емпут да чуем да си се наакал, па мирна у

гроб да легнем.

наáлен,-а,-оуален, размажен. — Деца вој млого наалена, ич гуне слушају.

наали (се) свр навикне (се), размази (се). — Наалили га да му све угађају, па сšг

бедује и загађа. — Немој ми дете наалиш на руке, и онакој неће да оди, тражи да га

носим! — Наалила се говеда на крму, па неће да пасу.

нааљување с глим од нааљује (се). — Одј-толко нааљување поквари се дете.

нааљује (се) несвнавикава (се), квари (се). — Тај кучка ми нааљује дете на

свашта. — Немој се нааљујеш на туј ракичетину, ће те уcapáви!

наáпе свp нагризе, загризе. — Наáпе ошав па остаји.

наапотина ж гл им од наапе, загрижено воће. — Остаља куде-даје по кућу

наапотине и огрижљаци.

наапување с гл им од наатуе.

наапуе несвнагриза, загриза. — Не наапујвише такој крушке, него ги поеђ, нећу

ги давам на свиње.
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набада несв1. храмље. — Све набада књд оди, ал добро-е, 2. тешко хода у

ципелама с великим штиклама. — До јучерке носила опћнци, а сbк набада на онеј

гигаље ко штpк (ирон). 3. фиг зна по мало, погађа. — Набада помалко нашки, па се

разбирамо. 1

набадаљка ж 1. кочић за садњу поврћа, врасадаљка. — Узни набадаљку, па

расађуј зеље. 2. фиг пеј жена која носи ципеле с високим штиклама. — Еси видела

онуј набадаљку, постала варошанка, па се погосподила.

набадање с гл им од набада. — Море, оди, ал како оди, с набадање, едва се вуче

уз)-штапче.

набаје свр пребаје, бајањем ослободи кога злих сила. — Да војне набаја боба

-Маричка теше дете да ми љосне од плакање.

набаљезга се свp наприча глупости. —Дојде куде нас, попће неку, набаљезга се,

па си отиде дом.

набања се свр задовољи се купањем, накупа се, в избања се. — Ел се еднуш

набањасте? — Набањамо се по вирови у Голему реку.

набапка свр напуни. — Набапка кубе з-дрва, па сbк само бабњи.

набапка се свp наједе се. — Добро се набапка, па леже да спи.

набапће свp напуни, наставља дрва у ватру. — Набапћи га добро да се загреје

кућа, да се не мрзнемо при толка дрва.

набаса свр налети на некога или нешто. — Набасамо у Мрковицу на срну,

побеже кроз)-шибак.

набацка се свp набоде се, убоде се. — Набацкало се дете на трнчњк, сbк ће му га

баба извади. — Це набацкаш на иглу.

набачка се свр 1. задовољи се бачкањем у баруштини. — Набачкале се свиње у

долину, па си саме дојдоше у кочину, 2. испрља се. — Куде си се такој набачкал, кода

си одил по глобила?

набашка прил одвојено, посебно. — Несу се оделили алживу набашка. — Набашка

ни измери по два кила шићер.

набЊнђа свр фиг наприча лажи о коме, оклевета. — Кога она набђнђани Морава

не мож га опере.

набkпа се свр фиг наједе се. — Кад)-це набkпа, три дина ће работи бес-леб.

набkпће се сврв набkпа се. — Сврну куде Персу у Павловци, набљића се, па тек

крену за Власину.

набеден,-а,-о 1. невино оптужен. —Такој набеден, две године одлежа у апсу. —

Беше набедена да-е крала постељке куде Стојанку. 2. фиглажни мајстор, умишљен

стручњак. — Набеден да-е доктур, па лекује све травке. — Набеден мајстор, све по

село опраља.

набеди (се) свр оклевета (се), оптужи (се) лажно. — Умеје она да набеди

човека, после пери љагу ако мож.

— Ласно-е да се човек набеди за свашто, да га затвору.

набеђен,-а,-ов набеден (1,2). — Набеђени су да краднујагњићи истуђу трлу (1).

— Тој су набеђени мајстори, кобојаги умеју да sадају (2).

набеђување с гл им од набеђује. — За тој набеђување морал је куде судију у

Власотинци. 1

набеђује несвклевеће,лажно оптужује.— Увек другога набеђује, а он крив.
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набеличас, -та, -то претежно бео. — Лако ће вој познајеш овце, све им прлице

набеличасте.

набелужњав, -а, -ов набеличас. — Кое су ти овеј набелужњаве китке?

набелужњаво прил беличасто. — Ел увек цевту овакој набелужњаво?

набере свр 1. насече, настpуже (дрва). — Отишли у шумак у Овсиште да наберу

дрва за зиму, 2. фиг загноји. — Не бој се, ће набере бубуљка, па ће пројде.

/набере мед изр извуче корист, окористи се (ирон): — Што коси папрат по

утрину (?), ће набере медтам?! — И он набрал меду печаловину, па ће мене наговара!

набеснује се свр фиг засити се игре, одмори се. — Набеснувал си се, сbк ће

појдеш у школу, па да учиш. — Набеснува ли се више, требе да легаш?

набива несв1. набија, побија. — Набива колци, ће гради трлу у бриште. —

Претуца си пре набиваећи ексери. 2. пакује, слаже. — Требе се сено добро набива у

плевњу да стане још еден воз.

набива се несвзавлачи се. — Куде се набиваш там по плевњу, излезни да ти

кажем кво требе.

/набива на нос изр спрда се, свети се, ликује. — На нос ми стално набива твои

курвалbци.

/набива нос/ изр сувише радознао. — Свуде набива нос, не мож ни да мочаш да

öн не знаје.

набивање с гл им од набива (се). — Донеси мацолу за набивање колци. — Нема

набивање под)-цтогови ка(д)-це играмо жмурке.

набира несв1. прави наборе на сукну, прави фалте. — Туј га набираш да буде

потесачко у струк. 2. фиг гноји се. — Набира му чир на руку, па га боли.

набира се несвскупља се. —Тој платно се млого набира, неје добро за аљине.

набирање с гл им од набира (се).

набиротина ж место где је тканина набрана (на гардероби). — Тесно ми-е туј

куде-е набиротина у струк.

наблагњичав, -а, -о помало сладак. — Дојду ми овеј крушке помалко наблаг

њичаве, ал требе још да стоју у сламу, да упрну.

наблагњује несвима слаткаст укус. — Наблагњују сливе, ал требе још да зреју

да заблагнеју.

наблесњичав, -а, -о блескаст, приглуп. — Неје он луд, сЊлте помалко наблес

њичав.

наблизи (се) свр 1. дође, приђе ближе. — Напраише кућу у Предене, наблизише

се до варош. — Кад)-це наблизимо накуде воз, седoмо да оданемо у ладовинку. 2.

приближи, примакне што. — Наблизи накуде нас туј тепсију да и ми узнемо од

баницу! — Наблизи ми чокањ. 3. дође време. — Наблизи се Свети-(Илија, а сено ни у

поље још растpвено. — Наблизи се Митровдњн, а он се не врну из работу.— Наблизи

се поодење у школу.

нáблизо прил близу, поред. — Седните наблизо, да можедњн на другога да

помага.

набљује се свр исповраћа се. — Напију се, па се набљују куде стигну.

набоде свр фиг погоди, каже. — Набоде по неку и по нашки (реч).

набој м место убода на телу. — Не дирај ме туј, боли ме набој од јексер.

наболњичав, -а, -о болешљив, болан.— Наболњичава-е, па не можда работи. —

Он наболњичав седи, а ја оволко болна, па ми грбина пуца од работу.
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набран, -a, -o 1. наборан, згужван. — Куде си седела па ти сукња такој набрана?

2. насечен, настругaн (дрва). — Имаше набрана дрва у Мртвице, ал ми ги неки

зимуске откарал.

набрдило с део разбоја у који се смешта брдо. — Сек су ми нова набрдила, па

боље наткавуем.

набрецување с гл им од набрецу(ј)е се. — Н-умеје с људи, научил на набре

цување, па га затој ники не верма.

набрецуе се / набрецује се несвеовори осорно, набусито, грубо. — Набрецуј се

на твоју матер, немој намене. —Немојми се туј набрецуеш, никити се не плаши.

набрзак прил на брзину. — Оће све набрзак да работи, па исáби.

набрзачки прил на брзину. — Ако мож он би све тој набрзачки уработил.

набрзи свр 1. најури. — Ћу пуштим куче да те набрзи нис пут. 2. истера. —

Набрзимо овце изј-жито. 3. фиг испрати, отпрати. — Набрзи ли гости? — Ајде дате

набрзим ка(д)-ци решил да си идеш.

набрзњичав, -а, -о брз, ужурбан, површан. — Набрзњичав је, не знам како ће

там да се снајде.

набрзује несв најурује, одгони. — Дојде ли туђо живинче докуде авлију, Ђума га

одма набрзује. 1

набрка свр 1. спреми храну за свиње. — Узни превнину и варени компири, па

набркај на свиње да еду. 2. фигупрља, запрља пробањем. — Пази да овце не набркају

млеко у котле! 3. напипа.— Набркал голему рибу пот камен, а не казуе, сам ће гу вата.

— Набрка нешто рутаво у мрак, па се себну од)-цтра.

набрњчи се свp досади брујањем. — Набрњча ми се Витко с мотор, не могу га

више слушам.

наброи наброји свр 1. поброји, изброји. — Наброји ми сви ваши из вамилију. —

Наброи ги, беше едно дваес, ако не повише. 2. фиг исплати. — Нека ти наброји паре и

нек води јунче.

набрчка се свр 1. набора се. — Набрчкале војсе руке и образи, остарела а још тој

не види. 2. изгужва се.— Облекло му се набрчкало, па му литкају пандиљи низ грбину.

3. искупа се, наужива сеу води.—Набрчкали сте се домилу вољу, а сbкодмадом.

набрчкан, -а, -о наборан, нагужван. — Носи набрчкани опћнци.

набува свр натура, набије, смести. — Набувамо сламу у плевњу до рогови. —

Онолку вуну набува у едну врећу.

набува се свр 1. завуче се, сакрије се. — Набувал се негде по подрум да га никине

најде. 2. сакрије, завуче. — Кудели-е набувалванглу, не могу гу најдем, 3. фиг наједе

се добро. — Чекамо да се набува, па да идемо на работу. 4. фиг пребије, претуче. —

Набува му се добро, па сbк нека види кога ће плаши.

набудалес, -та, -то приглуп, будаласт. — Куде-е он набудалес, туј и ти на

лудњичав, па да корчите свет.

набулка свр накока кукурузне кокице. — Сег ћу ви набулкам царевицу.

набупа свр 1. фиг пребије. — Добро му се набупа, више ме неће галати. 2. фигнапуни.

— Набупај колко можда стане у теј вреће, ич немој да жалиш компири. 3. фигнаједе се. —

Набупај добро торбиче, долеко-е Власина, требе преко Чемерник да се оди.

набупа се свp наједе се. — Ако си се набупал, да поодимо.

набупка (се) свр у дем знач: набута (се). — Набупкај туј мешинку, крчу ти црева,

видиш дати-е гладна. — Дете се набупка, па ће спи. —Набупкали се ониамангуп?
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набута свр нагура, набије, сакрије. — Кудеси набуталножице за стрижење овце,

ca(г)-ги најди. — Набутам му га у дупе шугаво (псовка). — Све битија аламан, да

може, у дупе набутал, каков је (грамзивац).

набута се свр 1. завуче се. — Набутал се негде у кошару, не мож га довикамо. 2.

нагура се. — Набутале се у едно сопче, па си седењкују, а ја џоџим прет кућу, немам

кључ.

набутан, -а, -о нагуран, угуран. — Едва најдо сенарке виле, набутане горе у

плевњу на таван.

набутување с гл им од набутује (се). — Закаса стој његово набутување, набута

се, не мож га најдеш.

набутује несв1. нагурава. — Добро набутуј вуну у врећу, да не претекне ни

кудељка. 2. фиг крије. — Све његово набутује негде, да га ники не види.

набутује се несвзарива се, крије се. — Куде се набутујеш потија подрум, што не

излазиш више?

набући се свр 1. надигне се, ускипи. — Набућило се тесто, ће излезне искорито. 2.

фиг спреми се да заплаче. — Немој га дирате, набућил се, ће заплаче.

набучка сврбучкајући произведе маслац. — Набучкала данас три оке масло.

навади свр 1. извади све. — Навадимо толко компири, ће истркају и за трећу

зиму. 2. извади одређену количину. — Навади ми компири у овој торбиче за џувечћк.

— Навади ми у шише ракију из буре за у кумашина, 3. наводњава, залива путем ваде.

— Навадимо браниште, па трава до поec.

навади се свpнавикне се. —Немој га навадишз-бонбоне, после свакидан да виси

овде.

навађување с гл им навађује (2), наводњавање. — Без навађување не би толки

стог зденули у долину.

навађује несв1. вади, ископава. — Станка навађује повише компири у њојно

компириште. 2. наводњава. — Ича-Драгомир навађује градину од|-долњи кладанац.

навалм бот врста папрати Dryopterius Felix — Маs. — Навалне еду говеда, а не

пасу га ни овце.

навала ж ботв навал. — Навала расте уз реку, на каменито и влажно место.

навали свр 1. наслони, искрене. — Навали га накуде мене. — Навали лојтре уза

ајат да не падну 2. фигусмери стоку према неком циљу. — Прибери овце, па ги навали

накуде Јереницу. — Књд буде још конопац до заодак, навали говеда накуде појату. 3.

фиг притисне, притегне, нагони. — Навалили да ме молу да се женим, алjа још неchм

толко луд. 4. фиг насрне. — Што си навалил на туј жену, пушти гу!

навали се свр 1. наслони се, ослони се. — Малко сам се навалила да дремнем. —

Навали се на sад да не паднеш. — Навали се на мене. 2. искриви се, полегне, склон

паду. — Навалила се Данилова кућа, већем ће падне. — Навалили се плотови низ)-

-сокак, нема кој да ги потпре.

навалија ж навала људи, гужва, в навалица. — Не мога да купим ништа, у

задругу голема навалија. — Докле беше навалија, имаше шићер, сbк више нема.

навалица ж навала, гужва, в навалија. — Голема навалица за брашно, ће

поскупеје.

навaлује несвв наваљује. — Немој да навалујеш на човека, неће ти купи тој

кравче!
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навaлује се несвкриви се. — Навалује се појата, ће падне ако гу не потпремо

з-диреци.

наваља свр 1. докотрља, накотрља. — Наваљала деца соспу нис-пут, па за

творила пртинче 2. донесе, нанесе. — Удари провала, река наваља камење и трупци

пред воденицу, не мож се пројде. 3. фиг врши притисак, приморава. — Он наваља на

њу, ал се она не подава. 4. фиг наговара. — Нећу више да наваљам да дојде куде

сестру, како оће такој нека работи.

наваља се несвнаслања се.— Немој се наваљаш на греду, иструлела, ће се скрши

да паднеш.

наваљање с глим од наваља (се).— Толко мое наваљање и па не-смину куде нас.

наваљување с глим од наваљује (се), наваљивање. — Такој с наваљување не мож

га накараш да те послуша.

наваљује несв1. ослања, подупире. — Одј-цтра на врата ноћу наваљује неки

дирек. 2. наговара, тражи, захтева. — Наваљује да гу пустим да иде с Кату на

Чобанац на собор. 3. фигусмери стокуу неки правац. — Доде-ле, Марице, терај овце,

наваљуј, бајке-ле, Стојане, држ девојче, грваљај (нар песма). — У пладне наваљуј

говеда накуде пландиште. 4. фиг оптерећује обавезама. — Још је малечњк да на

ваљујеш толки посл на њега.

наваљује се несв1. наслања се. — Не наваљуј се на sад књд је тазе кречен. 2.

криви се, пада. — Кућа се почела наваљује, требегу потпремо з-диреци. — Чувај доле,

наваљује се бука, ће падне!

навам(о)прил 1. на овамо, на ову страну. —Дојди навам да ти кажем нешто. —

Ће прејду з-говеда навамо, у Мртвице. 2. фиг до данас. — Од Печинову смрт навам

несмо пркнули. — Од Ђурђовдњн навамо убавачко ни послужи време.

навари свр 1. залеми варењем, завари. — Строшила му се коса, ал гу наварил, па

косита али, 2. скува вишејела.— Наварила толко ко да ће на обедда вика целу малу.

навари се свp набубри, нарасте при кувању. — КњLд)-це навари пченица, сте ти

пун лонац.

наварување с глим од навaру(ј)е (се). —Мика има аперат за наварување, однеси

куде њега да ти навариралицу.

навaруе/наварује несв1. леми варењем, заварује. — Прсла матика па однесе да

гу навaруе. 2. кува више јела. — Умеје она да наварује три-четири обеда за по недељу

двна.

навaруе се /наварује се несв1. заварује се. — Овој се наварује едно-надруго да

боље држи. 2. набубри при кувању, добро се кува. — Што се овија градобро наварује,

да се чудиш.

навата свр 1. ухвати велику количину нечега. — Што су наватали рибе куде

Састав Реку у онија вирови 2. фиг плаши се, страхује. — Наватало дете страшицу од

мрак, не смеје само да остане дом.

навата се свр 1.ухвате се сви. — Наваташе се сви у орб књдзасвири бајка Тича. 2.

прихвата се, лаћа се неког посла. — Што се он не навата да работи куде Санду, него

само ти? — Што се наваташ, кадј-sнаш да не можеш?3. појави се што.—Наватала се

мола у подрум дори до плафон. 4. фиг има користи, одговара што коме. — Не навата

му се да работи за тоцку надницу. — Навата му се такој, па си работи куде дом. 5. фиг

има храбрости. — Још се не наватам да презам Мурџу. — Ники се не навата у

данћишњо време да купуе стоку, ал се Гига наватил.
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наватање с гл им од навата (се). — Данђс нема наватање за работу, голем је

светњц.

навати се свр подухвати се, лати се, обавеже се, скупи храброст. — Навати се

да ринем снег, ал не могу га савладам. — Кад)-те види таквога, беж-џевап, која це

навати да те узне? — Наватил се да чува говеда, сbк не смеје да откаже.

наваћа се несвприхвата се чега. —Што се наваћаш књдне знаш да работиш?

наведе свр 1. наговори, превари. — Немојте неки наведе на погрешан пут, па

отидеш у Друсyнци, место Банковци. — Оће ме наведу да губием, ко да сам будала. 2.

наброји. —Наведијош некога сас)-слабу оцену из малу, 3. фиг одведе, отера, заведе.

— Ракија ти-е лошо друство, ће те наведе на зло, 4. фиг нагне. — Наведе ти он оној

кондирче и испразни га, 5. фиг покаже. — Да не срето човека те ме наведе на пут, не

би погодил куде да идем, 6. фиг савије. — Парошци се требе добро наведу уз огењ, ако

o(д)-тој праиш вилу.

наведе се свp нагнe сe, сагне се, надвије се над што, вcнаведе се. — Наведи се нат

кацу да видиш колко има још комине. — Наведи се књд едеш да се не укапеш. —

Наведи се над извор, па пи!

наведен, -a, -o 1. наговорен, нахушкан. — Не би он тој уработил да неје наведен.

2. савијен, нагнут. —Требе да-е коса малко наведена да боље реже. — Несу ти добро

наведени парошци на вилу, затој испада сено.

наведне (се) свр у дем знач: наведе (се), нагне (се). — Наведникову да исипеш сву

превнину. — Наведни се над воду да видиш куде ми испаде костура.

наведњује несвнагиње.—Немој по млого да гу наведњујеш, ће исипеш сву воду.

— Само наведњује влашу, докле војне види дно.

наведњување с гл им од наведњује (се).

наведњује се несвнадвија се, нагиње се. — Немој се дете наведњује крос прозор,

ће падне.

навезе свp довезе, допреми. — Навезли смо троја кола сено у плевњу. — Невезал

дрва за три зиме.

наве(ј)иште с место навејано снегом, смет, в соспа. — Толка навеишта пројдо

o(д)-Цело, ал овај соспа ме умори.

навејотина ж смет, в соста. — Иди по голо, немој крз навејотине, да се не

заглобиш у снег.

навек прил заувек, увек. — Кусо петле, пиле навек. — Навек ћу ти пантим тој

добро. — Заклели се навек у љубав.

навешка ж канап, врпца на чарапама и опанцима. —Вржи добро навешке, дати

се черапе не смацињају.

навива несв1. намотава, навија што. — Навива основу на кросно, ће ткае

постељке. — Навива сат да sвони у пет. —Како ли навива сат с онеј ручерде? 2. држи

чију страну, навија за кога. — Ја сам толко навивала да се они узну, ал им се не даде.

3. бодри тим. — Навива за Власину из Власотинци.

навиваљка ж жена која намотава основу за ткање. — Еден отегне, па држи

онуј пређу, еден врти кросно, окрећа, а навиваљка начиња онуј пређу, да-е права на

кросно, да се не смациња и не умрси.

навивање с глим од навива. — За навивање основу ће викамо Зорку, она-е за тој

поумејатна.
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навим мн нар мит самовиле које су настале од душа неудатих девојака које су

извршиле самоубиство због неузвраћенељубави или немогуће љубави, в навоји (3).

навије свр 1. намота (пређу, федер на сату) — Књд навије пређу, ће почне да

ткáе. — Нека навије сат да не стане. 2. фиг запне, потегне, понаша се тврдоглаво. —

Куде навије, туј иде, никога не брeнује. — Књд навије на свој врат не мож га

одговориш. — Навил шију, па по његово, како си он умеје. 3. фиг преузме одго

ворност, обавеже се. — Навилна врат онолка деца, свл ги не мож израни, а куде-e

остало.

навије се свр исплаче се, накука се. — Нека се навије да вој малко лакне од бол.

навика свр дозове кога. — Вика га, вика одрид, едва га навика да докара волови

за у јерам.

навика се свр фиг изгрди, извређа, издере се. — Иако га не познава, без разлог се

навика на човека, и он си отиде посрамен.

навикњување с гл им од навикњује (се). — Још еднуш да чуем тој навикњување

на матер, ја ћу те тепам.

навикњује (се) несвиздире се на кога, подвикује на кога, навикује се коме. —

Стално навикњује на жену, не знам како га трпи. — Научила деца од њега, па војсе и

она навикњују.

навикување с гл им од навикује (се), 1. навикавање. — Требе време за на

викување докле се навикну едно на друго. 2. издирање, в надирање. — Неће му ники

дооди због његово навикување. — Не можон без навикување, на свакога се навикује.

навикује (се) несв1. привикава (се), навикава (се). — Навикује се да носи

наочаре, ал му тешко. — Немој ми деца навикујеш на цигаре, ћуте утепам. 2. виче на

кога, прети коме, обрецује се на кога. — Навикује се по целден како на кога. — Ако

мисли да се на свакога навикује, неће га ники слуша. — Научил да навикује на

његови, па мисли може и мене да се навикује.

навилчи сврв навиљчи. — Књд навилчиш сено у Папрат, прејди на Момчилово. -

трп прид навилчен, -а, -о сакупљен вилом. — Навилчено сено требе да зденеш на

овирке.

навиљак м количина од једне виле сена, в дипла. — Навиљчи откоси све по

навиљак да ги боље зденем у плас.

навиљка“ ж в навиљак. — Ти спреми откосје у навиљке, а ја ћу га денем.

навиљка“ сврв навиљчи. — Двоица, па зачђс навиљкамо сено да се суши, - трп

прид навиљчен, -а, -о скупљен вилом. — Цела ливада-е навиљчена.

навиљче с дем и хип од навиљак. — Навиљче по навиљче — овирка.

навиљчи свр сакупи сено у навиљке. —Требе се навиљчу откоси у Дининицу, аја

књд га денем ћу огребем ливаду.

навиљчување с гл им од навиљчује. — Што-е он брз у навиљчување откоси.

навиљчује несвсакупља сеноу навиљке.— Отиде у Падину да навиљчује сено.

навири свр сврати, дође. — Што еднуш не навириш, булазару, и куде нас књд

пробдиш овдека?

навири се свp накупи се (вода). — Навирила се вода, мож се купамо.

навирување с глим од навиpy(ј)е (се) (1,2). — Без њојно навирување сваки дан

тешко би старци опстали.

навируе/навирује несв1. свраћа, посећује, в наspћа. — Често ни навирују деца,

не мож се пожалимо. 2. гвири. — Сваки час нешто навируе на врата.
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навируе се / навирује се несвскупља се (вода). — От-кишу се навирују рупе по

путишта.

навирчи се свру аутзнач: навири се.— Навирчи се вода указан, поче да преоди.

навис прил навише, горе. — Куде ћеш навис, књд он неје горе, врћај се одма. —

Одлете навис, у небо.

навишија жм тврдоглава особа. — Стога навишију никад не могу излезнем на
1 •
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навлака ж јастучница. — Пратила ми етрва из Лесковац везене навлаке за

јастуци.

навлачење с гл им од навлачи (се). — Нема навлачење дрва сарабат кола.

навлачи несв1. допрема, дотерује. — Отиде с кола да навлачи дрва за зиму. 2.

облачи. — Н-умеје још ни чешире да навлачи, него га мати обукује. 3. упија. — Тујкво

остаиш, навлачи влагу. 4. фиг омрзне коме. — Што се свађаш с њи, свл навлачиш

пизму на нас?! 5. фиг обољева. — Ква му-е тој работа, целден по воду сšл навлачи

болес.

навлачи се несв1. заоблачује се, долазе облаци. — Навлачу се облаци откуд

Лесковац, мож ће предвечер да врне. 2. фигулази, увлачи се. — Затвори врата да се не

навлачи тија мирис у кућу.

наводаџија м проводаџија. — Доодише млоги наводаџије, несšм тела да се

женим.

наводаџика ж проводаџика. — Била-е моја наводаџиказа Стамена, алjа га несšм

тела.

наводаџилisк м наводаџисање, проводаџисање. — Несам се тела женим с наво

даџилек, сама сам си бирала моега човека.

наводаџисување с гл им од наводаџисује. — Све ги је поженил с наводаџи

сување.

наводаџисује несвпроводаџише. — Ако си бегендисал девојку да се жениш, има

кои ће ти наводаџисује.

наводи несвпоказује, води.— Сам пут те наводи куде ће идеш преко Чемерникза

Власину.

наводи се несвсагиње се, вcнаводи се. —Не наводи се кроз прозорће паднеш.

наводни свр прочисти, оправи канал да њиме тече вода за наводњавање,

наводњава. — Отиде да наводни Стаменкову бару. — Наводнили смо целу Долину до

Папрат.

наводњује несвнаводњава. — Наводњујемо и градину сас)-зеље.

навои / навојим мн 1. збир направа за навијање основе за ткање. — Туримо

навоји, па да навивамо основу на кросно. 2. поступак навијања основе за ткање. —

Не пробди кроз навои, не-це ожениш. 3. в нави. — Само суботари могу да виду навоји

и омајотине.

навошти свр фиг пребије, претуче. — Не дојдели дом до половин ноћ, ћу га

навоштим да панти.

навошто суложак код обуће, уметаку опанак, вобојци, в залошка. — Напраила

ми от-клашње нова навошта на опћнци.

навр пред 1. на врху. — Отишал з-говеда навр Чемерник. 2. прил на врху. — У

крошњу навр су црешње, а оздол погача.
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наврви свp наиђе, случајно дође. — Наврвил си тике такој, лунsал, па наврвил

куде нас.

навpвување с гл им од навpву(ј)е. — Навикоше на навpвување, па гиете сваки

час куде мене.

навpвуе / навpвује несвсвраћа, долази. — Наврвуе ли онија кумита куде вас

пöчесто?

навpже свp навеже, увеже, наређа па увеже. — Навржем на ноге крпаће да ми

неје ладно.

навpже се свр 1. поређа се. — Наврзали се кучики по кучку, кучећа свадба. 2. фиr

навaли, навикне се. — Наврзал се, па сваки ден виси куде њу.

наврзување с гл им од наврзује (се). — Ако су јужице готове, колај работа с

наврзување снопје. — Најлако-е наврзување књд је ћилимче изаткаено.

наврзује свр 1. извеже све. — Да наврзује снопје, па ће дојде на обед. 2. везује

остатак основе после ткања. — Још да наврзује урежњаци и готово-е с ткаење.

наврзује се свр 1. изређа се, изреди се. — Наврзују се момци по њу ко кучики по

кучку. 2. увеже се. — Наврзује се с разни дрпољци да му неје ладно.

наврљ м чини, мађије, в нагаз. — Врљила наврљу моју кошару, па јунци да се

искољу буцаећи. — Турила им неки наврљ, мађијешница.

наврља свр 1. набаца, нагомила. — Наврља едно врз друго, па ја морам да

сређуем њојно обекло. —Ти наврљај компири у оџаци, а ја ћу ги зачепрљим, 2. фиг

напада. — За едну ноћ наврља метар снег, не можда се пројде. — Снег па наврља, да

се не мож излезне наулице. 3. фиг пеј изроди, нарађа. — Лако-е да се наврљају деца,

требе да се поведе ред од њи.

наврљи сврфигнабаци чини, мађије. — Пази дати нешто не наврљи у авлију, ел у

кошару, ел там куде пробдиш, по раскрсје.

наврљотина жв наврљ. — Мислим си: овој мора да-е нека наврљотина, сваки

дšн по неки пакос напраим, понешто строшим, стално се свађамо, очи би си деца

повадила. Натњм, наовћм, па морам куде врачарицу.

наврне свр 1. сврати, наврати. — Бар емпут наден наврне куде стринку да види

кво работи. 2. сврне, позове ксеби. — Пробдеше врачарица нис пут, она гу наврну да и

њој вражука, 3. сврне воду, подигне уставу. — Воду из Власину наврнумо по едну

ваду, до у ваљавицу у Ливађе. — Наврни воду у градинче. 4. нагне, попије. — И он узе

влашу, па наврну дo sâдњу капку, 5. фиг удари (падавина). — Како појде киша, па

наврну лапавица те ни све ушљепа.

навpњување с гл им од навpњује (1,2). — Научил на навpњување, па сваки час

навpњује за по нешто (1). — Досади ми тој навpњување и одврњување воду, ебем ти

воденицу (2).

навpњује несв1. свраћа. — Књд он навpњује, а што не наврнемо и ми еднуш куде

тетку. 2. скреће воду, усмерава ток воде. — Стално навpњује ваде у долину да боље

роди трава.

навpњује се несвсвраћа чешће. — Море, неколко пут)-це он навpњува куде њу,

а зашто(?), он си знае.

наврта несвв навpњује. 1. наврће, сврће.— Наврта воду у корито да напоиговеда,

неки гу ноћаске одврнул. 2. навија сат. — Са/т)-це увечер редовно наврта да ради

како требе. 3. зашрафљује. — Доклетурам кола на оске, ти навртај шравна срченицу.

4. фиг окупља, сврће. — Наврта око кућу разни гилиптери.
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наврта се несвоблеће, в облита. — Како она дојде, почеше се навртају момци из

друга села.

навртање с глим од наврта (се).— На десно иде навртање, на лево одвртање.

наврти свр 1. заиграфи. — Наврте ли шравови на ралицу? 2. фиг доведе, приведе, в

сврти (2). — Наврте едну вртигузу да се момци због њу тепају. 3. фиг створи невољу.

— Наврте ни беду на врат с туј армунику, да си не мож спимо.

наврти се свр сврти се, навикне се, одомаћи се, привије се. — Навртели се разни

трговци у нашо село. — Наврте се нечијо куче у авлију, па и њега свкчувам. — Наврте

се куде нас да дооди, па ни смита.

навртка“ ж шраф. — Испадла навртка од|-точак, кола да се искршу.

навртка“ свр упреде две или више нити уједну. — Наврткала-е мање, има за пет

ћилима, - трп прид наврткан, -а, -о упреден. — Овај ти е пређа наврткана боли глава

(доста добро).

наврћа несв1. свраћа, навраћа. — Наврћалби почесто да смо поблизо, но, пусто,

далечко. 2. сврће воду. — Наврћа воду за у воденичну буку. 3. залива. — Отиде да

наврћа градину.

наврћа се несвсвраћа, облеће. — Наврћа се туј, у задругу, свака шуша, и кои

знаш и кои не познаваш.

наврћање с глим од наврћа (се).— Данђс нема наврћање нигде, идемо право дом.

навpчи свр 1, упреде узице (врчке) од конца. — Узни конац, па навpчи врчке за

опћнци 2. удене, ушнира (врце, опуту). — Наврчи опутке у опћнци, 3. фиг поређа,

уврсти. — Наврчил учитељ деца, да ги води на Помочаницу, да се играју.

навpчи се сврстане у ред, направи гужву. — Наврчимо се сви одеднуш куде

доктура.

наврчка“ ж конац, врпца, опута, в врчка. — Одврзала ти се навpчка на черапу,

немој се соплетеш! — Иде без навpчке, па војсечерапе засмакљавиле, не викају гу

џабе смакла.

наврчка“ свр 1. увуче, провуче конац или врпцу. — Еси наврчкала добро опћнци?

— Наврчкај си сама сукњу. — Наврчкај ми подвешку. 2. увуче иглу у петље на

плетиву. — Ја навpчкам игле за черапу, неки ми ги разврчка, не могу да исплетем ни

гредицу.

навpчка се свр 1. увуче конац или врпцу. — Светој што се разврчкало, мож па да

се наврчка. 2. фиг поређа се у ред, направи гужву. — Наврчкала се деца нис пртинку,

иду у школу. — Кад)-це навpчкају прет продавницу, не можда улезнеш.

наврчкари се свр крене у неком реду.—Куде се ођутрос такој наврчкаристе?

навpчкување с гл им од навpчку(ј)е (се). — Ти си мајстор за навpчкување,

навpчкај ми часком опутке.

навpчкуе / навpчкује несв1. увлачи, провлачи конац или врпцу. — Наврчкуeм

опутке на опћнци. 2. увлачи иглу у петље на плетиву. — Разврчкала ми се игла, па гу

навpчкујем. 3. фиг скупљају се у колону. — Наврчкују се нис пут, па да појду у

Предене. 4. фиг долазе и одлазе. — Одј-sору почнуда се навpчкују куде нас у кућу, па

од њи не можда сработимо.

навpчкује се несвериг пеј долази мимо реда. — Не могу више да подносим да ми

се навpчкују у кућу како им падне.
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наврши (ce) свр 1. протекне одређено време. — Наврши се година како ми се не

јави из работу. 2. достигне неке године. — Навршили онија твој пуљпаз године за у

школу?

навуза се сврнасанка се, наклиже се. — Навузала се деца са санке, па све брећу.

навузга се сврв навуза се. — Ел се више навузга, сbк се врћајдом да се згрејеш,

навукари сврпеј стави много, намеће. — Навукари у каву по четири кашичетија

шићер, па гу пи ако можеш. — Навукарил дрва у кубе, да поцрцамо од врућину.

навукари се свр пејуђе, завуче се, натрпа се. — Навукарили се сви у едну собу,

едва се дише од)-sâпару.

навукује несв1. допрема, дотерује, навлачи. — Навукује дрва за зиму, 2. на

влачи, облачи што. — Навукује нов џемпир ко да се порађа,

навукује се несвувлачи се, долази тајно. — Немој да ми се више навукује у кућу,

ћу га утепам.

навура свр наставља, намеће превише чега. — Навура дрва, па се кубе уцакли од

öгењ.

навуче сврфигразболи се. — Ћенавучетам неку болескуде туј курбетку. —Такој

голиждрав ће навучеш неку трлему по орман.

навуче се свр 1. пеј дође, уђе. — Навуче се на човека у кућу невикан и целден

неће излезне. 2. фиг обуче се. — Кажи на Митра, нека се брзо навуче да идемо у Село.

/навучетрлему изрзарази се, разболи се. — Да пазиш квоработиш у туђ свет, по

печалбу, да не навучеш неку трлему.

нагађа несвсумња у кога или што. — Мож само да нагађам кои ми-е утепал

коња, ал немам докази.

нагађање с гл им од нагађа. — Тој неје тачно, то-е само нагађање.

нагаз м чини или мађије које делују када се нагазе. — Мора да-е ступила на неки

нагаз, те се такој исипала.

нагалати (се) свр каже ружене, безобразне речи, извређа кога. — Рековој добар

дњн, а она ме без разлог нагалати. — Нагалати му се, па побего у кућу.

нагалаћување с гл им од нагалаћу(ј)е, в галатење. — Нећу се тужевљам по

судови з будале за нагалаћување, други пут ћу гу пребием, да ме запанти.

нагалаћуe I нагалаћује несвВређа кога ружним речима. — Умеје она и да

нагалаћује.

нагари свр 1. потера брже, нагони свом снагом (коња, стоку). — Нагари Дорчу

да побрзо стигнемо у Власину. — Да га не нагари, на пола пут би ни ватила киша. 2.

фиг да већи гас ауту. — Нагари га, мајсторе, да побрже стигнемо! 3. фиг обави полни

чин. — Књд гу нагарим има вој очи присвиткају.

нагарување с гл им од нагару (ј)е. — Нажуљи се од нагарување голога Дорчу уз

дел.

нагаруе / нагарује несв1. нагони (коња, стоку, ауто). — Нагарујем га колко

могу, ал коњ већем остарел, па само каска. 2. обавља полни чин. — Боље вој-е да гу

он не нагаруе.

нагичи се свр умори се идући, находа се носећи терет. — Доста се-е Василија

нагичило(д)-Цело до Предење носејећи пошту.

наглавак м стопало код чарапе, в ступаљка. — Исплето гредицу, да навpчкам

игле па завршим и наглавак.
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наглавац прил наглавачке, в главачким. — Књд му реко дека си туј, наглавац

побеже. — Рипа у вир оlдЈ-цтену наглавац.

наглавачим мн дубоке плетене чарапе. — Наглавачи су се плели и откозину и

били су до колена.

наглави свр 1. углави. — Наглави заворању процеп, па да кренемо.— Наглавили

држаљу на сикирче? 2. обује. — Наглавил опћнци на босе ноге, па истрчал у снег. —

Наглави ципелке и одма дојдо. 3. фиг напуни. — Наглавил триесгодине, а жену још

неје омирисал.

наглавка ж 1. метална гривна, обруч. — Без наглавку неће да напраиш косу. 2.

доњи део чарапе, в наглавак, в ступаљка.— Све ми се исцепиле наглавке на опћнци.

наглавување с гл им од наглавуј)е.

наглавуе 1 наглавује несв1. углављује. — Узе да наглавује држаље на секиру. 2.

фиг назува, обува. — Почела да наглавуе и ципеле од|-цестру.

наглавцим мнфиг папуче. — Дај ми неки наглавци за ноге, да ми не séбну по

бетон.

нагледа несв стара се, брине, надгледа. — Ја мојега башту и матер нагледам, а

кој ће мене да нагледа књд остарејем?

нагледување с гл им од нагледује.

нагледује несвв нагледа. — Кљдти умреш, синко, којhе ме нагледује (ирон)?

наглеђување с гл им од наглеђује. — Немам време за наглеђување никога,

дњн-ноћ рмбам по работу.

наглеђује несвв нагледа, надгледа, брине се. — Наглеђуј кравче у кошару, овија

данови се требе отели. — Почесто наглеђуј кокошке да ги не однесе лисица. —

Наглеђујем овија старци, млого непостали.

наглибави се свp нагази се блата и барчуге, намокри се. — Наглибави се косеећи

онуј потресуљу у Блато. — Наглибавиле му се черапе, а чижме голи гливци од овуј

кишу.

наглувичав, -а, -о наглув. — Наглувичав је па не чује одотле, викај га искуде

кућу.

наглупњичав, -а, -о приглуп,— Викашеу дека-е наглупњичав, алубаво се ожени

и одомаћини.

нагмаца (се) свр 1. упрља (се), укаља (се), нагази се блата, прљавштине. — Куде

си се нагмацал с толко блатиште? — Нагмацал сам се цел ден по мокро орање

з-говедишта. 2. фиг потопи. — Нагмацај овија дрпољци у лавор с воду.

нагмечи (се) свр 1. сабије, угњави, нагњечи. — Нагмечи добро покриве у врећу. —

Немој да седнеш на мачку да гу нагмечиш. — Све си крушке нагмечил. 2. фиг повреди

се. — Нагмечил ногу у дрва, па сbк ћопави. 3. фиг пеј наједе се. — Докле се убаво не

нагмечи, не почиња работу.

нагмура свр потопи. — Нагмурали грcнице у топила да се кисну па после на

трлицу.

нагмура се свр загњури се. — Нагмурај се малко у воду, да се оладиш, млого си

ушаштал. 1

нагњави свр в нагмечи. — Еј, бре, што сте се толко згурали, немој ми дете

нагњавите!

нагњавотина ж нагњечено место. — Још ми не прооди онај нагњавотина.
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нагњаса (се) свр 1. сабије (се), нагура (се). — Добро нагњасај вуну у врећу да

повише стане. — Сено се у плевњу требе добро нагњаса да стане још едњн воз. 2.

нагњечи (се). — Немој да нагњасаш крушке у сапетку, па да ги после врљим на свиње.

— Како ћу ги продадем, ка(д)-ци ги оволко нагњасал? 3. фиг пеј наједе се. — Нагњаса

се овчар леб и сирење, узе торбичку и отиде по овце.

нагњете (се) свр 1. зарије (се), сакрије (се). — Нагњете негде паре, кад!-saтребу

не можги најде. — Нагњете се у кошару, па не излази докле га не викаш. 2. фиг стави.

— Нагњетем у шпорет попареницу да се пече. — Нагњети му још дрва да гори. 3.

нагура (се), сабије (се). — Нагњел (у) уста леб, па само пуца. — У дупе би га нагњел,

колко гњете. —Нагњели се сви у едну собу, па се греју, такој прекарају зиму, 4. фиг пеј

наједе се. — Нагњете се добро како косач.

нагњита (се) несв1. завлачи (се), увлачи (се), крије (се).— Куде нагњиташ урутке

те ги не мож најдемо? — Само нагњита руке у џепови. — Нагњита се по змијарници,

да се уплашиш, 2. фигпеј додворава се. — Колко мож нагњита се прецеднику у дупе. 3.

фиг пеј једе. — Само нагњита, не мож се нарани.

нагњитање с гл им од нагњишта (се).

нагоди свр 1. угоди, планира. — Ћу гледам да нагодим књд он појде да појдемија

у Село, да се успут најдемо. — Нагоди такој да у среду жњејемо рж у Полом. 2.

погоди. — Нагоди га с камен сред челенку, ко да га с пушку гађал.

нагоди се свр погоди се, договори се. — Нагоди се сматрапаза да му дадем

јуничку за триесиљаде паре.— Такој се нагоди да се заједно врнемо из Лесковац. —

Нагоди ми се убаво време за вршилбу.

нагодно прил намерно. — Нагодно га ударил с камен. — Нагодно му турил

клечку.

нагођује несвпланира, мерка, угађа, усаглашава. — Еве, сво време нагођујем да

га сретнем, ал ми се не дава.

нагор прил навише, нагоре. — Кучиште с реп голčм, па га нагор упрћило. —

Откара говеда нагор, уз Вртоп, — Кад!-hете ви нагор, уш-Чемерник, да беремо

боровињке?

нагоре прил фиг горе, на небу. —Све види онија што седи нагоре (изр). — Прике,

jöшке се држимо, докле вртимо косу, несмо за нагоре. — Ича-Ставра отиде нагоре

(умре).

нагоре“ прил в нагор. — Бегеј нагоре да те деда не стигне. — Болу ме краци књд

одим нагоре.

нагорке прил в нагор, в нагоре. — Покарај говеда нагорке докле ја пием воду на
1

извор.

нагоркување с гл им од нагорку (ј)е. — Осећам неко нагоркување, сл се и тебе

такој чини од овеј црешње?

нагоркуе / нагоркује несвима помало горак укус. — Леб ти нешто нагоркује, да

ли-е до брашно ел до нешто друго? — Све ми нешто нагоркуе (у) уста. — Дивље

црешње нагоркују.

t нагор-надол прил горе-доле. — Целден ме маје нагор-надол, изгуби си грдно

време.

нагорњичав, -а, -о нагорак, горкаст. — Овеј црешње дојду нагорњичаве, ал су

затој здраве.
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нагорњиште с део чарапе од стопала уз ногу, в гредица. — Лако се плете

нагорњиште, ал ме научи да исплетем ступаљку.

нагорчив, -а, -о помало горак. — Нагочив, а можда се еде.

нагорчивљакм плодгорког укуса. — Куде набра овија нагорчивљаци, сbк гитијеђ.

нагорчуе/нагорчује несвпомало горчи.— Не могу да га едем књд ми нагорчује.

нагости се свр проведе се добро у гостима. — Нагостисте ли се у родбину?

нагостује се несвв нагости се. — Нагостује се куде бабу по месец дана.

наготви свр припреми доста хране, наготови. — Недељу дана пред)-цлаву

наготвим триста чуда, све што требе. — Наготвили на косачи обед?

награбац прил на брзину, взбрзано.— Поједе пржено награбаци отиде у говеда.

награди свр уведе основу и припреми разбој за ткање (Горње Гаре). — Награ

димо разбој, па да ткаемо.

наградише свp награбуси, настрада, награише, в оградише. — Наградиcáмо од

еднога бандоглавоњу што ни буди у полови(н)-ноћ, викаећи ко урулејка.

нагрби сврфиг обави полни однос.— Вали се декагу-е нагрбил негде у Страње.

нагрби се свр 1. погрби се. — Требе ли да се нагрбим да ме свако могаре јаше? 2.

фиг остари. — Нагрбил се и ча-Ставра ко стара стреја.

нагрваља свр накотрља, докотрља, нанесе. — Нагрваљали трупци на пут па да

гитовару у кола. — Провала нагрваљала дрвља и камење пред воденицу.

нагрваља се свр1. извали се. — Нагрваљаше се деца у кревет да спу. 2. задовољи

се грваљањем, изваља се. — Нагрваљали смо се по нову сламу, да ни овуј годину не

боли грбина, 3. обруши се, срине се. — Нагрваљало се камење на пут, автобус неје

могал да пројде до Село.

нагребе свр скупи гребањем. — Књд нагребеш сено, по едну вилу тури пред

волови.

нагребе се свр обогати се непоштено.— Млоги се нагребоше у рат, постадоше

богати. 2. задовољи се гребањем хране са дна судова. — Нагребе ли се више ел ће

останеш гладан?!

нагребуси свp настрада, награбуси. — Немој да добди овам, ће нагребуси ко

жути, има га утепају.

нагрми свр 1. зарасте, обрасте у жбуње, много порасте. — Нагрмиле метло

вине низ)-chм пут, више се не мож ни пројде. 2. фиг много роди. — Нагрмили

компири чудо едно. — Нагрмиле сливе ко пред пропас и несрећу, нема кои да ги

обере.

нагрне свр 1. изненада дође, навали. — Нагрну војска по село, а ми куде ћемо да

бегамо — не знамо. 2. огрне се, в загpне. — Нагрни нешто, па тbг излази на овуј

студеницу.

нагрне се свр огрне се, заштити се. —Нагрни се з-гуњу, дате не ушљепа киша.

нагрњување с глим од нагрњује (се). — То-е било нагрњување на оне ј)јабуке да

се истепају деца.

нагрњује несв1. наваљује, напада. — Кво све неје на мене нагрњувало и у рат и

по рат, и још ме, еве, жив сам, тркам. 2. огрће, штити се чиме. — Нагрњуј гуњу, овде

неје такој топло.

нагрњује се несвогpће се, штити се чиме. — Откад!-це разболе, нагрњује се књд

излази наулице, а раније неје тел.



Црнотравски речник 489

нагруби (се) свр наружи (се), начини (се) ружним. — Млого те нагрубила тај

шамија, што не-купи неку другу? — Облекла неко вистанче, нагрубила се до зла бога.

— Нагруби ми се дете с туј косу ко котруљ. — Нагруби се с тој руменило и гаравило,

па се преличи ко да неје више она.

нагрува свр фиг напуни. — Нагрува ораси у торбу и однесе. — Нагрува кубе

з-дрва, па га поткладе да исцрцамо од врућину.

нагрува се свр фиг наједе се. — Нагрувамо се варени компири и сирење, па ће да

пукнемо.

нагузачки прил 1. уназад. — Не иђ нагузачки, ће паднеш да се искршиш 2. фиг

наопако, лоше. — Све ни отиде нагузачки.

нагунта се свp наобуче се, в натронта (се). — Нагунта се с облекло ко да ће у

Сибир.

нагунтави се свp натрпа се, наобуче се, в натронта (се). — Нагунтавила се

сњ3-џемпири, па едва даће.

нагучи се свр 1. набора се, намрешка се. — Поглеј ми подј-џемпир, нешто ми се

нагучило па ме убива. 2. скупи се, скотура се. — Нагучила се под|-цргу, па само

јекти.

нада пред изнад. — Облита, облита нада дрва, ко да нешто оће. — Ене га нада

кућу, чува телчина.

надава свр много да. — И сbк пантимо колко ни-е надавала млеко и сиренце књд

на нашу Булу беше прегореловиме.—Надавани чича неки дудуци, неке свирајке.

надавен,-а,-о уједан за грло, гушен. — Две овце ни наћаске удавене, а еднатике

надавена, веруем ће прескрца.

надави свp дави а не задави до краја. — Неколко овце ни вуци надавили ноћаске

и две удавили. — Белка надави кокошку, попиевој крв и тако-е остаи. — Надавила ни

три пилајке.

нададе свр 1. да много шта. — ТЊг вој нададо тканице, вуту, шамију, кво вој

неchм дала. 2. фиг започне, почне. — Ја нададо кукњаву, комшие нададоше викање и

он ману да ме тепа.

нададе се свр зада се, појави се.— Нададе се облак над Орловац, па стаде да грми.

надатича се несвтакмичи се. — Коловођа и онија што игра на крај се надатичају

кои боље игра.

надатичање с глим од надатича се. — Млого смо волели да гледамо надатичање

књд играју оро.

наден прил дневно. — Работи дваес сати надiн, па како да се не изакали.

надве прил на две половине. — Књд га изделиш надве, кво ће ти остане?

надведе свр 1. сведе кров на одређену страну. —Ћу га надведем такој да вода не

иде накуде кућу. 2. нагне што или кога. — Надведи га преко плот, нека се исповраћа.

надведе се свp нагне се, наднесе се. — Надведи се над лавор да не упрскаш целу

кућу кард)-це мијеш. — Надведи се над извор, па се добро напи.

надве-натри прил на брзину, збpда-здола, аљкаво, површно. — Једoмо надве

-натри да стигнемо на воз. — Склепал ми јерам надве-натри, колко да послужи.

надвечер прил предвече. — Надвечер, кад!-sалади, ће појдемо на воз.

надвиди несв1. надгледа. — Оће све бн да надвиди кое се работи по малу. 2.

погледа. — Надвиди га почесто да видиш кое работи. — Отиде да надвиди како пасу

ГОВCДа.
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надвија се несв1. надноси се, нагиње се. — Јастреб се надвија над авлију, ће

грабне неко кокошче, 2. фигеомила се. — Целдњн се облаци надвијају на(д)-цело.

надвије свp надјача, победи, водвије“. — Да бодемо јунци, да видимо кои ће

надвије. — Који од волови надвије, тиа-e ћаја на Чемерник. — Нека надвије појак. —

Обаљајте се да видимо кои ће надвије. — Књд виде ћу му надвијем, она пријде с

кубарче па мене почеленку. — Жена му надвила, па слуша ли гу, слуша.

надвије се свр 1. нагне се, наднесе се. — Надвије се на(д)-човека и не мож му

побегнеш. 2. појави се, натушти се. — Надвил се грозан облак, само што неврне.

надвoр прил напоље, в наулице. — Излезни надвор, викају те неки људи.

надврља несвбаца најдаље. — Надврља и појаки од њега.

надврљање с гл им од надврља. — Најбољи-е у надврљање.

надврљи сврбаци најдаље. — Сибинги сви надврљи у врљање камен. — Ники га

не мож надврљи.

надглеђује несвнадгледа. —Докле ће више надглеђујеш кво работим, надглеђуј

си башту?!

надглеђување с гл им од надглеђује, надгледавање. — Не волим надглеђување,

ко да н-умејем да работим.

надебело прил нашироко. — Заоратили се надебело, нећу ги дирам.

надева несв1. в. натациња. — Навата рибе, па ги надева на шибљинку. 2. даје

имена, надимке. — Одма надева име на јагањче, чим се ојагњи,

надева се несв1. убада се. — Стално се надева на трње, едва му ги повадим из

руке. 2. фигпеј прескаче плот.—Куде се надеваш преко плот, иди навракњицу?

надевање с гл им од надева (се). — Не могу га испозакрпим од надевање по

тарабе.

надекса свр напуни. — Надексал кола све цепанке, јунци едва вучу. — Надекса

кубе, само бљбњи.

надексан, -а, -о пун, препун. —Дојде с надексана кола, врну се празан. —Однесе

o(д)-дом надексану торбу с јагњећо месо. -

надеља (се) свр 1. издеља много. — Надеља држаљетија за секире, виле, па

косила, па за кесери. — Доста сам се надељалтарабе и баскије. 2. фиг напије се. —

Надеља се како будала, па иде ћор-ћутук по сокаци.

надене свр 1.убоде. — Пази с вилу, немој наденеш некога. 2. фиг окачи.—Надени

торбу наслап. 3. да, дадне (надимак). —КЊдти он надене име, довекће га носиш.

надене се свp натакне се, убоде се. — Немој се наденеш на шиљак.— Наденулсе

на јексер на баскију. — Падал иc црешњу и наденул се на тарабу.

надере се свр продере се, обрецне се. — Надра ми се што сам пуштила краве у

öтаву.

наджње свр пожње највише. — Кој га наджње, тиа-е најбољ жетвар.

наджњева несвосање највише.—Сређњата ги све наджњева, онеј две не могу с њу.

наджњева се несвтакмичи се у жетви. — Књд улезну у рж са српови, почну се

наджњевају.

наджњевање с глим од наджњева (се). —То-е урнебес књд почне наджњевање.

наджњевување с гл им од наджњевује (се). — С наджњевување зачас пожемо

Пченичиште.

наджњевује (се) несвнаджњева (се). — Све ги наджњевује мој Милко. — Млого

волу да се с Тису наджњевују.
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наджњеје сврв наджње. — У нашо село ники не можда га наджњеје.

надзира несвнадгледа, пази, в назира.—Јаника остадедом да надзира прасци.

надзирује несвнадгледа, пази, в наsupa.— Она нека цело време надзирује Првку,

требе се отели.

надиза се несвкипти, уздиже се. — Кртица рије, земња се надиза. — Тесто се

надиза, требе се премесује.

надија свр ошамути дахом. — Невеска надија кокошчетија, па ги повaтa.

надиплен, -a, -o 1. спремљено (сено у навиљцима). — Сено-е било надиплено,

зачас зденумо стог. 2. фиг спремљено, дотерано.— Све га у кућу чека надиплено и па

му неје арно.

надипли свр припреми сено у навиљке. — Надипли сено на Вител кад)-дојдем

само да га зденемо у плас.

надипли се свр фиг наједе се. — Надиплили се више, работа ни чека?

надиплување с глим од надиплује.— Без надиплување потешко би зденули стог.

надиплује несвпресује (сено у навиљке). — Нека надиплује сено докле ја по

бивам остожу.

надира несвнадире, продире. — Вода надира из ваду, ће потопи грcнице.

надира се свр издире се, виче на кога. — На матернекси се надира, немој на мене,

ел ћу га снемам. — Немој ми се надира, та|г)-га па још више нећу слушам.

надирање с глим од надира се.— Не можбез надирањени еден дан да му пројде.

надквеси се / натквеси се свp нагне се (над што). — Надквесил се на прозор,

слути кво оратимо.

надлагување с гл им од надлагује (се). — Најбољи-е у надлагување у село.

надлагује несвлаже више од другог.— Едно друго надлагује, па кои надлаже.

надлагује се несвводи љубав, в љубавише. — Надлагују се момци и девојке.

надлаже свр лаже највише. — Ники не може да га надлаже.

надмаши свр погоди изнад циља, пребаци циљ. — Не можда погоди с камен, па

то ти-е, ел га надмаши, ел га подмаши.

надмашување с гл им од надмашује (се).

надмашује несв1. погађа изнад мете, пребацује преко мете. — Стално над

машује, н-умеје да гађа. 2. побеђује, буде најбољи. — Сви ги надмашује у учење тија

Тозин унук.

надмашује се несвтакмичи се у нечему. — Тија опасник надмашује се и с

постари од њега. — Надмашују се кои ће подолеко да врљи камен.

надоватБк прил 1. на дохват руке. — Тури чукче туј, нека ми-е надоватБк. 2. на

брзину, у журби. — Појеђ нешто надоватisк, па да презамо говеда.

надогодине прил идуће године. — Ће се видимо надогодине.

надби (ce) / надоји (се) свр подоји (се), насиca (ce). — Одључи теле кад!-це

надоји. — Надби дете, па иде да копа компири.

надојде свр 1. надође, набуја. — У пролет понекiд надојде Власина, однесе

мостеви и путеви. 2. нарасте. — Чекам да тесто надојде, да га резмесим. — Књд ми

нешто надојде у груди оћу пукнем.

надокрајке прил 1. на крају. — Надокрајке ће се нагодимо како људи. — На

докрајке ћу ви кажем да слушатемаму књд несам туј 2. сасвим при крају. — Брашанце

ни дошло надокрајке.
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надол прил 1. надоле, наниже. — Спушти стоку надол, накуде воденице, да пасе

по ладовинку. 2. наниже. — Појдомо надол, у Тичину воденицу.

надоле прил фигу пропаст. — Све му пошло надоле, у назадак.

надолек прил на далеко. — Повели би те да не идемо надолек. — Отиде надолек,

не-це брзо врне.

надолеко прил в надолек. — Бил је надолеко, синоћке-е дошал. — Чули за њега

надолеко.

надолечи се свр одаљи се, пресели се далеко. — Надолечили су се Манасијини у

Косанчић.

надолке прилу дем знач: надоле. — Слезни малко по надолке. — Појдо надолке до

Гувниште да пречекам овце.

надолњичаво прил стрмо, бреговито. — До њи-е надолњичаво, мож само з

двојанку да се пријде.

надонесе свp донесе свега доста. — Кад!-дојде, ћерка ни надонесе свашта, такој

да си имамо до половин годину. — Вода надонела дрвља и камење.

надоноси свp донесе свега доста. — Надоноси ни башта из работу облекло и

рану.

надооди несвнадолази. — Надооди голема вода, тури уставу на воденицу. —

Силан свет надооди куде чичини. — Надоодише, надоодише госје, па нема куде да

стану.

надорати свp надмаши у говору, препусти реч другоме.— Књд узне да орати, не

мож га надоратиш и тој ти-е, не дава ники да се чуе, оће само он.

надработи свр уради више од свих. — Некад неје могал ники да ме надработи, а

сbк сам већем папсал.

надрења се свp натепа се, пребије кога. — За тој пресрићање девојчетија изј

-школу, ја би му се добро надрењала. — Ако га дома не бију, ја ћу му се надрењам. —

Ћу га ватим да му се надрењам.

надpипи свр скочи најдаље, надскочи. — Кои надpипи, најбољи-е у рипање.

надpипување с гл им од надpипује (се). — Такмичу се момци у надpипување

трупачки.

надpипује несвнадскаче, скаче најдаље. — Малечћк, а све ги надpипује.

надpипује се несвтакмичи се у скоку удаљ. — На големи одмор деца се над

рипују, кои ће надpипи.

надрка свр онанише. — Надркај стојка, да видимо чи-е поголем.

надркан, -а, -о фиг нерасположен. — Данђс-е надркан, немој га дираш.

надрља свр настрада. — Надрљамо здивје свиње, све ни уништише ком

пириште.

надрљотина ж оно око чега се човек намучи из неког разлога. — Овој косење у

Полом испаде голема надрљотина.

надрндан, -а, -о фиг зловољан, мрзовољан. — Дојде изј-Село надрндан, ники не

смеје ништада га питује. — Што си данћстолко надрндана, коити-естална жуљ“

надрнди се свр 1. фиг наљути се, надури се. — Ники гу не дира, тике се такој

надрнди, па не орати цел дин. 2. фиг пеј обуче се непримерено. — Надрнди се, да ми

простиш, како курбетка, па отиде у скитњу, а ка(д)-це вpне ни она не знаје.

н надробено сјело: хлебудробљен умлеку. —За подручакеде надробено, па иде у

школу.



Црнотравски речник 493

надроби свр 1. удроби хлеб у млеко. — Надроби ми да едем. 2. фиг наприча,

исприча глупости. — Кад)-ти надроби да се sверишели луд ел неје чамуз.

надpуса се свр 1. истреска се, издрма се. — Надрусамо се добро у гвоздена кола

нис Купински рид, 2. фиг наигра се у колу. — На Горешњак се надpусамо играјећи

„власинку“ и „Елено моме, Елено“.

надpуска се свр у дем знач: надpуса се, 1. истреска се, издрма се. — Ебем ти

трактор, надpуска се, црева ми искочише 2. фиг наигра се у колу. — Надруска ли се до

Цунку јучерке на собор?

надpчи се свp нажељује се, напати се за нечим. — Надрчи се за леб, гледаећи

како они еду печење.

надува свр дувањем нанесе. — Северинко надувал над ајат лисје, гомилу.

надува се свр 1. фигугоји се. — Надувал се ко урањен вепар. 2. фиг преједе се. —

Надува ли се више, докле ће едеш?

надује свр 1. надува, дувањем испуни ваздухом. — И мене ће башта надује мејур.

2. фиг наљути се. — Надул pње, па с никога не орати. 3. фиг виче, дерња се. — Надул

гуше, па се цел дtн дере.

надује се свр 1. надува се. — Кад)-це надује вузбал, твксе игра. 2. фигнаљути се,

надури се, расpди се. — Надује се, па не орати с никога у дом. — Кво си се на мене

толко надула?3. отекне. — Надује се одј-цпање, па се целдњн прозева, 4. преједе се.

— Надули се од едење, едва се одвукоше дом. 5. фиг повећа преко мере, надува. —

Надул цене, не мож више ништа да купиш за стодинарку.

/надује гајде/изрнаљути се, надури се. — Чим војнешто неје право, надује гајде

и не орати.

/надује меови изрв надује гајде. — Надул меови и оцкита по орман.

/надује нос/ изрв надује гајде. — Често такој: тике надује нос без разлог.

надума се свp наприча се, наразговара се. — Надумастели се, бабетке, више, цел

дњн думате?!

надурли (се) свр надури (се), наљути (се). — Надуpли нос, па не орати. —

Надуpли се и отиде.

надуша (се) несв1. осећа (се) мирис. — Надушаш ли неку мршу овде? — Кво се

тој надуша у кућу? 2. фиг предосећа (се), слути. — Има онолку кљуницу, а ништа не

надуша кво му се у кућу спрема. — Надуша се ће будне гадно куде њи, кад!-це

онолко искрвили.

надуши (ce) свр 1. намирише, нањуши, осети (се) чулом мириса. — Ако ли мачка

надуши рибу, очи ће ти ископа. — Пцета надушу вапира и удаву га, од њега остане

само питијиште. — Њбан мирис се надуши одолек, 2. фиг препозна (се). — Сел ли га

видим, одма човека надушим какав је.— Како ли надуши да-е бајка дошћл изработу?

— Одма се надуши добар човек.

надушување с гл им од надушу(ј)е (се). — Од-твое надушување да смо близо

извор, нема ништа. 1

надушуe (ce)./надушује (се) несв1. осећа (се) чулом мириса. — Иди по куче, оно

најбоље надушуe траг. — Чак се овде надушује смрад искошару. 2. фиг осећа (се).

предосећа (се). — Надушујем ја да овде нешто неје у ред. — Надушуе се да-е близо

село.

наебе свр фиг настрада. — Наебали смо ко жути (изр). —Ћенаебе ако га вату да

сече у туђо.
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наедампут прил одједном. — Наедампут излете зајац из грм.

наеде се свp наједе се. — Напие се и наеде, па по целден спи ко утепан.

наеднаг прил одједном, наједном. — Понеси тој наеднаг да се не врћаш.

нáедно прил заједно, истовремено. — Наедно ви турам у торбичку и подручак и

обед, па сами вић те како ће едете у дрва.

наеднуш прил одједном, изненада.— Наеднуш искочише из грмење и стадоше да

ни бију с мотке. t

наéђа ж1. храна.— Без наеђу не пооди на пут. 2. фиг гладница. — Он ти-е тешка

наéђа, бес коловртњак не седи узастал.

наежи (се) свр накостреши (ce), најежи (се). — Наежи реп мачор и загребе уз

дрво. — Наежи се од|-цтра књд га видо куде кућу у половин)-ноћ.

наéри (се) свр 1. накриви (се). — Наери капу на главу, па на Лебецки рид. — Књд

öдинаери се ко да неје здрав. 2. нагне се. — Наерили се диреци на амбар. — Кућа му се

наерила, ће падне ако гу јесенас не потпре з-диреци.

наеро прил накриво, уједну страну. — Све пошло наеро, мука жива да се човек

снајде. — Убил ногу, па оди наеро. — Носи шешир наеро. — Што-е кров на амбар

отишал наеро?

наерување с гл им од наерује се.

наерује се несвнагиње се. — Почела се кућа наерује на едну страну. — При

тисоше године и ја се поче наерујем.

наесен прил на јесен. — Наесен га оженимо, упролет отиде у работу и више се не

врну.

нажалеје свp ражалости се. — Кад)-це сетим како-е некад било, нажалеје ми

млого.

наждере се свр пеј наједе се. — Наждере се ко нездрав. — Само мисли како це

наждере.

наждрапа свр 1. нагази, наступи. — Наждрапал на ексер, па се савива од болеж.

2. налети, натрапа. — Куде ли само наждрапа на тога Симчу из Дикаву да му тера

говеда.

нажељује се свр испуни се жудњом за неким или нечим, нажели се, напати се. —

Залеб сам се ко млада нажељувала. — Нажељувал се-е онолко за њу докле гуне узе, а

тšг поче да губије. —У работу се нажељува задом, залебисцрепњу и квасено млеко.

нажљока се свр фиг пеј напије се, налоче се. — Нажљока се водуpину, па ме сbк

боли мешина.

нажљуве свр изгризе. — Нажљуве коштиљке од)-црешње ко да-е пиле.

нажљуве се свp наједе се бобица. —Нажљувало се дете црешње, па се просрало.

нажми се свр 1. настава се, одмори се. —Три двна ми требе да се нажмим од овуј

вршилбу. 2. начека се, наседи се. — Нажма се чекаећи га у Предене, три воза

пројдоше а он не дојде.

нажмикне свp намигне.—Нажмикнула му некадеднуш, он и сbк да погине за њу.

нажмикњување с глим од нажмикњује. — Праиш се Тоша: бајаги не примећуеш

онолко њојно нажмикњување?

нажмикњује несвнамигује. — Тај кучка што нажмикњује на туђи мужи еднушће

добие кво гу следye.

нажмикување с глим од нажмику (ј)е.— Да овде више не видим нажмикување.

нажмикуе/нажмикује несвнамигује. — Неје тој лепо да се сваки час нажмикује.
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нажње свр пожање. — Нажњели смо доста за овај ден. - - -

нажуљи свp нажуља, направи жуљ. — Секо дрвца, па ме нажуљи секирче.

нажуљи се свp нажуља се. — Нажуљил се од|-цедење.

нажутињкав, -а, -о који баца на жуто, нажутује. —Требу ми едно пет)-цевке

с нажутињкаву пређу. - - *

нажутује несвима примесе жутог, као жуто. — Нажутује по малко, ал неје

ба(ш)-жуто. -

назадак м уназађивање, пропаст. — Село ни пропаде, све пошло тумбе и у

назадак.

назадачки прилуназад. —Не оди назадачки, цесоплетеш да пукнеш ко тиква.

назадлbк м в назадак. — Пошло ни нешто у назадл#к. |-

назађување с глим од назађује, пропадање, уназађивање. — Вуче гинеки ђаволу

назађување. — Стално назађување, нема напредлbк.

назађује нес пропада. — Почела кућа да им назађује откњд умре Тикомир.

назакачи свр закачи све. —Узни, назакачи овеј сушенице на пречке куде комин.

назамчи свp направи замку од конопца или конца. — Назамчи ми јуже да уватим

Мурџу за рогови. - -

-

назбере свр сакупи. — Назбери сучке да поткладéмо огењ у колибу. — Књд

назберем рукољке, дојди да изврзујеш снопје. . -

назбира свр сакупи, прикупи. — Пројду Циганке по село, назбирају сланину,

урду и леб, па носу.

назбори се свp наразговара се, исприча се.— Назборимо се убавачке у абуланту,

чекаећи куде доктура.

назем прил на земљи.—Легнеш узастрто назем и лежиш, тако-е ондњк било.

назива (се) несввређа (се), назива (се) погрдним именом (код деце). — Стално

назива деца књд пројду у школу. — Називају се са свакаква имена. -

називало с надимак. — Тој му неје име, тој му-е називало. — Називало му-e

Чутурил, има главу ко чутуру.

називља (се) несвв назива (се). — Немој се називљаш. — Мамо, Милча ме

називља. — Она ће ме називља распија, курвештија една! -

назими се свp назебе. — Седеећи у ладну собу, назими се, па си сbк муку мучим c

преладу. -

-

назиму прил зими. — Лети су овце у трлу, а назиму ги затварамо у појату.

назиркување с гл им од назирку(ј)е (се). — Тепа га за тој назиркување, и па си

мирку нема. -

назиркуе /назиркује несв1. вирка, гвирка — Назиркује кроз пенџер да види иду

ли њојни дом. 2. једва види. — Оћоравел деда, тике помалко назиркуe.

назиркуе се / назиркује се несвеиди се у неким тренуцима. — Ноћом се одовде

назиркуе Лесковац, ка(д)-це упалу светла.

назируе / назирује несвнавирује, вири. — Назирује преко тарабе кво работу

чичини.

назируе се /назирује се несвеиди се повремено. —Одовдека се у пролетназируe

и Шар планина.

Назланка ж име.

назнава несвв назнавуе /назнавује. —Да нешто назнава, не би по целден седела

на трупац прет-кућу.
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назнавање с гл им од назнава. — Од њојно назнавање нема корис.

назнавување с гл им од назнавуј)е.

назнавуе 1 назнавује несвпочиње да схвата, донекле зна. — Неје се беш

очитавила, ал назнавује понешто.

назнавуе се /назнавује се несвраспознаје се донекле, претпоставља се, сумња

се. — Назнавуе се кои га-е убил, ал још неје сигурно.

назнајује несв1. сећа се понечега, долази к себи. — Неје се опоравил, ал помалко

назнајује кво му се десило. 2. фиг чује, дознаје. — Назнајујеш ли нешто за Китана,

куде-е, кво работи?

назобе свp да стоци зоб. — Назоби коња докле ја стоварим сапетке.

назор прил на силу, принудно, уз претњу. — Морал сам назор да појдем, на

караше ме. — Назорлићу да пијем ракију?— Назор сам му давала да еде, да порасне.

— Ништа нее добро, кад)-це работи назор.

назориле прил в назор. — Назориле решили да га жену.

назорле прил в назориле. — Кусо пиле назорле петл (изр). — Нећу назорле у

Предене у школу. — Назорле га терамо у школу.

назpне свр 1. погледа, обиђе, посети. — Прво њега да назрнемо, да видимо кво

работи. — Понекад, такој, назрне ме, ал ретко. 2. провири, провери, гвирне. — Назpне

на прозор, па побегне. — Требе да назрнем свињу, овија данови це праси.

назpњување с глим од назрњује. —Квöти је тој назрњување сваки час, есâмлија

у апсу?

назpњује несвпогледује, надгледа. — Понекад гу назрњујем, да видим како-е,

кво работи.

назрћа несв1. надгледа, посећује.— Баба гу назрћа, не можникако да излезне ис

кућу. — Ноћом назрћамо Плавку, цеотели. — Назрћај ми матер докле сам у работу. 2.

гвири, осматра. — Назрћај да неки не наиде докле ја берем крушке.

назрћање с гл им од назрћа. — Еба ти тој назрћање сваки час! — Докле ће тој

назрћање да траи? — Њој требе редовно назрћање, ако оћеш да учи.

назува ж в назувка. — Отанела сам и с назуве и с аљине.

назува“ несвобува. — Загазила патофне, књд ги не назува како требе.

назување с гл им од назува. — Помогни му у назување чижме!

назувка ж оно што се обува, чарапе и обућа.—Куде ми-е назувка, овдека сам гу

остаил. — И с назувку требе опремимо момка.

наsад прил 1. назад.—Учим га да нешто уживот постигне, а он све назад.— Нема

наsад, само напред 2. у назадак. — Све му пошло наsад.

наsадакм назадак, назадовање.—Вучешни, бре, у наsадак,такој се не работи!

наsадачки прил в назадачки. — Не иђ наsадачки це утркољиш, да расцопаш

тикву.

наsађување с гл им од наsађује. — Откад дојде она за Тикомира, поче ни у кућу

наsађување.

наsађује несвв назађује. — Види се да ни поље наsађује од оволку сушу. —

Почело све да му наsађује. — Нешто ми овој прасе наsађује.

наsвери се несвначуди се. — Не могу се наsверим кво-е тражил там, куде

Драгињу, да мене нее рекал.

наseб м прехлада, назеб. — Вика му да се пази од наseб, ал не помага.
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наséбе свр прехлади се, озебе. — Наséбе ми дете на овуј студеницу з-башту по

шумак.

наséбне сврв наŠебе. —Ћенаséбне детиште, излезло у џемпирњк на овуј дрчу. —

Ћe нasèбне докуде воденицу, неје близо, нека се добро натронта.

наseботина ж прозебло место, прозеблина. — Ноге ми севају од наseботине.

наsивља (се) несвв називља. — Неје лепо да се деца наsивљају такој. — Не

наsивљај га више!

наsивљање с глим од називља (се). — Нећу више од вас да чујем називљање, есте

разумели?!

наsида свр надзида, дозида. — Наsидали још едну собу ус-кућу.

наsидан, -а, -о надзидан. — Овај соба е наsидана нат подрум.

наsидување с гл им од наsидује. — Требу ни млого паре за наsидување.

наsидује несвдозидава, надзидава. — Решили ће назидују кућу.

наsиђује несвв назидује. — Наsиђује кућу у Ниш.

наsипа (се) свр нагази (се) (снега). — Наsипај снег у трлу да наранимо овце. —

Наsипа се снег докле дојдо до Мејане.

нásирм надзирање, надзор.—Докле су малечка на децатребе добар наsир. — Без

нásир неће учи.

наsира несв1. гвири, провирује. — Наsира стално који иде успут-ниспут. —

Наsира кроза-дувку. 2. надгледа. — Наsира ни да види квоработимо. —Наsира овчари

куде пасу овце. — Ти наsирај говеда, ја ћу ватам рибе у видpишњак.

наsирање с глим од назира. — Без наsирање не можда остаиш говеда на утрину.

— Остарели, па им требе наsирање. -

наsирување с гл им од назирује. — Не мож дете без наsирување. —Требе вој

наsирување да учи.

наsирује несвв назира. — Наsирује крос плот. — Наsирује деца како се на рид

играју. — Увек мора неки да га наsирује да не напраи пакос.

нásор м надзор, надгледање. — Сваки час га ете у наsор, да ме наsира.

наsорник м инспектор, надзорник. — Доодил наsорник у школу, да види кво су

деца научила.

нáspecВругледа, види у даљини или кроз неку препреку. — Књднáspeш да иду нис

пут, ти ми брзо јави, да ги пречекам. — Кроз)-шуму наspéмо коња у падину како

пасе.- Одовде можда се наspe Bрање и Владички Ан.

наspне сврв назрне. —Наspне метакој књд најде време.— Неће да наspне у појату

да види како су овце, ел се нека ојагњила.

наspћа сврв назрћа. — Наspћа ме почесто откад купил кола. — Наspћај леб, да не

изгори.

наspћање с гл им од наspћа. — Мене остаише за наŠpћање деца.

наspћување с гл им од наspћује. — Не остаљај га без наspћување.

наsphyje несвв наŠрћа. — Наspћује кроз пенџер књд пројдем нис-пут. — Сваки

дЊнгу наspћује, ако требе нешто да вој помогне.

наsуpли свр расплаче се, зацмиздри. — А што си толко наsyрлил”

наиде свp наиђе, дође. — Кој како наиде, даду му ракиицу. — Наspћај да неки не

наиде! — Брзо ће наиде воз. — Наиде Стoле с трактор, те ни укачи да не одимо чак

одоздол, ис-Предење.

наиђа несвнаилази, долази. — Наиђају такој трговци, пазару стоку.
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наиђа се несвнаједа се. — Кво гођ да му дадеш да еде, он се ненаиђа.

наиљоприл накриво. —Сви колци постаил наиљо, какввћетој плот да буде?

нај речца за компарацију. — Њему најне веруем. — Нај му веруем.

најади (се) свр наљути (се), изнервира. — Најадила ме Стојадинка, па ћу пукнем

одмуку.— Најади се, па вој покрши китке у градинче. — Ија ценајадим, па нећу с вас

да оратим.

најадосује се свp намучи се, напати се. — Доста сам се најадосувала з-говеда по

Чeмeрник, и по кишу, и послbнце. — Еве овде, под-груди ми се све збрало колко сам

се најадосувала за све и свашто.

најадоше се сврвнајадосује се.— Колко се најадоса с њи,ће ми пукнежључка.

најадује се свр изјада се.— Срето Крстињу, што ми се најадувана њојни, бре.

Најда ж име.

најде (се) свр 1. нађе (се). — За тој неће најдеш лек ни куде вершулу, ни куде

јергулу. — Најде ли черапе, слепчо?! — За сваку се робу најде муштерија, па и за

жену. — Најде се и понека голема риба у Власину. — Дили, дили гајде, куде ће га

најде... (деч песма). 2. Изр:— Нашњл, пазашњл. — Нашњл да се смене завитлава (падне

напамет, дође му). * трп прид најден, -а, -о нађен, пронађен. — Куде рече да-е најдена

твоја лијарица?

Најден м име.

наједе свр почне да једе, нагризе, загризе. — Мења летоске даске на патос, најел

ги сипац. — Наједе јабуку, па врљи.

наједен,-а,-о који се најео, нахрањен. —Наједен и напиен, задруго се не глође.

наједнуш прил одједном. — Наједнуш удари нешто у врата, реко то-е Најден из

воденицу.

најерчи се свр 1. спреми се на борбу роговима (бик). — Нејерчили се Жерко и

Булоња, рију зевњу, цезбоду, да се знаје ко-е ћаја. 2. фиг натмури се, нарогуши се. —

Најерчил се ко да це боде. — Кво си се толко најерчил”

најзадњи прил последњи.—Ми смо најзадњи у малу. — Стално добдиш најзадњи

и(з)-школу.

најлеп, -а, -о најлепши. — Бео најлепа девојка у Црну Траву на собор на

Прокопје.

најмалко прил најмање. — Лиса најмалко дава млеко од)-цве краве.

најпрви, -а, -о први. — Увек је бил најпрви, а сbк почел заостањује. — Тој ми-e

најпрво дете.

1 најпрво прил најпре. — Најпрво да знаш: књд несšм кот кућу не мож нигде да

луњаш.

најутре прил сутра ујутру. — Це видимо најутре. — Најутре да дојдеш куде

мене.

најутро прил в наујутре. — Књд најутро устанумо, нема га момек, говедар,

побегал дом.

1
- I t - I

накабати свр окриви, оклевета невиног, в набеди. — Накабати ме бајка ни криву

ни дужну.

накабаћување с гл им од накабаћује. — Еднуш ће за тој накабаћување изеде

дебел ћотек.
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накабаћује несвклевеће, окривљује за нешто што није урадио. — Можда ме

накабаћује сbк, ал ће излезне тој еднуш на видело колки-е он зловарник и ненавидник

бил.

накаже свр каже све што има, навиче се.— Наказала сам)-му све што требе да

знае у туђ свет- Чеке, мамо, да муја накажем све! — Наказаше една на другу свашто,

како це јутре, одј-црам погледају у очи?! . “ -

накаже“ свр убије, унакази, начини од човека наказу. — Бок те наказал, дабогда,

што си митој уработил (клетва). — Нећу га бием, Бок ће га накаже. — Наказало га не

знам што! — Сам се наказал. — Бог гунаказал, ква-е беснула. - трп приднаказан, -a, -o

убог, бедан, јадан, сирот. — Немој гадираш, неје он крив, виш да-е наказан. — Да неје

наказана не би тој такој ни уработила.

накаже се свpунакази се одећом, понашањем. — Наказала се с оној облекло ко

öала. — Да га не познајеш како се наказал ко плашило.

накаже се“ свр најави се. — Еси се наказала да ће идеш у роднину?

накaзотина ж наказа, јадник, бедник. — Наказотино една, што ћеш ти туј“ —

Нећу прљам руке с туј наказотину, да гу бием.

накaзување с гл им од наказује се. — Ел у моду дошло наказување, да више не

личиш на човека. 1

наказује несвкаже све. — Имајм) млого кво да ти наказујем, свл књд имаш

време. — Кво ми све за њу наказува, да се заsвериш!
|-

наказује се несвунакази се одећом, фризуром. — Не наказуј се с тој облекло,

облечи оној што ти личи.

накаламути свр уради што на брзину, склепа, в скаламути. — Накаламутили

више тија четверак, да презам говеда.

накaнséри се свр заинати се, олењи се, разгубави се. — Наканšерил се, па неће

ништа да пипне. — Кад)-це наканsepи, три дана га држи тиа лењос, - трп прид

накaнséрен, -а, -о заинаћен, љут, мpгодан. — Отиде у Село онакој наканséрен, кво ли

ће уработи сам Бог знае. -

накани (се) свр намоли (се), смисли (се), одлучи (се). — Накани ме да едем, а не

беше гладан. —Докле се он накани, дојде пладне.—Докле се Кана накани, сватови си

отоше (изр).

накањување с глим од накању (ј)е (се).— Безнакањување неће окуси ни залок.

накањуе се 1 накањује се несвмисли се, премишља се, натеже се. — Накањује

се ел да појде, ел да остане дома. — Накањуе се ко да иде у прошевину.

накара свр 1. утера. — Накарај и извржи говеда у кошару, 2. натера, присили. —

Ће ме накара да гу пребием. — Нужда те накара, ако друго неће. — Накара ме да

купим ципелке, а несhм планирал. — Накарај га да учи, да не ладује. 3. изр. — У дупе

му га накарам (псовка).

накаради се сврружно се обуче, изобличи се, преличи се, претера. — Накарадил

се такој да али свет.

накарађување с гл им од накарађује се. — Тој за њу неје накарађување ако-е за

нас.

накарађује се несвизгледа ружно, преличи се, лоше се обуче. — Воли такој да се

накарађује.

накарување с гл им од накарује. — Неелaдно, нема накарување говеда у појату,

нека спу у трлу.
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накарује несвутерује.—Ако гиона накарује, нека бар Плавку (краву) помузе.

накастри свp насече. — Накастри на овце брс да еду. — Доста си накастрил

шуму, сbк гу здени.

накатарчи се свр попне се. — Накатарчил ми се на шију, па не-це сивне.

накатери (се) свр пеј окачи високо, попне (се). — Што си га чак)-горе накатерил,

да не можда се довати? — Накатери се у кола, легне у сено и такој се вози. —

Накатерил се у вр црешњу.

накачаљка ж кука за качење, вешалица. — Тури ми гуњу на накачаљку.

накачи свр 1. окачи, потовари.- Накачи ми торбу на коња, да гу не вучем. —

Накачи косу под стреју. — Накачи вреће с царевицу у кола, па у воденицу.

накачи се свр попне се. — Накачил се у бучетину да стуpи гњездо на врану. 2. фиг

искоришћава. — Накачил ми се на шију, па не слази дваес године.

накачољка ж клин, кука за вешање, в накачаљка. — Дај ми оној торбиче с

накачољку.

накашка се свр угази у што житко. — Глеј куде идеш, да се не накашкаш на

лајно. - трп прид накашкан, -а, -о умазан, упрљан. — Што-е овај лопата оволко

накашкана?

наквеси се свр 1. нагне се, наднесе се. — Наквесиле се леденице оlдЈ-цтреу, ће

утепају некога. — Како ти сетој стог наквесил, потпригада не падне. — Наквесила се

соспанат кућу. 2. фиг пеј ослони се. — Едва стоим, а она се на менејош и наквесила. -

трп прид наквесен, -а, -о наднет, нагнут. — Пази куде проодите, оној камење-е млого

наквесено нат-пут, час ће се стркољи.

наквече /наквечер прил сутра вече. —Дојди наквечер на седењку куде Деску.

накека сврфиг напуни, набаца, напада. — Накекал подрум с компири.— Накекал

снег до стреју.

накека се свр фигнаједе се. — Накекај се сbк добро, којзнае кад)-ће стигне обед.

накекери се свр фиг намести се где му није место. — Накекерил се до ста

poсватицу ко да му-етуј место. — Накекерила онеј сиротињске наћве на бициклу.

накентери се свр фиг пеј попне се. — Упрегне коњи, накентери се у кола, па ги

покара уз друм да све пршти.

накентри се сврфиг пејзакачи се.— Накентрил се на врата, не можда пројдеш.

накимује несвнамигује, даје тајни знак, вукимује. — Мисли да гу не видимо

како му накимује.

накисели се свр фиг направи жалостан, плачан израз лица. — Кљд видиш да се

накиселил, да знаш нешто неје у ред с њега.

накиселичав,-а,-окиселкаст, накисео.— Накиселичаве овејјабуке, још несу за

брање.

накисне свр 1. намочи се, скваси се, упије воду. — Накисну кошуљке, сbк ћу ги

перем. 2. покисне. — Утегни се добро да не накиснеш по маглуштину. — Накисли ми

се опћнци, едва доштрапа уз друм.

накисњује (се) несв1. кваси се, упија воду. — Грснице се у топила накисњују

недељу дана. 2. одаје помало киселкаст укус. — Не маритој што помалко накисњује.

накити (се) свр 1. дотера (се). — Накитили гу, па се сјаи! — Невеста се требе

накити, да-е најубава. 2. окити (се). — Јутре је Спасовдњн, требе крс на Ивановицу да

накитиш. — За Ђурђовдњн се кућа накити, 3. фиг окупи (се), поређа (се). — Накитили

се куде мене све лезилебовићи, ниедњнза работу неaje. 4. фигопије (се), напије (се). —
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Немој ви Лика па накити у задругу с ракичину! —Накити ги убаво, а он ко да неје ни

окусил ракију. — Накитил се, едва најде кревет - трп прид накитен, -а, -о окићен. —

Млого им је убаво снајка била накитена. -

накићување с гл им од накићује (се). — Кво си све спремила за накићување

невесту?

накићује (се) несв1. кити (се), окићује (се). — Девојче ће накићује сватови. — И

кондир се накићује за викање на свадбу. 2. кинђури се. — Млого воли да се накићује

з-брöшови, манистра, прстени, гривне, менђушке.

накладе свp наложи. — Наклади огењ, жарти-е запрећан у огњиште, - трп прид

накладен, -а, -о наложен. — Огењ-е накладен, мож одма да тураш грне.

наклапа несв1. прича без везе, прабуња, измишља. — По целден наклапа овој и

оној, ич да гу не слушаш. 2. фиг изговара, саставља (речи). — Пијан, па едва наклапа.

наклапотина жауг и пеј капа. — Кву си тој наклапотину турил на главу?

наклати свр фиг обави полни однос. — Мајке ће му га наклатим, само ли ме

превара (псовка). -

наклека свр падне много, напада, натрпа (снег). — Књд наклека снег, при

ставимо грне, седнемо уз огњиште и оратимо. -

наклепа сврнакује косу, извуче брид коси да сече траву. — Књд наклепа косу,

бричи до зевњу.

накломбури се сврв надује се, 1. поткорушти се, створи мехуре. — Леб ми се

нешто све накломбурил. — Млеко се накломбурило, ће прејде. 2. фиг надури се. —

Накломбурила се дода, па не орати с нас.

накљуве свр почне да кљује, начне, кљуцне. — Све буке у долину накљувала

жљуна. — Пиле накљуве крушку, па гу остаји.

накљука свр фиг наговори, наприча нешто против некога, нахушка. — На

кљукала га жена против мене, па дојде бесан ће ме бие. — Дошли овде, Алекса ги

накљукал, шта им је накљукал не знам, дигли се и отишли си, несу ме чекали.

накнади свp надокнади. — Кој ће оволко чекање да ми накнади?

1 наковали несвнавали. — Мои били наковалили да појдем за Кристу, аја га несим

Тела. -

наковање с наковањ. — Есили понел чуки наковање за клепање косу. — Књд гу

тури на оној наковање, па стаде да бије ш-чекич, оклепа секиру за мерак.

накове свр отокује косу, извуче коси брид за сечење, в наклепа. — Књд наковем

косе, идемо да обалимо Браниште. — Накови ми срп, све се иступил.

наковување с гл им од накову (ј)е (се). — Ел твоја коса за наковување?

наковуе / наковује несвотокива косу. — Докле ја наковујем косу, ти донеси

воду од|-Чочин кладанац. — Коси та али, ал н-умеје да наковуе косу. -

наковуе се 1 наковује се несвотокива се. — Еден срп се наковуе, другиат се не

наковуe.

накока свр 1. фиг напуни. — Накока ђугумче сас)-сирење и однесе. 2. фиг набије

— Накока(мЈ-му га мајке (псовка)

накока се свр 1. фиг наједе се и напије. — Сврне, накока се, па си отиде. 2. фиr

пребије, претуче. — Само још еднуш да му се накокам, да ме упанти.

накокори се свp начини се јаким. — Узотојашку, накокори се и појдоуз малу. —

Накокорил се ко петБл.
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наколмује свp навије косу, нафризира. — Отишла куде Даницу, да војнаколмује

косу. - трп прид наколмован, -а, -о нафризиран. — Неје тој наколмована коса, тој су

њојне кокртке.

накоматише свр изломи на комаде (хлеб). — Накоматисала погачу ко да смо

дваестина.

накра се свр фиг наједе се. — Накрал се добро, па му се сbк не работи.

накрви се свр закрви се, завади се. — Накpвила се браћа око извор у Бачевиште,

це искољу. — Накpвили се волови, боду се, ргају се с рогови, це истепају, - трп прид

накрвен, -а, -о љут, зао, опасан. — Млого е накрвен, не искачајте му на очи.

накрека се свр фигнагалами се, наприча се. — Есте се накрекале, свк можемо да

си идемо дом. н

накривен,-а,-о накривљен. —Иде с накривен шемшир.— Потпри онај накривен

стог, да се сено не уpнише.

накриви (се) свр искриви (се). — Накриви си шешир, боли те дупе за све. —

Накривил капу, ништа га не тангира. — Накривили се диреци на кошару, накривили

се плотови, и ја сам се, еве, накривил накуде гроб. Они се још мож и потпру, да не

падну, ал мене ништа више не потпре.

накриво прил укриво. — Учука јексер накриво. — Отиде накриво.

накривује несвхрамље. — Накривује с леву ногу још од аперацију.

накривује се несвискривљава се, наводи се на једну страну. — Плот се почел

накривује накуде пут. — Кошара се накривује, требе гу потпремо з-диреци.

накрка свр набије, сабије у узак простор без реда. — Накpкал све што-е имал у

една кола, отиде нис Качар у Предене, оцели се и он, еба му матер!

накрка се свp наједе се. — Накpка се ко нездрав, па сbк порева. — Накpкал се па

можда работи. 1

накрке прил на раме, на кркаче. — Ујче ће га носи накрке.

накрми свp нахрани крмивом.— Накpмила сам овце, нека ги сbкутpлу, - трп прид

накрмен, -а, -о нахрањен крмивом. — И овце и говеда су накрмени.

накрпати свр изломи на велике комаде (хлеб, храну), в искрпати. — Накрпати

онолки леб, кои ће га изеде? - трприд накрпатен, -а, -о изломљен на комаде (хлеб,

храна). — Леб накрпатен за цело село (ирон).

накрца свр напуни, препуни. — Накрцал пуна кола сено, волови едва тегљу уз

Двојанку, - трп прид накрцан, -а, -о напуњен, препуњен. — Докара кошерку накрцану

з-брашно и трице.

накрши свр 1. наломи. — Накpши ми љиљак за у собу. — Пријдо, па си накpши

џорџини из њојну градину. 2. изр: — Накpшим му га мајке (псовка). — Ћу му га

накршим, само ли га видим (псовка, претња).

накуд(е) пред 1. према. — Отиде с коња накуд појате. 2. уп замкуда, где. — Накуд

оди такој сабајле? — Расипа се киша там, накуде Боровик. — Кад појдеш накуде

Власину, викни ме, да ме нешто послушаш.— Накуде си пошБл усред ноћ? — Накуде

беше?

накукуљи свр искриви, направи куку. — Кво ми може тија бесник, мож ми га

само накукуљи. — Узни дебелу жицу, оцечи гу, па гу накукуљи и ете ти кукља за

качење, - трп прид накукуљен, -а, -о искривљен, у блику куке. — То-е, бре, онија с

накукуље(н)-нос, како се не сећаш?
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накукуљи се свр искриви се, савије се у пасу. — Накукуљила се баба Стамена, ете

гу оздол уз малу. -

накуп прил скупа, заједно, на гомилу. — Нашњл ги накуп. — Испцова ги све

накуп. - -

накупчњк прил дем и хип од накуп. — Да не беомо накупчђк, теше ни се извуче да

побегне. - . . - - --

накуpчи се сврфигнаправи се важан. — Накурчил се, па никога не зарезуe. - трп

прид пакуpчен, -а, -о фиг надрндан, сав важан. — Иде све накуpчен. — Што си данес

такој накуpчен?

накуса се свp наједе се кусајући.— Накусал се детишњар гра, па свуноћ опаљује.

налага (се) несв1. простире (се), в постиља. — Налага сламу на говеда, да не

лежу у бачкољ. — На стоку се свакидан налага, да лежи у чисто, да-е здрава. 2. ложи

(се) ватра. — Налага дрва у шпорет, најутро да га само потпали. — Ако се не налага

редовно, огњиште загасне. 3. припрема (се) казан. — Кој ће з-деду да налага казан да

пече ракију? 4. стављају се облоге. — Парим траву, па налагам на утепотину да ме

одболи. — На ногу се налага костолом, да умине болка, 5. ређа. — Отиде да налага

снопје у крстине. - -

налагање с гл им од налага (се). — Нашњл си мајстора за налагање казан. — За

налагање на стоку користим сламу ел папрат.

налази свр облази. — Налазила ме оложа, све се изгребочешáећи ногу. — Заспала

сам подј-дрво па ме налазили бробињци. - -

налаје сврфигнагрди, напсује, извређа. — Мирку си од њу немам, па ме налаја тај

кучка. — Свашто-е налаја за тебе, немога вој врнем, побеже курбетка.

налана ж папуча. — У Предење, на вашар, на Први Горешњак, ћу ти купим

налане. |-

наланка ж дем и хип од налана. — Донесе ми едне везене наланке, за ујгун.

налева несв1. залива. — Најутро сабајле налевам градину, 2. сипа, в посипа, в

посипује. — Налевај му да се омије. — Кој ће ни налева ракију у чашке?

налева се несв1. залива се. — Одврнуливаду да се не налева трава. 2. фигпеј пије.

— Не пије више, сbк се налева. — Налева се сваки ден, док се не мртвоше.

налевање с гл им од налева, заливање, поливање. — Изгорела му жељудица од

налевање с ракију. — Сваки ден налевање, иначе све изгоре у градину.

налега несв1. належе, приања. — Косник требе да налега на греду.

налега се свр сабија се. — Зевња се налега, па му гроб упадал.

налегање с гл им од налега (се). — Што да чекаш налегање, узни туч, па наби

земњу. -

налегне свр 1. притисне. — Књд налегне на ралицу, не попуста докле не искара

бразду. 2. полегне. — Налегне на коња, па га припушти узрид, држаећи се за гриву, 2.

сабије, учврсти. — Налегни с колено на сноп, док врзујеш јужицу.

налези се сврнацери се. — Налезими се, кучка, безразлог.— Еси видел да сејана

некога такој некад налезим?

налезне свр уђе све, уђе. — Књд дојдо, поганци беоше налезли у кућу, па закаса

докле ги потамани. — Налезе ми прашина у очи. — Мора да су врапци налезли озгор.

— Прискpкни врата, да студ не налезне у кућу.

налетан, -тна,-тно полетан, радан. — Књм срећа да-е и мој Стојадин такој

налетан на работу ко твој Војча,
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налети свр фиг насрне, нападне. — Налете ме куде задругу што и њојну стоку не

узнем да чувам.

налиба се сврнакуса се течне хране. — Налибали се више туј чорбетину, докле

ће те чекамо?!

налиже се свр фиг напије се. — Налиже се, па праи бес по кафану.

наликување сглим одналикује (се). —Одмаће ги познајеш по наликување.

наликује (се) несв 1. личина кога, личи један на другога. — Наликује сина башту.

— Наликују си еден на другога како браћа. 2. фиг пристоји. — На кво ти тој наликује

да стари људи галатиш? — Не наликује му да се жени под)-цтар заман.

налита несвнасрће, налеће. — Налита, це бије. — Ветар налита на врата ко бесан,

ће ги отвори ако ги добро не закентриш. — Нешто ни млого налитају мушице.

налице прил с лица. — Обрни џемпир налице, стално га наопoко обукујеш!

налока се сврпеј напије се. — Е се налока цвик? — Налока се мачка млеко што си

остаила на астал, па побеже.

наломен, -а, -о изломљен, наломљен. — Погача из црепњу-е наломена, нека си

сваки узне по комат.

налопа се свpукаља се, ублатњави се.—Куде да појде, налопа се ко прашче.

налоче свpзапрљамачка неку течнухрану тимештоје само лизнула.—Нећуда

едем гра, налокала га мачка.

налоче се сврпеј напије се. —Налоче се ракију, па незнае кво праи по кућу.

налочка се свр у дем знач: налока се. — Налочкамо се воду на Николин кладанац,

па продужимо низ туј Ракицку реку.

налудњичав, -а, -о на тренутке луд, сулуд. — Брат вој-е налудњичав, на маове

мож и да убие. — Убаво момче, свл да неје налудњичаво.

налyнsа се свp наскита се.—Доста си се налyнsал, сbк да узнеш да работиш.

налупи свp наљушти. — Налупи гољаци, па ги испечи у тепсиче.

налута свр 1. наиђе, долута. — Налута нечијо кравче у наша говеда на Шанци и

туј остаде. 2. нанесе га пут. — Налутамо у Валмиште на лисицу, па гу Виџа утепа с

његову кљоцу.

налута се свр 1. дође изненада. — Отку(д)-це па ти налута овде? 2. измори се

лутајући. — Џабе се налутамо по Чемерник, нигде зајца не видомо.

наљока (се) сврнатије (се). — Наљокају га да не знае куде-е. — Наљокал се куде

Драгињу како смук.

наљоска (се) сврв наљока (се). — Едва чекам да га наљоскамјош еднуш, па да му

се сеирим. — Књд отиде у Село, наљоска се, еден богдазнае како излезне оздoл.

наљуља свр фиг препуни. — Кад)-ципује ракију, балон наљуља до вр, још)-што

га не нагази да повише стане.

наљуља се свр фиг напије се. — Наљуљал се ракиештину, па пијан џупи уз

бандеру.

наљуска (се) свр 1. фигишамара кога. — Наљуска му се добро, па сbк нек мисли

кога смеје да дира, а кога не смеје. 2. фиг в наљоска се. — Наљуска се дибидуз, и па

тражи.

наљутињав, -а, -о наљут, љуткаст. — Дојде ми наљутињаво вариво.

наљутињкав, -а, -о у дем знач: наљутињав. — Што воли књд је чорба на

љутињкава.

наљутњикав, -а, овнаљутињав.— Беше ми наљутњикаво, па не мога да едем.
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наљутњичав, -а, -ов наљутињав. — Купи неке наљутњичаве поприке, превара

ме човек, рече опште несу љуте.

наљутњује несвпомало љути. — Наљутњује, ал мож се еде.

намава свр фиг 1. намами, навуче. — Ћу га намавам како ја знам, па има га

испрдашим ко вола у градину, 2. накоси, покоси неродну ливаду. — За целден едва

намава една кола сено. -

намазни (се) свр учини што глатким, дотера (се). — Намазнил косу с чичково

уље, па се ујдурисал за собор. — Намазни држаље за матику, мушица да се љизне да

погине. — Намазнила се ко да ће на честито.

намајсторичав, -а, -о који донекле има мајстоског знања. — Дојде такој на

мајсторичав, па ни све он попраља што се поквари.

намалац прил до самог краја, при крају. — Сено ни-е намалац, како ће изранимо

говеда до пролет, не знам.

намалеје свр смањи се количински. — Већем ће намалеје брашно у наћви. —

Намалела вода неће можда тера воденицу. — Намалеше ни дрва, требе да докарамо

ис-Папрат.

намали (се) свр 1. смањи (се) по обиму што, приближава (се) крају. — Намали се

већем косилба, ће прикосимо за неки дин. 2. смањи (се) количински.- Четирес овце

смо имали, па ги намалимо. — Намалише се денови до Божић. — Намали ми се бели

мрс како прегореше краве. - -

намалко прил на помало. — Купуeм у задругу намалко, за повишке требеју паре.

намалување с гл им од намалује (се). -- -

намалује (се) несвсмањује (се) што, примиче се што. — Јоште зима, а крма за

стоку намалује. — Намалује се време до Божић, требе да кољемо свињу.

намаљузга свр натрабуња, исприча глупости. — Кво ви па намаљузга онија

маљузган?

намами свр 1. дозове. — Смесо намами кучиште, да ме не изеде.- Намами овце

на солило, да ги накpмимо. 2. превари. — Намамил га, па га истепал.

намањује свр 1. замахује. — Видим ја бLн)-намањује да га удари, ал мислим

батка се шали. 2. в намалује. — Све ни намањује, нарочито рана.

намањњк прил знач намалили се, дође до краја. — Мрс ни-е већем намањbк.

намаовичав, -a, -o онај који на тренутке испољава неку негативну особину,

махничав. — Посталде намаовичав, ча(c)-се смеје, час лудеје, никад не знаш кво ће

уработи.

намасати свp наоштри. — Еве ти острило, намасати косу добро, па да покарамо

откосје нис падину.

наматка свр намами, доваби, наведе кога.- Наматка ли онуј челу што се беше

пуштила? — Наматкала га Персида у кућу и туј га ватили.

намеље свр 1. самеље. — Намлемотри вреће ржeницу и докарамо изводеницу. —

Књд намеље царевицу, а ти одма сипуј овbс. 2. фиг пеј лапрда. — Целден меље, и

ништа не намеље, јутре па исто. -

намери свр 1. измери, одмери. — Намери ми пет кила шићер, да поминем до

Божић. 2. одлучи. — Намери да га питујем, елистина тој што викају да-е рекел за

мене, ал не најдо згодну прилику.

намери се свр 1. налети, наиђе случајно на кога. — Како слезо у варош, намери

се на Тозукломфера, 2. одлучи се. — Намери се ћу га питујем, па куде иде нек иде.
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наместичав, -а, -о местимичан. — И компири ми дојду наместичави, несу свуде

родили једнако.

наместичаво прил местимице. — Наместичаво окопнело, наместичаво стои

снег.

наместо прил 1. намртво. — Распали стојагу и утепа змију наместо. 2. уместо.—

Наместо да он води коња, а деда јаше, он ујанул, а деда оди. 3. одмах, сместа, истог

трена. — Кад)-те погледа с онеј чекрљиве очи, има се наместо оладиш. — Теше га

наместо утепа.

наметмв навејотина, вcоста. — Неможу деца однамети да отиду у школу.

намете свр фиг донесе, салети. — Ветрушина намете снег око кућу, три двна га

не мож очистимо. — Намете ветар лисје, намете шушљак, па га сврти у ћошку.

наметри свp насече дрва у кубике. — Која дрва наметрише цело лето по Тврди

брег и откараше.

намештаљка ж подметачина, подвала. — Пропала им намештаљка, несу му

подвалили.

намигљив, -а, -о који намигује, враголаст. — Тај кучка намигљива, самосврта

мужи око кућу.

намигљивка ж неморална, лака жена. — Узел едну намигљивку, да му кућу

растури.

намигљивчам неверан муж, враголаст мушкарац. — Беж оiд)-тога нами

гљивчу, да се јутре не каеш.

намилти свp налети у гомили, размили се, буде чега много, в помилти. —

Намилтели овија уљкавци, па ме живу поедоше.—Намилтеше скакавице, чудо едно.

намине свр сврати. — Ти па мислиш сврћа, намине годишњо емпут-двапут. —

Кад пробдиш низ друм, намини куде нас.

намињување с гл им од намињује. — Навикал на намињување куде деду, па ни

chr неће да га промине.

намињује несвсвраћа, навраћа. —Почесто намињује куде старци да ги обиђе.

намири свр подмири, нахрани. — Иди, намири стоку, па дојди на вечеру. —

Косим до пладне, тšг дојдем дом, намирим деца, и брзо се врћам да косим.

намири се свр 1. помири се, сагласи се. — И туј врт-трт, ајде, намиримо се у суд.

2. фиг нахрани се, наједе се. — Сћк кад!-це намиримо, можда работимо.

намирисује несвсмрди, одаје лош мирис. — Нешто ми овој сиренце намирисује

на каче.

намирује несв 1. храни (стоку). — Намирује стоку у кошару, ал брзо ће дојде. 2.

фиг води љубав.—Он силуња по печалбу, по бели свет, а други мужену намирује.

намита несв1. мете у нешто.— Еден држи лопатицу, други му намита жито. 2.

фиг наноси. — Ветар ни стално пред амбар намита шушљак.

намитање с гл им од намита.

намица несвнамиче, навлачи. — Ја добдим, књд она намица виронге.

намицање с гл им од намица.

намлати свр 1. отресе, мотком обори. — Намлати с млатач крушке, иди ги

обери докле свиње несу пришле. 2. фиг заради, запечали доста. — Откако-е дошал из

работу бичи се, бајагим намлатил пуно паре.

намодри свр фиг оплави, истуче. — Ћу ти намодрим туј малечку гузицу, па ће

слушаш!
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* - * • t • 1

намокри (се) свр 1. накваси (се), покваси (се). — Н-умеја си седим, но појдо без
. t 1

гуњу, да ме намокри киша. — Намокри пешкирче па тури на главу, да не сланчбшеш.
- |- 1 t

— Ушљиска се, па се намокри. 2. упиша се. — Неје издржало, па се намокрило дете у
1

Гаће.

намолује свp наслика, офарба у више боја. — Оће да му намолује собу све с
1

КИТКe.

* • 2 к - 1 1 1 - • 1 - 1 1 -

намолује” несводаје мирис плесни, буђи. — Овде млого намолује, неје добро туј
1

Да СПИТе.

намомкује се свр проведе момачки живот. — Доста си се намомкувал, време-e

да се скућиш.

намонтира се свр фиг обуче се, спреми се. — Чеке да се намонтирам, па да

излезнемо заедно. -

намотување с гл им од намотује (се). — Вика гу да ми помогне у намотување

основу за црге на кросно.

намотује се несвнамотава (се), обавија (се), обмотава (се). — На седењку

намотују цевке с пређу за ткање. – Тој се намотује око главу, дате ветар не пробива.

намоча се свр помокри се. — Намоча се кудедало, ич нема срам. — Куде стигне,

туј се намоча. — Намоча(м)-му се (у уста (грдња, псовка). — Намочам му се у његово

имање, које ће ми!

намртво прил сасвим, потпуно, наместо. — Утепа га намртво. — Књд га ватим,

ћу га пребием намртво.

намћор м зловољан, пакостан човек. — Куде роди намћора, да ни с матер не

орати. — Од њи не знаш кои-е поголем намћор.

намува свр нагура, стрпа, затури. — Намувалги негде, па ги не мож најде. —

Намува му рану у торбичку, па га прати у овце. -

намува се 1. нагура се, стисне се. — Намуваше се деца у задругу. — Намувамо се

у фуpгон, па на Власину. 2. фиг пеј наједе се. — Намува ли се еднуш, требе (да)

поöдимо?

намуља се свр фиг пеј наједе се. — Намуља се на тенелак, па леже да спи.

намуљи свp нагвири, привири. — Намуљил му прсиш-черапу. — Сваки час

намуљи нос, оће да види све. —У Жутини не смејеш да намyљиш, ћете удаву његова

пцета. -

намyљување с гл им од намуљује. — Грдила сам га за намyљување.

намуљује несвевиpи, повремено вири. — Немој ми више намуљујеш нос на врата!

| намумуљи сврв намуљи. — Мумуљан, намумуљил преко плот, да види кво ми

тој работимо.

намумуљување с гл им од намумуљује.

намумуљује несвв намуљује.— Само нека намумуљује, нема кво овде да види.

намуси се свp намргоди се, онерасположи се. — Намусил се, па с никога не

орати. — Како се намусил, такој ће се одмуси - трп прид намусен,-а,-о нерасположен,

намргођен. — Стално е намусен, никад неје расположан.

нана жмати, мајка (угл у псовци). — Нану му, нанину!

нанигде прилни за где, никуда. — Не могу да одим, све ме боли,ја сам за нанигде.

— С малечко дете не могу да појдем нанигде. — Смужа неје нанигде: нит гу пушта,

нит гу оће, ко два вука у кућу. — Несем за нанигде.
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наниже свр фиг начини низу од нечега, сашије, пришије. — Нанизал јагоде на

cламку. — Зачђс ми наниза манистра, а ја целден сфтим око њи.— Наниза ласке на

вутиче, па се лашти.
-

наница ж хип од нана. — Наницу му његову (угл у псовци).

нанка ж дем и хип од нана, мајка. — Нанку му нанину, прееба ме огурсуз (углу

псовци).

нанке узвик саосећања. — Туго, нанке, боли ли те још?

на-ноге прил фиг 1. покорно. — Сек му дошћл на-ноге, а онолко-е викал неће да га

види докле-е жив. 2. равно. — Самодокле се ускачиш уз онија дереџак, после-е пут

на-ноге. 3. оздрави без лежања. — Увек такој одболуе болесна-ноге. 4. pити, скочи.

— Чим га викнуше, одма рипи на-ноге.

нанула ж папуча, в налана. — Куде сте ми денули нануле?

нанче с дем и хип од нана, мајка. — Нанче ли ти шугаво, неотрепано (угл у

псовци).

нањурави сврзашантави, застрани, взањурави. —Нањуравил, па незнаје ни он

кво работи.

нањуpи (се) свр намргоди (се), натмури (се). — Нањурил се па никога не

зарезује. — Нањурил нос, па иде коалипав.

нањуши свр фиг осети, омирише. — Нањушил сам ја одавно да туј нешто међу

њи има.

нањушување с гл им од нањушује. — За тој воlj)-е прлица, за нањушување.

нањушује несвриг осећа. —Има он њушку за тој, па нањушује кво се тамработи.

наобаља свр 1. обори довољно, обори све. — Наобаља травуpину у Браниште, сbк

нек се суши. — Наобаља буке за целу зиму. 2. нахрва се. — Наобаљамо се на ридТиса

и ја, сbк знае да сам појак.

наоблачи се несвпревише обуче, натронта се. — Књд појде, наоблачи се ко да ће

у Сибир.

наобувка ж обућа. — Куде сте ми денули наобувку, синоћке сам гу турил куде

клупу?

наобуче (се) свр 1. обуче све штоможе. — Наобуче кошуље, џемпири, џубетија

само да војнеје ладно. — Наобуче се да војнејезима. 2. купи одећу свима. —Требу ни

кочка паре да ги сви наобучемо.

наовам прил на овамо. — Покарај говеда наовам.

наоди несв1. налази. — Наоди по путишта свакакве дрангулије и све трпа у

џепови. 2. проналази, даје дијагнозу. — Наодише вој доктури да болуе и од овој и од

оној, ал она све живо наџиве. 3. наилази, наиђе. — Наоди понекад и на овуј страну. —

Ће наодиш ли накуде нас?4. изр: наоди ману закера, налази. — Наоди ману на свакога,

cБл њoан муж како требе.

наоди се несв 1. находа се.— Наоди се целден по Купински рид, береећи купине.

2. налази се с неким, нађе се с ким. — Наоди се њекња, у Предене, сас) залву, па се

најадувамо. — Наодимо се с време на време куде задругу, па се добро изоратимо. 3.

буде при руци, изађе у сусрет, помаже. — Наоди ми се она такој, књд закасам сама. —

Само ми се Перса наоди књд баш занемогнем. 4. налази се, проналази се.— Влачара се

наодила куде Тозину кафану, па још подоле низ реку сто метра. — Наоди се још

понегде ралица, ал сbк углавном ору с трактор.

наонам прил наонамо.—Књд појдеш наонам, викај ме, дати праим друство.
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наопакачки прил 1. наопако. — Стално га опомињам да се не обукује нао

пакачки, 2. фиг с надлaницом. — Да се ућутиш, ћуте завртошем наопакачки, 3. лоше,

како не треба. — Такав наопак човек, све работи наопакачки.

наопoкo прил 1. наопако, како не ваља. — Не мож такој наопoко, мора овакој. —

Све му пошло зло и наопoкo. 2. с наличја. — Обукал си вланелу наопoкo. — Обрни

черапе наопoко, да истресеш камењчићи.

наорати свp наприча. — Кво ми све наорати да се заsвериш.

наорати се свр 1. наприча се, наразговара се. —Наоратимо се, кад)-це сретомо у

задругу. 2, фигнагрди, наружи кога.— Наорати му се свашта, а он н-умејадазине.

наоружа (се) свр обуче (се), опреми (се). — Наоружали тој дете више?! — Идем

да наоружам коња, за на пут. — Још н-умеје само да се наоружа, још је малечко. —

Наоружал се ко да-е сред зима.

наоружан, -а, -о обучен, опремљен. — Дојде наоружан бљш како за преко Џевр

љанку. -

набстрен,-а,-о 1. наоштрен.— Па ми нож неје набстрен како требе. 2. фигљут,

љутит, срдит. — Дојде от посо наострeн, да ни поеде.

наостри свp наоштри. — Наостри косу, па сbк бричи нис-падину.

набстри се свр 1. наљути се, разгневи се. — Наостри се такој добро, реко да ги

изгалатим па куде иде нека иде. —Ако ти се башта набстри, ћете истепа 2. наоблачи

се, натмури се, захладни. — Наострило се откуд Плану, ће удари кишетина да ни

рукољке завати. — Наостpила се зима, па еде.

наочи прил 1. фигна изглед. — Наочи, ништа му не фали, ал неје нека китка. 2. фиг

јавно. — Неће наочи више да гу види. — Наочи да ми не излази!

нападне свр 1. фиг крене (у посао), навали. —Данђс ће нападнемо ливаду у Дел да

гу смавамо. — Нападо да га бием за тиа пакос што-е напраил. 2. фнг изгрди. — Још

емпут ли ми дете нападне, с мене ће има посла! — Нападе ме стринка за неке

штрингле.

напакује сврфиг припише, дода, оклевета.—Незнаш гу:ће отиде у милицију, ће

ти напакује, да те затвору.

напали свр запали велику ватру. — Напалили огењу поље да изгори шума. —

Напали огењ, да осмудим папци од|-цвињу. --

напалион / напалијон м златник. —Даде ми свекар напалијон и испросише ме.

—Деда му-е имал млого напалијони, могалје да купи кућу у Београд куде-етел, ал се

врнулу село, да му неки не прекоси у Дининицу. — Мој деда-Миландал је четерс два

напалиона за туј Ивановицу што-е сbк урасла у метловине.

/напари очи изр нагледа се женског света, в пари очи. — Пусти га малко нека

напари очи докле-е још млад.

напасм напаст, невоља, зло.—Тој њино дете-е напасу малу, са сва деца себиe.

напендек прил наопако. — Све работи напендек.

напендуши се свp надури се. — Квогођда вој рекнеш, она ценапендуши, затој си

ти ћути, не орати с њу.

напечали свр заради новац у печалби. — Напечалил големе паре. — Књд на

печали, цеврне дом.

напече се свр очврсне на топлоти. — Напекло се дрво на слbнце па се тешко

струже.
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напива се несвнапија се, опија се.—Муж војсемлого напива, а књд дојдебеснеје

по кућу.

напивање с гл им од напива се. — Навикал на напивање и докле се не напие, не

иде си.

напијен,-а,-отрп придоднапије се, који се напио. — Наједен и напијен, па га боли

уво за друго.

напиња (се) несв1. напреже (се), упиње (се). — Залуд напињаш гушу, не мож те

чује у Јереницу. — Напиња се дадовати црешње, ал слап висок. — Напиња се у учење,

ал му слабо иде. 2. фигхвалише се, горди се без разлога. — Кој ђавол се напиња да-e

богат, књд нема ни леб да еде. 1

напињање с гл им од напиња (се), запињање. — Оће без напињање да изучи

школу. — Нема леб без напињање.

напипа сврфиг доспеу неприлику.—Пази куде ступујеш, да не напипашендек. —

Брзо ће напипа апсу како работи. — Књд те заберем, ће напипаш Мораву!

напипување с гл им од напипy(ј)е (се).

напипye (ce) / напипује (се) несвосећа (се) под прстима. — Књд завучеш руку

пот камен, ел напипуеш рибу?— Пот прсти напипујем некву костуру. — Туј ми-е у

џеп, напипуе се под руку.

написмено с поим прид акт, спис, важан папир. — Пратили ми написмено да

идем у општину. — Књд му извади написмено, диже руке од нас. — Пратил ни бил

Стеван написмено да идемо у Немачко у работу, ал ми не томо.

напица (се) несвзагрева (се). — Напица дрво за вилу, да мож лако парошци да

савије. — Напица се на слbнце ко мачка куде шпорет.

напича (се) несв1. загрева (се), греје (се).— Бабетка се напича узогењ целузиму.

— Напича на слbнце старе коске. 2. стврдњује се, очвршћује. — Тури држаље куде

огњиште да се напича. 3. фиг беспосличи, дангуби. — Питујеш кво работи Милча,

напича дупе уз огњиште, ете тој работи; бега о дј-дунђерлbк.

напичање с гл им од напича (се). — Малко ме попушти грбина од напичање на

слbнце.

напичњак м фиг особа која се прави важнијом но што заслужује. — С такви

напичњаци нећу имам посла.

напичојлаж погрдно, вулг она која беспосличи, дангуба. — Иди куде туј на

пичојлу, нека ти она помогне, она на такви помага.

напладне прил у подне. — Дојде напладне, тамћн прижемо у Страње.

наплатаж наплатак на дрвеном почку преко кога долази шина. — И наплату ми

добро урадел, упaсувал све, па ми коло за ујгун.

наплаши (ce) свр застраши (се), уплаши (ce).- Немој ми дете наплашиш с туј

пушкетину, ће добије уплав. — Наплашила сам се од волови откњд ме Мурџа (во)

прикара узјасле. — Наплашила га деца од некакву балу у Баинску реку. — Наплашил

се од грмњаву.

наплашување с глим од наплашује (се). — Како да га излечим од наплашување?

— Ће му Димана пребаје од наплашување.

наплашује (се) несвплаши (ce), страхује, застрашује. — Наплашује ни говеда

оној детиште, књдги прокарају из Дел. — Почела сам да се наплашујем одј-цвашта.

наплит м оно што се доплете на старом одевном предмету. — Ћу му додадем

наплит на џемпере, да га још малко поноси.
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наплита несвдоплита.— Еве, наплитам џемпир за мојега Страињу, омалелму.

наплита се несвуплиће се, меша се у што. — Кој ђавол се он туј наплита, књд неје

кадар да носи џакови. — Беж, не наплитај се куде ти неје место.

наплитање с гл им од наплита (се) 1. доплитање. — С наплитање мож га јошке

поноси. 2. мешање, уплитање. —Не можда пројде ништа без његово наплитање.

наплића се несвв наплита се. — Наплића се куде му неје ни ред ни место.

напљуве 1 напљуе 1 напљује свр 1. изгрди, попљује. — Напљува га што ми-e

толку невољу натоварил на грбину, а од нигде немам помоћ. — Она да ми напљује

дете, безобразница една! 2. фиг подухвати се чега. — Напљуве дланови, па довати да

коси. — Напљуваше руке и доватише се у ошвице, цеобаљају. 3. овлажи. — Напљуве

мастиљив плавез па бележи греду докле сече. 4. мува полегне јаја. — Немој мује да

напљуву месо. ".

напне свр запне, затегне. — Напни добро јуже да вржем сено за лојтре!

напне се свр 1. напрегне се. — Кад)-це он напне има подигне тија трупац, 2. фиr

наљути се, насрди се. —За кво си се такој напела, кад-ти несhм ни реч продумала?

/напне гајде/ изр наљути се. — Напел гајде, неће с мене орати.

/напне дупе изрпеј умре. — Напел дупе и ча-Гома.

/напне папци изрпеј умре. — И ча-Мирча напел папци наћаске.

/напне прлицу изр наљути се. — Напе прлицу, па си отиде.

напобашка прил посебно, одвојено. — Ми смо си напобашка дошли, такој ци

идемо.

напобуса свр покрије бусењем. — Направу колибу, па гу напобусају озгор.

напоје се свp напева се. — Напојаше се Лебеђанке у Лисичарку, па си откараше

говеда у Јеленче.

напола прилрадити имање на исполици. —Далму имање да работи напола.

наполица ж надница, плата. — Окози се цел ден косеећи за наполицу.

напоље с заједно с предлогом по значи: клозет, нужник. — Иде по напоље. —

Бил по напоље.
-

напомалко прил по мало. — Работимо напомалко, да се не уморимо. — Дај!-им

напомалко да стигне за сви.

напоседа свр седну сви. — Напоседамо у дебелу ладовину уз Николин кладанац

да се одморимо.
-

напослетку прил најзад, на крају. — Напослетку, и баштати је туј, па га питуј ће

ли те дава за Милорада ел ће бегаш сама.

направа ж справа, машина. — Тој ти е направа која сама коси. — Донел неку

направу, па ме вика да гу видим.

направи свр фиг поломи, сломи. — Видим ја, направи ти стовну. — Направило

дете кондир, па нема у што ракију да понесем у гости, - трп прид паправен, -a, -o 1.

направљен, учињен. — Направена голема комендија с његову женилбу. 2. саграђен.—

Доле у реку-е направен вир за купање. 3. фиг сломљен. — Одавно-е тај врчва на

правена. 4. фигрођен, вздаден. — Неје направен како требе, мора га башта доправи. —

Направен само за пакос.

направија жалатка, направа.— И башта има туј направију засечење плочице.

направо прил право. — Само направо уз друм, ће излезнеш на врЧeмeрник, на
Беле воде.
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напраи свp направи. 1. начини што, измајсторише што. — Да ми напраишедну

троношку за уз огњиште. 2. учини што непримерено. — Били на собор, напраили

џумбус, па гимилиција откарала. — Немој дати нека баба напраимађије.— Напраило

дете пакос по кућу, - трп прид напраен, -а, -ов направен. — Ел је купен, ел напраен? —

Напраен на три ћошка.

напраи се свр 1. прометне се у што, промени се. — Напраила се бала, па корчи

свет. — Напраил се билмез, поглеј га какbв је 2. начини се, учини се. — Напраи се луд,

па гу питуј ће ли појде за тебе, што те кошта?

напраји сврв напраи. — Нека ти он напраји држаље, он га-е скршил.

напраси свропраси. — Напрасила свиња тринаес прасци.

напраћа (се) свр нашаље много тога. — Из работу ни напраћал свашто за мене и

деца. — Колко сам вој се писма напраћал, а она тике на понеко одговори.

напрашка свр запраши, поспе прашком. — Напрашкамо компири од онеј бу

баљке златице.

напред прил раније. — Напред-це млого држало дотија празници, па се празну

вало.
-

напредан, -дна, -дно који брзо расте. — Млого сам била напредна од|-цва деца

у нашу кућу, затој су ме од малечко терали да работим.

напредачки прил унапред, напред. — Само ти гурај напредачки, нешто ће одј

-тебе буде.

напредица ж бољитак, напредак. — Тој се све работи за напредицу. — Овуј

годину не видомо од ништа напредицу.

напредлisкм в напредица. — И куде нас крену напредлiк отка(д)-це оделимо, па

кућу напраимо.

напређување с гл им од напређује. — Поче и куде њи напређување.

напређуе 1 напређује несврасте, множи се, напредује. — Стока им напређуе,

све им у дом напређуе. — Почело и оној дрвце што смо посадили иза кућу да

напређује.

напречка (се) свр препречи што, испрепречи (се) што. — Напречкал греде на

пут, не мож се пројде низ дел. — Напречкали се сви у едњн кревет да спу. —

Напречкала се говеда у ладовину, па планују.

напридвечер прил предвече. — Напридвечер, ако мож, дојди да поседимо.

напpли свp напне, намргоди се. — Напрлил њушку, па не орати.

напpнди (се) свр надури (се), наљути (се). — Напрнди нос, па никога не познава.

— Напрнди се ко пуњета кокошка.

/напрнди нос изр дигне нос, ускочопери се. — Књд напфнди нос, ники му неје до
колено.

напрњи (се) свр 1. напући (се). — Напрњила усне, мисли да е тој убаво. 2. в

напрли. — Напрњила се па с никога ни црно ни бело.

напролет прил у пролеће. — Напролет почнемо да пудимо говеда у утрину.

напрснак“ м бог ливадска биљка напрстак Digitalis Grandiflora.

напрснак“ м напрстак. — Узела ми деца напрснак да се играју, а ја се бњцкам

туј с иглу.

напpтакм омањи терет, торбица. — Спреми му едњн напртак свcбаницу и

печену пилајку да понесе у работу.
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напpти свр запрти, упрти, потегне. — Напртиранац на грбину, па ус Купински

рид — дома.

напршњак мв напрснак.— Мау напршњак да ми-е сипнула ракиицу, ни тој не

те. — Узни напршњак књд везеш, да се не убњцкаш.
-

наптилеје сврв наптили. — Не дирају осињо гњездо, ће ти наптилеју осе на

главу, ћу те питам кво ће работиш!

наптили свp намножи се, појави семноштво нечега. — Наптилела јагличетија у

падину, у Ровине. — Наптилеле овце на Врло присоје. — Наптилеле му вашке по

главу.

напуди свр отера, истера, најури. — Напудимо говеда у Јериницу да пасу. —

Напудила га ис-кућу.

напумпа свр 1. фиг наговори. — Напумпала га да ме замрзи. — Напумпале га да

остаји жену. 2. фиг направи дете. — Напумпал гу, па морал да гу жени.

напупа се свp деч наједе се. — Ел се дете напупало, па да спавка?

напупка се свp деч у дем знач: напупа се. — Напупкала се бебица.

напупули (се) свр напупи, крене пупољак.— Напупулили ми џорџини у градину.

— Рано напупулиле сливе, ће ги пресече мраз да ги уpнише. — Напупулил се љиљак,

порано ће процавти.

напупуљи (се) сврв напутули (се). — Напупуљилошав куде воденицу, свл мраз

да га не увати. — Кад)-це напупуљу сливе, почињамо да садимо компири.

напупуљка свр напупи. — Напупуљкали ми џорџини, брзо ће исцавту.

напуца се свр фиг пеј наједе се. — Напуца се толко да му испадне тегар. — Не

напуцал се, дабогда! (клетва).

напушта несвсвр 1. оставља. —Напушта работу већем три године, ал још гу неe

напуштил. 2. пусти стоку у забрањени простор. — Напуштал овце у отаву, па си

бригу нема. 3. пусти више нечега. — Напуштамо рибе у Китку да се запату до на вр

Чeмeрник. 4. баци. — Напуштали камење у воденичку буку, па се запишил цивун.

напуштање с глим од напушта. —Кво напуштање посо, откво ће живимо?

напуштен, -a, -o 1. остављен. — Сви отоше у варош, остаде Млачиште на

пуштено. 2. запуштен. — Кућа ни напуштена, од работу не стигомо да гу посредимо

малко. — Која ће га, скроз је напуштен човек, не мисли на облекло, не бричи се, не

мије се. — Напуштене ни ливаде, ники ги више не коси, порасал глог и трње.

напушти свр 1. остави, напусти. — Напуштили убаво имањце, неће гаработу. 2.

распусти, размази. — Напуштили га од малечко, затоlj)-e cbr. такав баксуз.

напушти се свр запусти се, постане аљкав. — Напуштила се скроз откако вој

мати умрела. — Напуштил се, иде ко божљак.

наработи се свp наради се. — Ако-е за вајду, доста сам се наработил потуђ свет.

наравски речца и прил наравно. — Наравски да-е такој, сине Драгане.

нарамак м 1. бреме које се носи преко рамена. — Донесе нарамак сувари

из)-шумак. 2. мера за тежину: двадесет килограма.

нарамка ж в нарамак. — Колко-е брала сено, нема две нарамке да-е назбрала и

вика помогла ни.

нарами сврметне на раме. — Нарами Буска џакче брашно и изнесе на Чуку,

горе, у Жутини.
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нарани свp нахрани. — Не знам ко ће онолка уста нарани, књдне иде у работу. —

Нарани га и напоћ, сbк да ме, куче, изеде, - трп прид нарањен, -a, -o/ нарањет, -a, -o

нахрањен, сит. — Свиње су нарањене. — Есу нарањете кокошке данћске?

нарба се свp напије сербањем. — Нарба се врућу ракију, узе чуки клиње, отиде
да цепи трупци. o

нарве се свp нарва се, наобара се. —Нарваше се деца нарид, свкће си убаво спу.

нарга свр набоде, нагура. — Нарга му нож у мешину. — Нарга вуну у џакче и
однесе.“ o по

нарга се свр фигувуче се, уђе, завуче се. — Нарга се миш у овирку и више га не
најдомб. — Наргаше се говеда у кошару. o

наред прил пореду.— Чувамо стоку наред: кои колко иматолко дЊнаги чува.

нареди свр збрине, побрине се о некоме. — Наредили говеда? — Иди, нареди

свиње, да не грду.

нареди се свр 1. поређа се, устроји. — Шес лекари се наредише, гледају ме и сви

ћуту. — Наредили се сви ђаци из малу, па у школу. 2. фиг договори се, нагоди се. —

Боље нека се нареду, но да иду у суд. — Наредисте ли се око онија шибак? —Такој се

наредили, да ја испаднем грбава.

наређава (се) несвнаређује (се), заповеда (се), налаже (се). — Кои си пати, да

мене наређаваш?! — Била-е таква да наређава на еднога, другога и они гу слушају.—

Све му она наређавакво да работи- Било-етакој: „Наређава се да сви иду на Павлову

гремаду на седми јули, на собор, ники не смеје на тијаден да работи!“, па стисни ти,

па не иди ако смејеш, После се народ навиче патрчи по собори, батали работу. А сšг

запусте све — и работа и собори. Истика се народ.

наређавање с гл им од наређава (се). — Ич не подноси наређавање, работи како

си он оће.

наређење-извршење с заповест. — Реко повртој и наређење-извршење, и он

мe, бре, не послуша!

нарекне свр 1. замисли. — Нарекни едну жељу, немој ми гу казуеш, да видимо ел

ће ти се испуни. 2. намени. — Овиа напалијон је башта нарекал на старуту ћерку

ка(д)-це жени.

нарекне се свр 1. намени се, завешта се. — Књд се ломи погача на Бадњовече

свако парче се нарекне некому. — Башта-е нарекал да он буде лекар, а ја грађевинац.

2. фиг закуне се, зарекне се. — Нарекал се више куде Пронини не дооди. 3. обећа се,

обрекне се (девојка). — Нарекла се ће појде за Стамена, па порекла.

нареска свр 1. појави се цвет (реске) на ораху и лешнику. — Нарескала се леска

доле у Широку бару. 2. направи ресе на тканини. — Још да нарескам ћилим и готово.

3. фиг ишара нешто, начини шаре на штапу. — Поглеј како-е убаво нарескал штап.

трп прид нарескан, -а, -о ишаран. — Млого-е убаво нарескана твоја тојага.

нарече свр 1. каже, погоди. — Баба ће ти тачно нарече кои те урочил, кад)-ти

гаси уроци. 2. фиг намени коме за жену текрођено дете. — Кад)-це родила, нарекли

смо губили за Динчиног Радована.

нарика се свр 1. нариче се, изриче се (бик, во). — Најел се Булча, па се нарика у

Спаисковицу, мож сте и чули. 2. фиг пеј навика се. — Нарика ни се на сви у кућу, па си

отиде у воденицу.

нарипа свр 1. поскочи. — Нарипамо у тијама сви, књд тропну на врата нешто. 2.

ускочи, наскочи. — Кад)-sâпуца с пиштољ, нарипамо у ендек, какЊв је налудњичав,
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мож ни побие ко пилишта. — Нарипаше на њега сви, да не заподева кавгу, да се не

крви.

нарипа се свp наигра се. — Нарипасте ли се за данic, децо?

нарипи свр 1. ускочи, в нарипа (2). — Нарипи у трактор, да не оди пешки уз

Мртвице. — Нарипише скакци у чорбу. 2. скочи на кога, заскочи. — Нарипише браћа

на човека, па га премлатише. — Нарипи петњл на кокошку.

нарипување с глим од нарипуј)е (се).— Неки ће си сцепи главу од нарипување у

бобатало. — Еднуш ли-е добил тепање за тој нарипување да се бије.

нарипуе/нарипује несв1. ускаче.— Нарипују деца од|-цтену увирда се бањају.

2. заскаче, обавља полни однос. — Научило тој да нарипуе на свакакве жене. —

Нарипује коњ на кобилу, па се измакомо да ни не потепа. 3. фиг скаче да се туче, в

супетли се. — И он нарипује це бије, не знаје кво можда га снајде.

нарипуе се /нарипује се несвнаскаче се, наигра се. — Доста сам се како малечњк

нарипувал з-деца по ридови.

нарица несвнариче, кука,реди, в вије. — Целден је преседела уз њу и нарицала.

нарица се несв1. решава се, зариче се, в зарица се. — Две године се нарица да

дојде у Прочовалци, куде мајку, па не дојде. 2. намењује се. — Кад-це ломи погача на

Бадњовече, на свакога се нарица по комат, па у чии се треви пара, тија ће буде срећан

туј годину.

нарицање с гл им од нарица (се). — Још чуем њојно нарицање за брата. — Без

нарицање се не меси кревај за Велигден на свакога по едњн.

нарича (се) сврв нарица се, намени (се). — За Велигден књд месимо креваи с

јајца, наричамо ги на чељад, кућу, на овце, на говеда, на коња.

нарка се свp напљује се. — Кој се наркал у кућу, ћу га утепам.

нарове се свр 1. пеј наплаче се, исплаче се. — Сег си се наровал, свг можда

работиш, да те па не тепам. 2. пеј издере се, извиче се. — Нарове се дом, а тим, куде

требе, ћути ко ћутук.

нарогуши се свр фиг наљути се. — Нарогушили се што ги несмо викали на

свадбу.

нароља се сврфигпеј напије се.— Нарољал се ракичину, па сваштабаљезга.

наруби свp насече. — Узе бичкију и наруби ми дрва за недељу дана.

наруби се свр 1. фиг наједе се. — Наруби се лебац, не може да чека чорбицу. 2. фиr

напасе се. — Нарубише се овце онуј траву покрај Чемерчицу.

наружи се свр изгрди кога. — Дојде куде нас, наружи ми се и отиде си ко да

ништа неје било.

наружује се несварди кога. —Такој се она наружује на свакога, а после с њега па

орати.

наруквицаж 1. женскиукрасни предмет који се носи на руци, вгривна.—Донел

вој прстен и убаву наруквицу. 2. рукавица. — Решићу исплетем наруквице на сви у

кућу.

наруку прил 1. од руку, како треба, згодно. — Све му иде наруку. — Неје ми

згодно наруку да такој сечем. 2. фиг намести се. — Да ми дојде наруку, теше га

испретепам.

наруси (се) свр натруни (се), упадне труну око.— Немојминарусиш ракију, још

тај капка ми остала. — Наруси се одј-туј плеву, па не могу да гледам.
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наруча се свp наједе се. — Наручал се, па се оцелуња негде. — Наручај се добро,

немој се каниш.

, наруче с наручје. —Књдвидо колку ватру има, узо дете у наруче па куде доктура.

—Узни га у наруче, да више не врека. — Дојди деди у наруче, да се почувамо. —Ћете

подржи баба у наруче докле ти ја спремим вечерку. — Докле беше малечак носила

сам га у наруче, а сbк поглеј колки-е момак порасал. — У наруче гу унесе у кућу. —

Муж отиде у апсу, а мене деца у наруче, бес пребиен динар, кво да работим? 2.

количина нечега захваћена обема рукама. — Узни едно-две наруче сено, па тури на

кравче. — Унеси две-три наруче дрва за у шпорет.

наручка се свpудем знач: наруча се.— Нека ми се дете наручка, па да се одмори.

наручке ж мн у дем знач: наруче. — Кад)-цнег навеје, носим га у наручке да не

sипа по соспе до Село. — Набра едне наручке сувари у Мишиницу.

насабајле прилузору, зором. — Појдоморано насабајле све рабаџије у Предење

по цреп.

насад м јаја у гнезду на која лежи кокош да их излегне. — Од}-три насада

излегла сам четерес пилишта.

насади свр 1. посади, посеје. — Насадимо две њиве компири. 2. стави квочку на

јаја да излегне пилиће.— Насадили две квачке на јајца у јасле. 3. постави снопове око

стожера за вршу. — Насадимо снопје у вра, сbк ће доведемо коњи да вршемо. 4.

постави косу на косило. — Насадил косу на косило, па гу кове ће започиња косилбу.

5. постави јахача у седло. — Насадимо деду на коња, дадомо му дизгини у руке,

пратимо га у гости, - трп прид насаден, -а, -о насађен, постављен. У изр ћакнут. —

Наопoко насаден. — Насаден на главу. — Криво насаден.

насади се свр 1. фигубоде се, набоде се у задњицу. — Прекачувал се преко плот,

па се насадил на тарабу. — Насадил се на трн књд је седалу страниште. 2. фиг добије

своје, превари се. — Це насади и он како требе, немој да мисли да неће. — Такој ћу га

насадим, има се за главу вата кво га е снашло.

/насади вра/изр постави снопове око стожера за вршу. — Еве, насадимо вра, па
да вршемо. “

o

насађување с гл им од насађуј)е. — Колко пројде од насађување кокошку?

насађуе/насађује несв1. сади, сеје.—Од компири овуј годину насађувамо само

гољаци и месечари. 2. ставља квочку на јаја да излеже пилиће. — Свако лето

насађуемо по едну квачку. 3. спрема снопље за вршу. — Насађујемо по неколко вра

рженицу. 4. постави косу на косило. —Само мајстор знае данасађује косу на косило.

насака свр напујда (пса). — Ако насáкам куче на тебе, има те изеде.

насакување с глим од насака.—Ћегу пребијем за насакување кучишта на деца ми.

насакује несвпујда (пса на кога). — Неје чамуз, насакује пцета на деца, да ги

плаши.

насамо прил сами, без присуства другога. —Требе да пооратимо нешто насамо.

насвитка свр 1. напуни. — Насвиткај ми шише до вр. 2. изр псовке. — Ако га па

ватим у пакос, има му га насвиткам матере.

насева (се) несвсеје (се), сади (се) што. — На крај леју ће насевамо цвеће. —Туј

смо увек насевали ржeницу.—Такви се не рађају, такви се сами насевају (иронзазле,

лоше људе). — Почеле метловине млого да се насевају по ливаде.

насевање с гл им од насева (се). — Не мож се никад више куpталишемо од

насевање трепетљику.



Црнотравски речник 517

наседа свр 1. седну сви. — Наседаше гости на онеј клупе уз пунастал. 2. фигбуде

преварен. — Будала, наседе на њојно лагање.

наседењкује се свр задовољи се учествовањем на седељкама. — Наседењкувала

сам се и напрела по теј зиме, и сbк ми-е доста.

наседне свр 1. седне на нешто. — Пази ће наседнеш на торбицу сјајца, па ће ги

скљачкаш. — Наседал на трн па га заболело до коске. 2. фиг буде преварен. — Немој

наседнеш на туј причу, оће те преварају.

насеје (се) свр засеје (се). —Требе туј да поорем, па да насејем неку другу траву.

— Насејала се борчетија у падину, чудо едно.

насипе свp наспе. — Насипа на свиње бркало, зачас га полокаше. —Да мож, па да

му малко памет насипу, да буде књсветан.

насипување с глим од насипује. — Дали смо си толке паре за насипување пут до

Село.

насипује несвсипа, насипа. — Залуд насипувамо пут нис-Качар, књд га камиони

па упропастише.

насиса се свр фиг напије се. — Насисал се ракију, па спи ко заклан.

насити се свр 1. фиг наједе се. — Насити ли се више, докле ће едеш?! 2. фиг

наслади се туђом невољом. — Сћк ће ми се комшије наситу за његов глупос.

насица несвнасеца, сече. — Отиде деда, кои ће ни насица дрва зимуске.

Наском дем од Настас.

наскубе свp начупа. — Наскуби с кукљу едно пе-шеснаруче сено, па врљи овце

да не блају.

наслепута свр наиђе лутајући, набаса. — Наслепутал Дина куде Шанци на

нашога коња.

наслепута се свp наскита се, налута се. — Доста си се наслепутал све матра

пазлbк, време-е да се скрасиш дом.

наслество с наследство. — Тој ми-е остало у наслество од башту.— Сви питују

за наслество.
-

наслоњување с глим од наслоњује се. — Без наслоњување на штаку не-би могал

да оди.

наслоњује (се) несвнаслања (се). — Налоњује слабу на sад, це качи на таван. —

Наслоњује се на штап књд оди. — Не наслоњуј се, sид је кречен.

наслутување с глим од наслуту(ј)е (се). — Наслутуе овој, наслутуе оној, стално

неко наслутување.

наслутуе (се) 1 наслутује (се) несвнаслућује (се), предосећа (се). — Наслутујем

датуј, међу њи, има нешто.—Наслутуе се откуде Власинуаламуња и голема киша.

насмеје се свр фиг нагвири. — Насмејало му се дупе и/с)-сцепене чешире.

насмете свр омете у неком послу. — Такој ме увек насмете, ка(д)-требе нешто

важно да уработим, - трп прид насметен, -а, -о поремећен, пометен. — З-голе очи се

види дека е насметен, нит)-це води, нит!-це тера.

насмита“ несвсмета, омета. — Немој ви ја насмитам што сам дошла, работите

си ви ко да несhм туј.

насмита“ свр помете све. — Насмитај овој жито од гувно на еднен чукар.

насмрдује несвосећа се непријатни воњ. — Насмрдује му от кошару чак куде

кућу.

насмуца се сврфигнаскита се.— Насмуцал се тридена по вашари, па се врнул.
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наснове свp намота нити на вратило за ткање. — Насновемо такој основу, па у

зимњо време викнемо да ткаемо ћилими и постељке.

наспан,-а,-о који се наставао, наставан. — Не беше наспан књд га пробудише.

наспи се свp настава се. — Откако-е дошал изј-зајци не мож се наспи.

наспраља свр наспрема.—Зимуске да наспраљам колци и баские, па упролет да

градим авлију. — Наспраљали смо све што требе за славу.

насpди (се) свр наљути (се), разљути (се). — Насрди га ти стуј твоју орату, затој

си отиде. — Глеј да се за тој па не насрди башта.

насред пред на средини. — Остаил столиче насред кућу да се ноћу неки спотури

од њу.

настаи свp настави. — Ви работите, ми ће настаимо ка(д)-це уморите.

настаи се свр продужи.—Ти се настаи намене, одонде одокле сам ја окосил.

настаља несв1. наставља, продужује неку радњу. — Настаљамо да косимо куде

смо јучер стали. — Јутре настаљам ткаење црге. — Настаљам да мотам клубе, само да

вржем конац. 2. веже, надовезује. — Настаљам конопче за на стог. —Ти ли настаљаш

туј косу те ти-е толко дугачка?

настаљање с гл им од настаља, наставља. — За настаљање ће узнемо још

побољу пређу.

настане свp дође. — Књд настане лето, ће врљимо овеј клашњенке, па у виру

Бобатало.

настањуе 1 настањује несвнастаје, долази, наступа. —За нас настањују лоши

дни. — Од данћс настањуе зима.

Настас м име.

Настасија ж име.

настеница ж греда која, код кућа чатмара, држи кровну конструкцију. —

Настеница дојде на диреци, да подвати кров.

настине свp назебе, прехлади се. — Не седи на ладан камен, ће настинеш. —

Настинуло дете одеећи у школу преко Џеврљанку.

настовување с глим од настовује, дворење, неговање. —Требе му настовување

да се оправи, да оздравеје. — На дете требе млого настовување, докле стане на своe

ноге.

настовује несв1. двори кога, девера, служи. — Не могу више дан)-ноћ да

настовујем на старца, изалил се, почел млого да извољева. — Беше му добра докле му

настовува, ка(д)-це разболе, не вељаје му, 2. надгледа, пази. — Да настовуеш докле

штровач штрови вепре.

настои / настоји несвв настовује (1,2). — Доста сам им ден и ноћ настојала, па

меданћсники незарезује (1).— Мајсториработу, а мојЧасловим настои како работу.

настојује (се) несвв настовује. — Научил да му се настојује докле обедује, а он

никому неће да настојује.

настрани-бџам намћор. — Не можда излезнеш на крај с настрани-бџу, па тој

ТИ-e.

настраничав, -а, -о задрт, својеглав. – Млого-е настраничав, не можда излез

неш на крај с њега.

настраује несвЗебе, страхује. — Настраује, сирома, да не остане без работу ко

пре неку годину. — Он се опива, а ја свуноћ настраујем да се не срга негде у ендак, у

неку скpколију.
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настраује (се) свр наплаши се, настрахује се. — Млого сам се настраувала

o(д)-seмљотрес докле-е работил у Скопје. — Настраува се да ни не улезну пијани с

коњи у кућу, како тој умеју.

настрашњичав, -а, -о онај који се помало плаши. — Отиде куде Верку да спи,

сама-е а настрашњичава, па да вој брани стра.

настрви свp намpви, проспе, растури, в натроши. — Књд еде, настрви трошке

наоколо ко за кокошке.—Настpвили жито по цело гувно.— Настpви сламу пода овце,

да легају на суво.

наступи свр 1. нагази. — Појдо, поступи и девојче наступи, /Појдо, подрипи и

девојче зарипи (нар песма). — Немојте коњ наступи, ћете изеде. — Наступи ме, па ме

изеде. 2. фиг дође. — Наступило ново лето. — Наступило жешко време. — Наступи

пропас у Србију.

наступување с глим од наступује.—Спремил се за наступување на приредбу.

наступује несв1. наступа. — Јутре наступују ђаци на приредбу у школу. 2. гази. —

Немој ме наступујеш. 3. фиг долази, стиже.— Наступује зима, требе се спрему дрва.

насувије свр спопадне, налети. — Не дирај ме, насувиле ме бриге, не знам куде

ми-е глава.

насукан, -а, -о од суканих кора (јело). — Овоlj)-е баница с насукане коре.

насумице прил отприлике, без знања. — Не знае пут, иде онакој насумице. —

Оратим си насумице, гатам, дирим, па што одирим.

насуче свр 1. направи кореоклагијом (сукаљком). — Зачас ћу насучем коре за

зељаник, 2. намота пређу. — Требе да насучем цевке, јутреће мати почне да ткае. 3.

усуче канат. — Узни пртен конац, па насучи врце за опћнци.

натакари свр пејобуче.—Кво ситој натакарила, таква ли ћеш с мене у Лесковац?

натакари се свр пеј 1. натакне се, набоде се. — Натакарил се на некав јексер, па

устура од болеж. 2. попне се. — Натакарил се на коња, па не-це стура.

натакне свр 1. натакне, набоде. — Теше да ме натакне на вилу. 2. обуче. —

Нáтакну цемпир, облече чешире и истрча на сокак.

натам прил на тамо, на ту страну. — Ти иди натам, ја ћу наовам, па ће гу

најдемо.

натам-наовам прил тамо-амо. — Само ме форта натам-наовам, не мога ништа

од њега да уработим.
-

натаратути се свp натушти се. — Натаратутил се право у Село, ће бие учитеља

за онеј пручке детету по руке.

натациња несвнатиче, навлачи. — Натациња прасе на рожањ. — Све натациња

кошуљу на главу, неће да откопча пулке.

натацињање с гл им од натациња, натицање, навлачење. — Тија лопужа-е за

натацињање на колац!

натева се несвнавлачи се. — Колан се натева коњу преко груди дадржи седло.

натегари (се) свр 1. заметне велики терет, натовари (се). — Што си сâм

натегарил туј врћетину, нема ли кои да ти помогне? — Натегарил се са сто кила, има

да окилавеје. 2. фиг обави велику нужду. — Неје га срам куде се натегарил, на

путињче, куде свет пробди.

натегне свр 1. понесе, стави на себе. — Натегне онија џакови па у кола, искилави

се човек. 2. фиг попије, потегне. — Час, час, па натегне влашку с ракију, докле војне

види дно. 3. фиг обави полни однос. — Ако требе и ћу гу натегнем.
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натежи свр 1. постане тешко, позли. — Данђс ми нешто натежало, едва се

дејаним. 2. буде тежак, отежи. — Овој ми торбиче натежа ко да-е пуно с камење. 3.

много роди, прероди. — Натежале сливе, це покршу. — Родило па натежало.

натеза несв1. подиже, диже. — Сам натеза онолке вреће на самар, це истегари.

2. фиг пије, в шљока.— Натеза, ли натеза из оној кондирче. 3. фиг полно општи.— Сњк

он натеза неку снајку, а ми му туј ко слепци работимо. 4. фигуспорава, отеже. —Ми

би тој зачас завршили да он не натеза.

натеза се несв1. мучи се, потеже. — Нећу се више натезам с онија трупци,

искилави се. —Не натезај се сам, викај некога дати помогне. 2. фиготеже, колеба се,

премишља се. — Вика га да појде с мене, ал он се нешто натеза, 3 фиг калкулише,

погађа се, ценка се. — Натезају се трећи ден око ждрепца, никако да се погоду.

натезање с глим од натеза (се), 1. одуговлањење.— До сbк би га завршили, да не

беше његово натезање. 2. фиг пијење, шљокање. — Пашљак му онолки од натезање

бурићи.

натекне сврв натече (1, 2). — Књд натекне вода, измакни моју стовну (1). —

Подвржи гу сас)-завој, да ти не натекне нога (2).

натекотина ж натечено место, отекотина. —Тури облог на натекотину, дати

сплане.

натенелек прил без журбе, натенане. — Све што работи, работи натенелiк.

натепа се свр 1. претуче кога. — Има му се натепам, слли га сретнем. 2. фиг

наждере се. — Натепа се леб и сланину, сbг се могу дејаним.

натече свр 1. напуни нешто течењем (о течности). — Нека натече вода у буре,

да га закиснемо. 2. отекне, надује се. — Тој куде си се ударил, ће ти натече.

натиња несв1. натиче (одећу, обућу). — Још н-умеје да натиња ципелке, ал

черапке и рукавичке само натиња. 2. натаче, подиже што нечим.— Не натињајтакој

папрат на вилу, ће ти се изврне.

натиња се несвнапреже се. — Бадава се натињаш, књд не мож сам да га дигнеш.

натипкави (се) свр 1. ућеба (се), увуњави (се). —Цемпир му се све натипкавил. 2.

натруни. — Натипкавил си шију све плеву, куде си се тој грваљал?

натипљави (се) сврв натипкави (се)(1,2). — Овија ћебићи не вељају, брзо се

натипљаву (1). — Натипљави си џемпир све осиљке, како лице очисти (2)?

натича несв1. отиче, нараста ткиво, настаје оток. — Натича му под око, куде

га ударила онај Драгињина битанга. — Натича му нога од убивотину. 2. утиче, тече,

пуни.—Отпровалу вода почела данатича у подрум.—Поглејел натича вода у ваде да

наводни ливаде. 3. фиг облачи, обува. — Натича ваздњн онéј тесне чешире. — Не

натичај моје ципеле, ће ми ги рашириш!

натича се свp набада се, убада се.— Научилда се натичанатарабе, бесеећи се по

црешње.

натичање с гл им од натича (се). — Због натичање ноге не можда оди, ће гу

водимо куде доктура. — Рана му бере, од натичање. — Немајмир, исцепилчешире од

натичање по тарабе и грмење.

натка жв потка. — Натку намотамо на цевке, па у совељку и ткаемоћилими на

писма.

наткава несвсабија потку добро при ткању.— Самотребе добро да се наткавају

црге, да буду цврсте.
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наткавач м дрвена или метална направа за ткање тканица. — Еве, још имам

наткавач што сам некад ткала тканице. — С наткавач прибиваш натку књд ткаеш

тканице.

наткавување с гл им од наткаву (ј)е. — Само с наткавување можда буде добар

ћилим.

наткавуе/наткавује несвдобро сабија потку при ткању.— Она наткавуе, па су

вој затој ћилими такој јаки и цврсти. -

наткае / наткаје свр изатка доста, изатка много. — Књд наткаешемо пртене

црге, несмо осећали зиму. — Целу зиму ткаем, па наткаем лом, дваес ћилими.

наткачи свр 1. повећа цену нечега. — Несу теј цене на брашно и гас, он ги па

наткачил. 2. фиг измисли па придода ономе што је чуо, слаже. — Не верујем на

Драгињу, она умеје да га наткачи, да испадне поопасно.

наткачување с гл им од наткачује. — Једнуш гу-е Ставра бил за наткачување.—

Емпут је добро платил за наткачување, па ће га затварају ако наткачи цену.

наткачује несв1. повећа цену нечега. — Никога не штити овај држава, продавци

си наткачују цене како кому падне. 2. фиг измисли па придодаје ономе што је чуо,

лаже. — Сваку нашу орату знаје да наткачује. -

натквеси се свр 1. наднесе се. — Натквесила се стреја, ће падне цреп да утепа

некога. 2. живи на туђ рачун. — Натквесил ми се над главу, па не слази. — Дваес

године ми се натквесил на грбину да га дворим.

натклапи се свр 1. поклопи, обухвати, наднесе (се). — Дојде облачина и наткла

пи слbнце. — Натклапил се над извор, не можда се напије. 2. прионе на јело. —

Натклапил се нат паницу, па еде ли еде. -

натклопи свр поклопи. — Натклопи грне ако-е почело да ври, да не изавpи чорба.

натклопување с гл им од натклопу (ј)е (се). — Ће ми нарусиш вариво с тој

натклопување.

натклопуе се / натклопује се свp надноси се, завири свуда. — Над)-цваку се

шерпу он натклопује, свуде ће заspне.

натне (се) свр 1. обуче на брзину, натакне. — Натне чешире и кошуљу, па преко

праг на орман. 2. упрти, затрти. — Натнемо џакови на грбину и носимо. 3. натакне

(се), набоде (се), набије (се). — Немојте Булча натне на рог, млого е опасан. —Натнем

вој га мајке, да војга натнем (псовка)! — Прекачује се и натне се на плот. — Натнулсе

На IIIИЉaK.

натовари сврфигоклевета.— Какви су тој људи, натоварили би ми да сам убила

човека, ако несšм.

натовари се свр 1. узме да носи велики терет. — Натоварил се ко Милоино

магаре, па едва носи. 2. обави велику нужду. — Баксуз, натоварил се при пут.

натовpља се свр 1. наобуче се. — Натовpља се све вунеле и џемпири, па војнеје

ладно. 2. обави велику нужду.—Натоврљал се прекај задругу, књд га ники неје видел.

натопи свр 1. накваси, намочи. — Натопил ноге по кишу, ће оšебне. — Натопи

конопац, па гу с њега биe. 2. истопи. — Натопимо педесе кила маз од-свињу и

напраимо спржу пуну врчву.

наторња се свр обави нужду. — Наторњал се баксузна сред путињче, куде људи

прооду.

наточи свр 1. захвати (воду). — Иди ми, у овој шуле, наточи воду на Чочин

кладанац, 2. налије. — Наточи ни по ракију.
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натпое 1 натпоје свp натпева. — Лебеђанке ники неје умејал да натпојека(д)-це

удвоју. 1

натпојување с гл им од натпојује се. — Убаво беше тој натпојување девојке по

седењке.

натпојује се несвнатпева се. — По ваздњн се Лебеђанке натпојују у Тврди брег и

Лисичарку књд пазу стоку.

натра ж готова тканина која се при ткању намотава на предње вратило. —

Натра се намотује с предњу повртаљку.

натрапа свр изненада дође, наиђе, налети. — Натрапал на лопова у кошару. —

Таман ја куде Винку, књд вој муж натрапа.

натрапи свр овлаш навуче, стави на брзину. — Чим чу нис-пут лелекање,

натрапи на ноге кводаје (и) истрча ко без душу. — Натрапи овуј капуљачу да не

oséбнеш.

натрачкује несвзапиткује, в затрачкује. — Само ме нешто натрачкује, а ја

немам време да му одговорим.

натрашки прил натрашке. — Не иђ натрашки, це соплетеш да љуснеш.

натргне свp навуче. — Кажи вој да малко натргне сукњу, ћевој спадне. — Требе

да натргнем черапе, засмакљавиле ми се.

натреби се сврумори се од чишћења.—Натребил сам се данћсливаде, ич не могу

да мрднем. — Натреби се вbшке на овој дете, мора га шишам.

натрењка се сврфигнатије се, налоче се. — Натрењкал се, па цебијесмузиканти.

натресе свр 1. отресе са дрвета. — Натреси на дете неку јабучку, да понесе. 2.

фиг обуче. — Натресе кво-даје на грбину и таква излезне ис-кућу.

натресе се свр фиг дође изненада, бане. — Несам му се надала, тике се натресе у

кућу без икакав ред.

натреска се свр фиг напије се. — Натреска се ко земња, па после не знаје кво

работи.

натрза несвнавлачи (супстрза). — Стално натрза панталоне ел му спадају.

натриша се несвнатреса се, грди, издире се. — Ники не мож на мене да се

натриша, иначе ћу га с лемезницу. — Има две овце и мене ће се натриша!

натришање с гл им од натриша се. — Куде тебе можда пројде његово на

тришање, куде мене не мож. — Не трпим ја натришање.

натришљак м пеј онај који се натреса, издире. — Не би ја трпела таквог

натришљака како га она трпи.

натришојам пејв натришљак. — Отиде у работу и Јорданин натришоја, сЊг ће

глава малко да гу одболи.

натркаља свр 1. накотрља. — Натркаљамо камење у реку, ће гу заградимо,

праимо вир. 2. фиг изроди пуно деце. — Натркаљала деца, сbг ги требе чува, па вој

тешко.

/натрља нос изр изгрди, наружи. — За тија срам ја ћу му натрљам нос!

натрњи се свр 1. најежи се. — Све сам се натрњил од|-цтра кад)-це изврнуше

кола са-све волови и сено у јендек. 2. накостреши се, натмури се, наљути се. — Стра

ме од њега, кад)-це онакој натрњи.

натронта (се) свр пеј 1. наобуче (се). — Натронтала дете да едва дише. —

Натронтала се ко да-е еде зима. 2. унакаради се. — Натронтала се, мисли да вој тој
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убаво стои, и трп прид патронтан, -а, -о превише обучен наобучен.— Такој натронтана
t .

има се на овој време озноиш и преладиш.

натронтави (се) сврв натронта (се). — Натронтави дете, па едва оди у онеј

клaшње.
1

натропа (се) свр 1. исече сатаром кости. —Узни онуј овчу плећку, да натропаш

коске заузеље, 2. фиг наприча глупости, налупета (се). — Свашта ми натропа, па си

отиде, а ја свг бијем главу. — Натропа се добро с Тренчу, па си отиде.

натроши свp намpви. — Натроши леб на пилајке, да кљују.

1 натроши се свр истроши се, потроши много новаца. — Овуј недељу натроши се

паре ко никад.

натрти свр 1. испречи што. — Натртил кућу насред пут куде се пробди. 2. фиг

обави полни однос. — Ћу гу еднуш натртим, па куде иде нека иде.

натрти се свр 1. фиг истури задњицу. — Натртил дупе ко сиротињске наћве, па га

не мож обиколиш, 2. фиг петља, мучи се. — Натрти се, кобајаги нешто работи.

натртњак м онај ко се петља тамо где му није место. — Туј дојде и онија

Даницин натртњак.

натртојам онај ко је недорастао за посао који ради. — Какiв мајстор, он ти-е

едњн натртоја.

натрунта (се) сврв натронта (се). — Натрунтала се, едва оди.

натрупа свр 1. наставља, набаца без реда, наврља. — Натрупалми црге, па како

под њи да заспим. — Натрупала све едно врз-друго, па не можда најде детињи

дрпољци. 2. наслаже, натовари. — Не могу толко да понесем колко си ми натрупал.

3. фиг напада (снег). — Кво ће работиш без дрва кадј-цнéг натрупа до појеc? —

Натрупа снег не можда нараниш и напоиш стоку.
-

натрупа се свр 1. набаца на себе. —Натрупал се с постељке у ладну собу, да се не

смрзне. 2. натовари се. — Натрупа се сњс торбе, едва ги довуче од|-цтаницу.

натрупи свp насече (дрва). — Да ми Станоја не натрупи дрва, тео овуј зиму да

заковрнем.

натука свp напујда, нахушка, в натутка, в насака. — Срам да га-е: натукал куче

на стару жену! — Натукала куче на мене, само што ме не изеде. -

натукује несвоблачи. — Натукује кво стигне, кво има, не избира млого кво ће

обуче.

натунтави (се) свр 1. натмури (се), наоблачи (се). — Натунтавило над Острозуб,

само што не лине. — Натунтавило га небо, збирај рукољке да гине намокри. 2. фиг

намpгди се, намршти се, сневесели се. — Натунтавил се,још што не почне да биe.

натунти (се) сврв натунтави (се) (1, 2). — Кад)-це натунти откуд Власину,

ретко књд не дојде киша (1). — Натунтил веђе, чело, да те стра увати (2).

натура свр 1. намеће, стави у нешто.— Натура Грозда обеду крошњу и однесе

на косачи. 2. напуни. — Натурамо сено у плевњу, свк си бригу немамо за зиму. —

Натурај у торбичку ораси колко завати.

натура се несвнамеће се. — Ники га не вика, сам се натура куде му неć место.

натурање с глим од натура се.— Не можништа да пројде без његово натурање.

натури свp наметне, обавеже. — Натури ми да му сваки дан купујем новине у

Село. — Натури ми да му носим торбу, а едва се вучем.
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натутка свр 1. наговори кога, нахушка. — Натуткала целу малу на едну болесну

жену, да гу мрзу без разлог. — Натуткала девера да ме бие за ништа. 2. напујда. —

Натуткал куче да ме лаје, да не пробдим куде њи.

натуца сврсмрви, уситни туцањем. — Натуцај овија венћц поприку у чутуру.—

Натуца ли туј поприку у лучницу, с тија тучник више?

натуца” несвпогађа по нешто.— Натуца по малко и нашки, ал слабо орати, више

разуме.

натуцуе/натуцује несвједва говори туђи језик, слабо познаје. — Жена му едва

натуцуе српски. — Натуцује српски ал још н-умеје да орати.

натуче свр обуче. — Натуче гуњче на грбину, тури шубару на челенку, па

откленsави у воденицу. — Натучи кводаје, па ајде да ми помогнеш да истоваруемо

сено. — Натукал неку гуњу, на главу турил орепину, па ни све поплаши.

натушти се сврв натунти се (1,2). — Натуштило се небо, сbл што не врне (1). —

Не знам што му-е, оћутрос се натуштил, свл што не еде (2).

наћас прил ноћас.—Наћасће се добро видиел је пун месец.—Наћасми се ичне спи.

наћаске прил в наћас. — Наћаске се отелила Плавка.

наћвиж мндрвени сандук за мешењехлеба и држање квасца и хлеба. — У наћви

држим баредњнцел)-леб, књдгођ наиђе гладан човек да има, да не чека месење.

наука свр 1. замагли дахом. — Наукај стакле, па га тbк бриши. 2. фиг отрује

дахом. — Немој вој приодиш, ће те наука невеска да умреш.

наулице прил ван куће, напољу. — Отишал наулице, неје туј. — Излезни наулице

да пооратимо, нешто да ти кажем.

науман, -мна, -мно намеран, рад нечему. — Милојко науман да води и сина у

печалбу, ако још неје стасал за работу, ал му Персида не дава.

науспраља свр усправи све. — Науспраљај снопје уз остожу, докле ја доведем

коњи за вршу. — Еси науспраљал цепанке уз дрвник?

1 научи свр фигупути, подучи. — Научи га кво да им каже, а он, мута, ништа неје

рекал.

научи се свр фиграспита се, сазна, дозна. — Ћу се научим ел Тикомир отишњлу

работу, па ћу ти јавим.

научњак м научник. — Бил је туј неки научњак, нешто испитувал, па-е куде нас

коначил.

нацавти се свp нацвета се. — Нацавте се карта овој лето.

нацацка сврзбије, наређа, поређа.— Нацацкал све петице у школу.— Нацацкала

ситеј ласке све едну до другу. — Нацацкал сливе едну до другу, не мисли да требе да

порасту. - трп приднацацкан,-а,-озбијен, наређан.— Нацацкани колци еден до други,

ко да неће тура лесе.

нацврца се свp напије се, опије се. — Нацврцал се куде Тренчу, па дојде спо

турaјећи се.

нацврцка се свpудем знач: нацврца се.— Нацврцкал се, па му очи литкају конамаз.

н нацевчи се сврпеј напије се. — Пие докле се не нацевчи, а после рове ко курјак на

пун месец.

нацепи свp нацепа. — Нацепила дрва, да не страује за зиму.

нацепи се свр фиг наједе се. — Нацепимо се печење ко але.

нацери се свр пеј накези се. — Нацери се чим га човек погледа.



Црнотравски речник 525

нацеротина жм особа која се без потребе кези. — Не могу више да работим c

онуј нацеротину.

нациба се свp накваси се, напуни се водом. — Нацибали се све снопови од онуј

кишу, мора ги сушимо.

нацињкуе 1 нацињкује несвповремено цињка, плаче. — Дете ти нешто на

цињкује. — Нацињкуе ко сцепено грне.

нацица се свр 1. накваси се, испуни се течношћу. — Нацицале му се ципеле, и па

ги носи. — Нацицал се с воду ко сунђер. 2. фигнатије се. — Нацицал се ракију, едва се

вуче.

нацицан, -а, -о наквашен, мокар. — Кошуља му све нацицана од|-sној.

нацицка (се) свр сувише (се) приближи једно другом, збије (се). — Млого си

нацицкала тија бодови у везење, требе да ги малко разредиш. — Што сте се наци

цкали такој едно до-друго?

нацицкан,-а,-озбијен, сабијен. — Млого су титеј китке у градинче нацицкане.

нацрни (се) свр ружно говори о коме, наружи кога пред другима. — Нацрни га

куде његови родитељи. — Сам се је нацрнил књд је такој работил.

нацрњичав, -а, -о који је помало црн, црнкаст. — Овај ти вуна нацрњичава, а ја

бБш оћу суру.

нацрта се свр фиг дође, приспе, стигне. — Да си се нацртал дома додевет сати. —

Нацртај се овде куде мене за два сата. — И кад га не викаш, сам се нацрта за астал.

началник м начелник. — Има да идем чак до началника да се жалим.

начвака се свр 1. умаже се. — Начвакал се з-блато и такbв оди по малу. 2.

превише стави ружа на усне, превише се напудерише. — Начвака се, па такој

начвакана корчи свет.

начекерен, -а, -о испет, попет на нешто. — Целден начекерен на прозор пази

кво се работи.

начекери свр фиг пеј наметне (на леђа), упрти што. — Куде си начекерил туј

мазуљицу, што не викаш да ти помогнемо?

начекери се свр фиг пеј испречи се, испне се. — Начекерил се на врата, не мож се

од њега улезне. — Начекерила се на прозор, па буљили, буљи кво се работи попут.

начепи свр 1. накpши, наломи. — Начепи ми чепке од овеј твоје китке, да

посадим. 2. фиг очепи, шутне ногом. — Како ме начепи са шпиц, одма се простре по

земњу, 3. фигузме кога на зуб, омрзне, замрзне кога. — Начепила ми дете учитељица,

па му дала единице. — Колко ме начепил, свл ме по душу тера. Не мож с очи да ме

гледа . — Начепили га, не мож га смислу.

начепи се свр 1. распукне се. — Начепило се дрво од ветар, ће падне. 2. фиr

раскречи се, испречи се. — Начепил се насред путињче, не можда пројдемо.

начини свр фиг намести. — Требе да начиниш кревет, време је за спање.

начиња несв1. намешта, даје. — Начиња на стоку, да лежи на суво. — Начиња

кревет на деца за спање. 2. поставља. —Начиња ограду на градину. — Начиња колци

за ограђу. 3. почиње да користи, одврши, разврши. — Ушпаране паре нећу (да)

начињам. — Начињај други стог, за овце. — Не начињајте баницу докле башта не

дојде.

начисто прил сигурно, сасвим. — Неје још начисто ел је тој сањувал ел је стварно

било. — Сћк је начисто кво требе да работи. — Начисто га утепаше. — Полудел
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начисто. —Начисто се уторњал (препао се). —Ће положи у школу начисто (без слабе

оцене).

начичка свр поређа (се што густо), збије (се). — Начичкала вуту с ласке и

манистра, па се само лашти.— Начичкала ћилими на тарабе да се ветреју, од милину

да гледаш. — Начичкала се деца уз ограду да виду како ће чича први пут ујане

зеленка.

начичкан, -a, -o збијен у већој мери, с више елемената но што је уобичајено. —

Млoгo-е начичкано едно-уздруго, такој се не саду компири.

начкољави се свр удари се, запне ногом о нешто. — Начкољави се по мрак на

неки камен, па се осакати.

начмаи се свр пеј настава се, належи се. — Не мож се још начмаи од ноћашњo

беснејање. — Начмаја ли се, бре, више, дојде пладне, ти чмаиш ли чмаиш?

начне свр одвоји део од целине. —Увек начне корку одлебац.— Начни онија стог

у долину за овце. — Да начнемо врчву сас)-спржу.

начубри свp наћули уши. — Начубрил, па само слути кои ће кво да каже. — Куче

начубрило уши, салте да рипи да га вати за гушу.

начувује несвчује по мало, донекле чује. — Море, добро-е докле начувује, књд

дибидус однечује, кво ће работи сама?

начује свp чује донекле, чује а није сигуран. — Начула сам нешто како да ће се и

Ристаћијини селу. 1

начука свр 1. набије. — Узни големи чук па начукај колац, немој га такој

побиваш.—Мајке му га начукам (псовка). 2. фигударањем истресе, отресе, омлати.

— Начука ли сливе, да ги оберемо. — Ел начука теј грcнице, ел ти требе помоћ

Начукај постељке на премет. — Начукамо снопје, па ће брже овршемо. 3. фиг напуни.

— Начукај шише с ракију до вр.

начука се свр фигнатије се, опије се. — Нумеје да пије, но се начука, па га после

вучу дом.

начукотина ж 1. количина жита добијена чукањем снопова пре вршидбе уз

употребу мотке (, чукача“). 2. фиг пеј пијанац, пијандура. — Па ли се довуче Ицина

начукотина?

начукари свp натрпа што правећи гомилу.— Начукарил његове прње населију,

па се не мож седне.

начукари се несвриг обави велику нужду. — Начукарил се покрај пут, куде се

пробди.

начуљи свp наћули уши, напрегне слух. — Начуљилобе, само слути кво ће стари

орату.

начури се свр 1. надими се, задими се. — Неће оџак да повуче, па се начури докле

наклaдo огењ. — Начури се цела кућа од|-туј главњу што чмаи. 2. фиг напуши се,

задовољи се пушењем. — Остаил дуван и пушење, доста се-е начурил.

наџакм фиг напрасит, склон свађи. — Он ти-е наџак, мождe те салети, како му

се нашћкне.

/наџак баба изрзакерало. — Немој тај наџак баба да ни стално заорује.

наџара свр наиђе, налети, нагази. — Наџарал негде грипчину, па три ноћа само

дрће.

наџара се свр убоде се. — Наџарал се на јексер у чичине тарабе, па му нога

букнула оволко.
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нашврља свр 1. нажврља, нашкраба. — Нумеје се потпише, тике нашврља неке

кривуљице. 2. фиг напише на брзину. — Да ми нашврљаш едно писмо за дома.

наџупи се свр фиг начека се. — Наџупа се куде кладанац чекаећи га, ал не дојде

како ми поручил.

нашакне / нашћкне свр буде прилике, падне на памет. — Остаи неколко ку

дељке вунку, књд ми нашакне ћу гу испредем.

нашакне се / нашњкне се свр прохте се, падне на памет. — Нашакнуло војсe па

дошла куде мене усредткање, кад!-цам с работу преко главу. — Стокара една, мисли

с мене мож како се кому нашћкне. — Работи си како му се нашћкне.

нашакњување с гл им од нашакњује се. — Куде мене нема нашакњување, сваки

знаје која му-е работа.

нашакњује се несвпрохтева се, пада на памет. — У овиа дом пропала команда,

сваки си работи како му се нашакњује.

нашара свр напише, запише. — Да им нашарам писмо, да знају куде сам на

работу.

нашашавичав, -а, -о сулуд, шашав. — Да неје нашашавичав зар бити строшил

пенџер ишчис мир?

нашашњичав,-а,-ов нашашавичав.— Онје нашашњичав, с коња ће ти улезне у

кућу.

нашевер прил 1. накриво, на једну страну, храмље, вишевер. — Све нешто оди

нашевер и замита с леву ногу, 2. фиг наопако. — И на Милутка пошло нашевер, неје

му све како требе.

нашим мн поим зам најближи род. — Ћу идем у наши за коња за вршу.

наше ж мн поим зам најближи род по женској линији. — Кад)-дојду наше, нека

ме причекају. 1

нашинац м човек из нашег краја.— Ако неје нашинац, немој га сврћаш дом.

нашински прил на наш начин, в нашки. —Ја умејем само нашински да ви кажем.

нашки прил као ми. — Орати по нашки.

нашљами (се) сврурасте у жбуње. — Нашљамиле метловине поливаде, не мож

се више пробди. — Све се нашљамило, да не познајеш некашње ливаде.

нашљема се свр фиг напије се. — Нашљема се, па не знаје кво орати, - трп прид

нашљеман, -а, -о пијан. — Нема дан да не дојде нашљеман.

нашљиска (се) свр 1. упрска (се), покваси (се). — Нашљиска прет кућу, па да

ометем. — Куде се такој нашљиска на овој суво време? 2. фигишамара. — Нашљиска

му се одмерак, па ће ме слуша ко бела лала.

нашљока се свр пеј напије се.— Нејему први путда се нашљока ко ћор-Ћутук.

нашо номинатив и општи падежједнине присвојне заменице првог лица сред

њег рода, наше. — Дошал у нашо село да купује стоку. — То-е нашо ориште.

нашопи свp напући (уста, усне). —Нашóпилуста ко Була (крава) кад)-цере.

нашпара свр уштеди. — Требе млого паре човек да нашпара, да почне кућу да

праји.

наштесрце прил на празан стомак, нaташте. — Не јеђ лук наштесрце, ће те

заболи мешина.

наштину прил наташте, в наштесрце. — Пие наштину, затој га брзо и вати

ракија, па побрљавеје.

наштипе се свр уштине се. — Наштипало се дете на врата.
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наштрапа свр 1. изгази, угази. — Види се како су вуци наштрапали око кошару,

ал несу могли да улезну. 2. фиг дође, приспе. — Откуде наштрапа овакој рано?

наштрапи сврв наштрапа (1). — Наштрапи ме крава на ногу, па ме изеде.

наштрапка свр у дем знач: наштрапа (1). — Наштрапкала деца по блатиште, па

таква улезла у кућу и остаила каљаве штрапке.

наштрби (се) свр одломи (се), одруби (се). — Све ми наштрбил секиру кода-е по

камење ударал. — Наштрбила ми се тестера, па не струже.

наштрпка свр обруби, одломи руб неке намирнице (хлеба, сира...), поједе, огло

ђе. — Докле дојдем од њиву, деца, гладна, наштрпкала леб.

не бива одрична зам не може, в бива. — Не бива тој што ти оћеш, не бива ни ич. —

Књдне бива — не бива, залу(д)-це трудиш. — Не бива ни за сто гроша.— Не бива ни за

сто године. — Не бива ни да си рогат, не бива ни да си шут. — Никако не бива.

/не диза се изр много тешко, претешко. — Овој ти не можда снесеш до

Предене, овој се не диза. — Не диза му се ранац, како га носи — не знам.

/нездржа га (гу) изр не да му се, не може, нешто га само од себе гони. — Не

здржа га да седи на едно место. — Не здржа гу ни пет минута да поседи, одма си иде.

— Не здржа га, ко да-е на игле.

/не једе се изрлоше скувано, лоше зготовљено. — Стутлила неку попареницу —

не једе се!

/не мари/изрв мари“ 1. није лоше, нешто је боље. — Сђк не мари са здравјe

откако е била у бању.— Не мари војнога, заздравује. 2. баш га брига, не занима га. —

Не мари за ништа. — Не мари ни за кућу, ни за породицу.

/не сврта се несвизp лута, скита, не задржава се на једном месту. — Не сврта

се дома, не знам кво да му работим. н

/не траи се изрне може да се поднесе од смрада. — Смрди, не траи се. — Одма

да си иде дом, не траи се одј-џибру.

неáјан, -јна, -јно нехајан, без одговорности. — Heајан је донде, ништа му се не

работи.

неáјно прил нехајно, немарно. — Ће уработи кво гођ му кажеш, ал неajнo,

небеса ж небо. — Кука, до небеса се чује. — Отиде лувбалон у небеса.

небо с бескрајни свемирски, васионски простор који се са земље види у облику

свода. Изр: расклопи се небо, отвори се - пролије се велика киша. — Расклопи се небо, да

ни однесе вода.

неварен, -а, -о некуван. — Пије неварено млеко.

неваљашан, -шна, -шно лош, неваљао, в невељашан. — Млого-е данђс не

ваљашан свет. — Изалил се народ, постал неваљашан.

не веља несвне ваља, није добро. — Не веља да-е дете стално наулице све

мангупи. — Тој не веља ич, кои те превара да га купиш?

не вељаје несвв невеља. —Тој што работиз-башту ич му не вељаје. — Не вељаје

да ти човек прејде пут, књд идеш там куде ти-е млого важно.

/не вељаје ни за курац изр баш не ваља, не ваља низaшта. — Напраил га да не

вељаје ни за курац.

невељашан, -шна,-шно 1. pђав, неваљао. —Купил невељашно брашно. —Такав

ти-е невељашан човек књд ништа не вељаје. 2. ружан. — Нееузел убаву девојку, него

невељашну. 3. болан, болестан. — Нешто сам данђс невељашан, не могу ништа да

пипнем од работу.
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1невељашком неваљалац. — Ђеми дојдејош емпуту кућутија невељашко, па ћу
1

с њега да оратим по моински.

невељашно прил лоше, рђаво, како не треба. — Немој да купујеш оној што не

знаш, после да испадне невељашно. — Немој како онити да работиш невељашно.

невељаштинаж неваљалство. — Улезла у народ нека невељаштина, па се мрзи.

невеска ж зоо ласица. — Немојте невеска надија, ће умреш.

невеста ж фиг млада жена. — Иду човек и жена уз друм и викају ми: „Слезни,

невесто, доле! Слезни, невесто!“

невесте с дем и хип од невеста. — Викни невесте дати помогне око разбој, оно се

у тој разбира.

невестенце с дем и хип од невесте. — Откуде ти је овој невестенце?

невестица дем и хип од невеста. — Наша невестица нее толко убава, ал је

работна.

невестиче с дем и хиподневесте. —Млого приветљиво оној Соћино невестиче.

невиделица ж мрак, ноћ, в мрклица. — Закаснимо од воз па дојдомо по неви

делицу.

невиденице прил кришом. — Дадо му невиденице иљадарку, да му се најде.

невољан, -љна, -љно болестан, оболео. — Женица му невољна, па мора да гу

двори.

неврзан, -а, -о невезан, одвезан. — Разбеснејал се ко неврзан коњ. — Неврзана

ала, тоlj)-е он.

Негосова / Негосовка ж име Негосава.

Недељка ж име краве отељене у недељу.

Недељко м 1. име човека, 2. име вола који је дошао на свет у недељу.

t недоакалан, -лна, -лно глуп, неразуман, ћакнут. — Немој вој се чудиш, она-е

МаЛКО НСДОаКаЛНа.

недоварен,-а,-о недокуван. —Загаси се огењ, остаде ми пченица недоварена.

недовиђује несвне види добро. — Синко, прочитајмитој писмо, ја недовиђујем.

недознавотина ж излапела, глупа особа. — Још еднуш ли ми се довуче тај

недознавотина, има гу искарам искућу.

недоказан,-а,-о неразборит, тврдоглав. —Само недоказан човек никога у кућу

не слуша.

недокаран, -а, -о недотеран, недовезен. — Остадоше ми још два пласа недо

карана у долину.

недоклепан, -a, -o 1. недовршен. — Далми Милча недоклепану ралицу да орем.

2. фигударен, ћакнут.— Видиш да-е недоклепан, и кој се враг с њега распраљаш?!

недоклепоњам онај који је ћакнут. — То-е еден недоклепоња, не мош се с њега

разбереш!

недоправен,-а,-о 1. недовршен. —Кућа имјош недоправена, чекају пролет да гу

завршу. 2. фиг ћакнут, ударен, тупав. — Толки мужи га праише и па остал не

доправен. — Правен, правен и па недоправен. — Орати ко недоправен.

недопраен, -а, -ов недоправен (1, 2). — Пут им остаде недопраен (1). — С

недопраени људи ники неје нашал збор (2).

недопрајен, -а, -о в недоправен. — Викају дека е недопрајен, а он си убаво

работи.
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недосолен, -a, -o 1. недосољен. — Заборајила сам, па ми ручак остаде недосолен.

2. фиг глуп, ћакнут. — Малко-е недосолен.

недоспи сврне достава. — Човекјош недоспи, они га викају одма да се диза.

недотепан, -a, -o 1. неубијен. — Остаде недотепан, ал ако га још еднуш тепам

нé-це више дигне 2. фиг ћакнут, ударен. —Такви недотепанико Јордан пуно село.

недошколуван, -а, -о површан. — Још си ти недошколуван за сризање кров.

недотаван, -вна, -вно ненормалан, в недопупав. — Недотаван човек, не мож му

докажеш, па бог.

недотупав, -а,-оглуп,ударен. — Мисли да самја недотупав човек, па може мене

како си кои оће, е неће може. — Такој збори само недотупав, да знаш.

недотупаво прил глупо, несувисло. — Орати си нешто недотупаво ко да-еван

џирал.

не дочувује несвне чује добро, слабо чује. — Викни појако, он не дочувује.

неé / неје пом гл није. — Нее више туј, да-е туј, викала би га. — Неје смејал да

дојде, ће га бију дом.

неедење с нередовно узимање хране.— Големаработа и неедење га уpнисаше.

нежењет, -а, -о нежењен, неудавана. — Остаде вој девојка нежењета.

незаситникм 1.грамзива, незајажљива мушка особа. —Тија незаситник и нашо

би узел да смеје. 2. гладница. — Не мож се наеде незаситник.

незаситница ж 1. грамзива женска особа. — Да може да-е сама на овија свет,

незаситница една. 2. гладница. — Коиће нарани такву незаситницу ква му-е жена?

незапанћен, -а, -о незапамћен. — То е незапанћено у нашо село.

незатопен, -а, -о незакиснут. — Бере сливе, а каца му незатопена. — Докле ће

више цевчиш, бачво незатопена?!

незафалан, -лна, -лно незахвалан. — Толко-е незафалан човек, не знам требе ли

му и други пут помогнеш.

незафалнос жм незахвалност. — Толку незафалност од њи несšм очекувал.

незбран,-а,-о несакупљен. — Наблизи се зима, а компири остадоше незбрани. —

Остаде ми веш незбран на жицу.

незват,-а,-о непозван.—Не иде се на весеље незват. — На славу се иде незват.

незгодација ж проблем, незгода, невоља. — Имам едну незгодацију, да л да ти

казуем ел не казуем?

незгодиjаж 1. незгода, невоља. — То-е права незгодија. — Куде-е он, туј-е и

незгодија. 2. фиг незгодна особа. — Беше он на посо голема незгодија, докле га не

искараше.

/неје при сву памет изpненормалан, луд. — Пази се од њега, неје при сву памет.

нека 1. речца за исказивање заповести или жеље. —Нека му га цело имање, мене

ништа не требе. — Нека им је срећна селидба, 2. везако. — Нека ти јутре, не дај боже,

умре башта, како цети с оволко имање сам бориш?3. везда.— Оратила сам)-му нека

се пази књд отиде у работу.

некав, -ква, -кво прид замен некакав. — Дојде некав човек из Гузевје куде деду за

јунци.

некад прил понекад. — Дојде некад ал ретко.

некасветан, -тна, -тно луд, глуп, недотупав, в касветан. — Само некасветан

човек дигне се на овуј дрчу да иде у Село, кад знаје да можда настрада у неку

скркoлију.
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некастрен, -а, -о неокресан. — Цел шумак у Бачевиште стои некастрен, све

младике. — Требе га човек бие с некастрену мотку.

неква придзам некаква. — Неква жена те тражи. — Неква алосија се стркољи на

пут.

некво имензам нешто.— Некво сву ноћ претраска потаван.— Некво ми рече, ал

докле дојдо, изуми га. — Некво ми бучи у главу.

неки зам неко. — Неки такој наврне у неку кућу и тЊк га приму како госта. —Ти

си ми па неки

/неки заман/изру неко доба, врло касно. — Дојде у некизаман иза половин) ноћ.

неки пут прил некад, понекад. — Неки пут ни не заустаљају. — Свpни неки пут

књд доодиш туј.

некња прил прекјуче, в њекња. — Да ти дојде некња, теше га затечеш дом, свгје у

работу.

некњашан, -шна,-шно прекјучерашњи, в њекњашан. — Сирење-е некњашно, да

не бринеш.

некњашњи, -шња, -шњо в некњашан. — Још едемо некњашњу рану.

некои, -оја, -оје (-ојо) / некоји, -ja, -je (-jó) неки. — Муж негде долеко, често неје

ни зналда-е некоје дете умрло. — Тражи те некои човек, не рече како се вика. —

Некоја жена пројде низ)-сокак.

неколко зам неколико. — Чека га човек неколко дана да пристане, па си отиде.

некосен, -а, -о некошен. — Остадоше ни ливаде некосене. — Све-е четерс године

некосено.

некрс м некрст, мангуп, битанга. — Немој ми га спомињаш, тија некрс ме је

једнушноћу плашил, тропалмина прозор и врата. — Све се дружи с неки некрсти.

некрстен,-а,-о 1. некрштен. — Дојдоше сšг неки некрстени, Богда чува од њи.

— Искараше попа, деца ни остадоше некрстена. 2. фигнемиран, будаласт, глуп. —Ко

да-е некрстена, такој се оалила. 1

/не крсти се изрне слуша, в не аје. — Вика му, вика, ал он се не крсти.— Ич се не

крсти, не вреди да му бајеш (говориш непрестано).

нели прил зар не, зар није. — Нели ти реко да ми донесеш трвоњ, ти га још не

донесе. — Нели смо у торник заедно били у Власотинци.

нељупен,-а,-о 1. нељуштен. —Узни нељупени компири, па гизабркајза свиње.

2. фиг небијен. — Остаде ти дупе нељупено, а замалко да те олупу одј-тепање.

/нема/изр:— Нема тpте-мрте (врдања). — Нема омесено па обесено (ленчарења).

— Нема циле-миле (врдања). — Нема тарав-тарав (урнебес). — Нема више иди

ми-дођими (луњања). — За тебе нема зима (вама је добро).

/немајкуд прил ниоткуд, ни од чега. —Тражи однемајкуд да му створим паре.

немај-куд(е) у изразу: Од немај-куд ни из чега. — Овој сам збрала од немај-куд. —

Како да им дадем од немај-куде? 1

немајмирм немиран, живахан дечак, немирко. — Онје голем немајмир, немој се

с њега дружиш,

немајмирка ж немирна, живахна девојчица, немирка. — Неchм верувала да-e

толка немајмирка, да те неће слуша.

немајмирче с дем од немајмир. — Немам си мирку од оној немајмирче што седи

дома.

немак“ м гуж, слепић. — Немак се не тепа, он еде змије.
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немак“ м нем човек.— Мож га питуешкво оћеш, он је немак, не можти каже.

немање с сиромаштво, беда. — Од немање глава не боли (изр). — Немање га-е у

болес откарало.

не мари /не мари свр в мари. — Поодболело га, па сhг не мари.

немарљив, -а, -о немаран. — Немарљив човек, запоставил дете, не праћа му ни

динар.

немарнос жм немарност. — Такву немарнос досЊг несšм видел.

немашан, -шна,-шно 1. сиромашан.—Неčбbштöлко немашан, да недаде за пут

две иљаде. 2. неродан. — Година беше немашна, жито се слабо родило, а и компири

оманули.

немаштина ж сиромаштво, беда. — Гледам ако може да се некако извучемо из

овуј немаштину.

немиен, -а, -о / немијен, -а, -о неумивен, неопран. — Кошуљка му немиена, он

немиен, мусав, да се згрозиш. — Такој немијен седне узастал, неје га гроза да еде с

немијене руке.

немијенком неумивенко. — Немијенко пребијенко.

немирком немиран, несташан дечак. — Нашла се два немирка, па тарав-тарав

по кућу.

немка ж 1. нема жена. — Млого се Господ огрешил од њу, дал вој да-е убава, а

не орати, немка. 2. ћутљива особа. — Заврзала език тај немка, па не прооратује.

Немкиња ж Немица.—Жена му-e Немкиња.— Радел сам куде едну Немкињу.

немоћан, -ћна, -ћно болестан. — Постал-е немоћан откiд паде од)-sГраду у

Скопје. 1

немоћник м болесник. — Мучи се ко Исус Крис око оног немоћника.

немоћница ж болесница. — Бог се смилувал, па узел немоћницу, да се више не

пати.

немчам 1. нем човек. —Добар мајстор, а немча, с руке орати. 2. ћутљив човек. —

Питуј га ти кво оћеш, увапирил се немча, па не збори ни едну.

ненавиди (се) свр завиди (се), мрзи (се). — Залва ме ненавиди. — Браћа, па се

ненавиду.

ненавидник м онај који завиди, завидник. — С тога ненавидника више не

оратим.

ненавидница ж она која мрзи, завидница. — Свекрва ми беше голема ненавид

ница, мрзеше ме из душу.

ненавиднос ж завист. — Да нее ненавиднос, не би се данђс браћа вукла по

судови.

ненаеђа / ненајеђа жм пеј незасита особа, усп наеђа. — Ненаеђа, не мож га

нараниш колко-е он у стање да изеде. — И ја имам едну ненајеђу, а ништа неће да узне

у руке. • * 1 1 1 1 • 1

ненајешан, -шна,-шно ненасит. — Ни дом се не можнаеде, ква-е ненајешна.

ненајешник м незасита мушка особа. — Ненајешник, црепњу леб изеде и па му

малко.

ненајешница ж незасита женска особа. — Тура едно прекодруго (у) уста,

ненајешница.

ненаспан, -а, -о ненаставан. — Дигне се такој ненаспан, па тpк на работу.

необлечен, -а, -о необучен. — Истрчал необлечен наулице да оšебне.
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необричен, -а, -о необријан. — Не мож с мене у гости такој необричен.

неовејан, -а, -о непровејано (жито). — Стои ми над ајат још неовејан овbс.

неожет, -а, -о непожњевен. — Остаде ни цело Овсиште неожето.

неокастрен, -a, -o 1. неокресан. — Море, он је за тепање с неокастрену мотку!—

И овуј годину остадоше ни метловине у Мрковицу неокастрене. 2. фиг глуп, нео

тесан. — Побратим ти-е, колко видим, диптен неокастрен, немој га више доводиш

куде мене.

неолупен, -a, -o 1. нељуштен. — Тури котле неолупени компири да се свару за

свиње. 2. фиг прође без батина. — Онолки пакос напраил, а остаде му дупе нео

лупено.

неопојан, -а, -о без црквеног обреда, без опела. — Неопојан отиде у зевњу.

/неопојана будала/ изр будала над будалама. — Пусти га, не видиш дека-е тој

неопојана будала.

неоправен, -a, -o 1. непоправљен. — Чекам недељу двна и још ми плуг нео

правен 2. фиг неспреман, неопремљен. — Пошћл на пут с волови неоправен како

требе.

неоружан, -а, -о фиг неопремљен. — Овде још неоружано, кућа без намештај,

тике клаим.

неосолен, -а, -о фигјош није осетио жену, живот. — Немој гадираш за жене,

још је неосолен. — Неосолена деца су праћали на Сремски врбнт.

неотесан, -а, -о фиг груб, простачки. — Толке године по бели свет и па остал

неотесан.

/неотесана цепанка/изрбитанга, простак, будала. — Стуј неотесану цепанку

ичне орати од|-тој, има те скроз орезили, а мож те и тепа какав је.

неотрепан, -а, -о неотесан, глуп, диваљ. — Немој ми дооди такав неотрепан у

гости. — По неотрепан човек неје улазил у овуј кућу.

неотрепотина жм неотесанко, глупан. — Дојде една неотрепотина од-човека

да ме питује за коња.

неперотина ж пеј неопрана особа, особа која носи неопрану одећу. — Немој ми

више довлачиш туј неперотину.

неподелен,-а,-о неподељен. —То е имање остало неподелено, па га затој викамо

заједница.

неподелено прид неподељено. — Кво ви-е неподелено, па се само џањкате?

непоменикм други назив за омражену, непожељнуособу. — Нека иде долеко од

нашу кућу тија непоменик.

непоменица ж. 1, други назив за омражену, непожељну особу. — Траг вој се

затрл на туј непоменицу. 2. други назив за змију. — Замалко да наступим на не

поменицу у Пржино.

непосолен, -а, -о непосољен, неслан. — Често вој ручак непосолен.

непостал,-а,-омалаксао, слаб, без снаге. — Од saдњо виђење млого-енепостал.

— Непостала откако дан)-ноћ работи у поље сама.

непостане свр ослаби, изгуби снагу. — Ако такој рмба сваки ден, човек мора (да)
непостане.

непран, -а, -о неопран. — Еде непрано грозје.

непрегорело ђубре с још не одстојало стајско ђубриво. — Непрегорело ђубре

не искаруемо на њиву.
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непремењен,-а,-о није преобучен у ново и чисто. — Пуштила непремењено дете

у школу. — Неће непремењен у Предене на пазар.

непрестално прил непрестано. — Непрестално га дирају деца.

непробаби се несвеише не изустио реч „баба“, изр: — Непробабил се, дабогда,

што ме викаш баба, кад)-ти ја несЊм баба (клетва).

непрокопса свр не усрећи се, не опорави се. — Никад да непрокопса, дабогда,

тија матрапаз, усарави ме с овој крвомочљиво кравче што ми продаде.

непромами се свр више не изустио реч „мама“, изр. — Непромамил се, дабогда,

што ме сваки час мамиш (клетва)

непромичан, -чна, -чно непроходан. — Пут је непромичан, вода однела мос.

неработан, -тна,-тно нерадан. — Узел неработну жену па сšг сам све работи. —

Јутре-е голем светЊц — неработан ден.

неработник м пејнерадник. — Тија неработник, нека знае, више неће у кућу да

ми улезне.

неработница ж пеј нерадница. — Куде ми доведе неработницу у кућу, да ми по

целден жми.

неразборит, -а, -о неразуман, тврдоглав. – Млого-енеразборит, све си вуче на

своју шију.

неразбран, -а, -ов неразборит. — Стока неразбрана, мене ће галати!

нерасположан, -жна, -жно нерасположен, забринут. — Што-е онолко нерас

положан твој Стаменко?

нерез м нешкопљен ветар, нераст. — Штровили смо два вепра, а еднога нереза

остаили да букари свиње.

несвес м несвест, несвестица. — Падал у несвес. — Већем три двна ме вата

несвес.

несвесница ж несвестица, несвест. — Од овој слbнце увати ме несвесница,

замалко да паднем у оџак.

несвидљив, -а, -о шкрт, недарежљив. — Горе, уз друм, лежу сви заедно и

дарежљиви и несвидљиви, и дрчни и сквpчави (у гробљу). — Колко-е несвидљив

н-умејем да ти кажем.

несвидљивка ж шкртица, тврдица. — Несвидљивка, не свидевој се едно јајце

да даде на дете.

несвидљивком шкртица, тврдица. — На кога-е несвидљивко не знам, ники од

нас нее такав.

несвидљивча м в несвидљивко. — Несвидљивчо едњн, не свиде ти си капку

ракију да ми сипнеш!

несврт“ м човек без куће, без сталног сврта, скитница. — Дојде ли онија твој

несврт из матрапазл#к? — Онје човек несврт, не држи га место, данђс је овдека, јутре

ни он не знае куде, и што ће ти такав?

несврт“ м негде неодређено место, бестрагија. — Отишћл у несврт. — Дуну

аламуња и однесе рукољке у несврт. — Дојде из несврт.

несврта жм в несврт, скитница, луталица. — Тој ти-е таква несврта, никад га

неће видиш дом.

несвртање с гл им од не сврта се, незадржавање. — Поеде ме с његово не

свртање дом.
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неслан, -а, -о фиг неумесан, непријатан. — Неслана му-е тај шала. — Неслана

памет. — Неслан човек.

несланачњк, -чка, -чко удем знач: неслан. —Нешто ми лебдојде несланачњк.

несмасан, -сна, -сно немиран, неразуман. — Млого им дете несмасно, тешкоће

га ти чуваш, ће падне негде, да се утепа.

не смеје свp несме. — Не смеје да работи, доктур му забранил. — Више не смеје

да те дира. — Не смеја те викам, да не пробудим башту.

неспање с несаница, неспавање. — Три дина неспање, ете ти га чис болес.

неспастрен,-а,-о несређен.—Зашто-е кућа овакој неспастрена ка(д)-цизнала да
1 1

ДаНБС ДООДИМ.

несрамљив, -а, -о бестидан. — По несрамљиви људи од њи несЊм видела,

баљезгају си кво им падне на памет и ники се не бреца.

несрамотажнестид.— Срамота, несрамота, ја војга наказа, па нек се сњгsвери.

нестањување с гл им од не стањује. — Одј-често нестањување струју поквари

ни се вридижер.

нестањује несвнестаје, умире, одумире. — Кад)-цве почне да нестањује, тек

смо скроз обрали бостан. — Стари нестањују, млади отишли у град, од убаво село
н

готов пустињак.

- t -

несњм (несам), неси, неć (не, неје) мн несмо, несте, несу одрични облици гл јесам,

јед нисам, ниси, није, мн нисмо, нисте, нису. — Неchм туј бил три дана, неси ни ти, а

неé ни он. Несмо те видели, несте ни ви, а несу ни они, а куде си бил'?

нестругaни опћнцим мн опанци од сирове коже са козином. — Нестругaни

опћнци се не љизгају како стругaни.
1 - -

- -

нетење с одбијање свега, нехтење.— Ништа у живот неће напраји стој његово
1

НеТCHње.

нећка ж она која неће, која се нећка а, у ствари, хоће суп оћка. — И нећка ће

еднуш да прооће.

нећка се несвлисли се, предомишља се. — Нећка се ка(д)-требе нешто да работи.

— Нећка се да ли да иде у Острозуб.

нећком онај који неће, суп оћко. — Не питуј нећка, он сигурно неће.

неудавен,-а,-о незаклан. — Провалили вуци утpлу, најдомотри овце удавене и

едну неудавену, тике надавену.

неумејање с неумеће, неумешност. — Тој ти-е еднуш неумејање, књд човек не

умеје ништа да работи.

неумејатан, -тна,-тно онај који неуме, не зна да ради, невешт, суп умејатан. —

Млоговој муж неумејатан за кућне работе. — Неумејатна-е за ткање дибидус.

неуработен, -а, -о неурађен. — Чека ме неуработен посо. — Косилба ми-е још

неуработена.

неуштиван, -вна, -вно некултуран, неваспитан. — Да-е моја жена такој не

уштивна, три дена не би опстала у кућу!

не-це скраћ обл неће(ш) се.— Књддоватим сировак, не-це свртиш до Тичини

нечамузан, -зна, -зно неразборит, ненормалан. — Немој се с њега шалиш, они су

нечамузни, не знају за шалу.

нечастивим ђаво. — Беше се препал ко да га брзу нечастиви.
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нечи, нечија, нечијо неод прид зам нечији, нечија, нечије. — Нечи коњ остаде на

Спасиковицу у железа. —Нечија гуња виси под амбар.— Нечијо кравче дошло с наша

говеда.

нештaвeни опћнцим мнопанци од пресне коже. — Ми смо праили нештавени

опћнци, а купени опћнци су били од штавену кожу.

нешто изр: — Неје туј без — — — е уилан (замишљен). — Чека -. — Орати -. —

Sвери се — —— нее добро. —Чуе се -. — Викагу — — —ће гу питује. — — му требе. —-

се распитује. —-крекеће. —-кокодаче. —-sивли. —- пцује.—За-ћегу распучи. —

Даде вој-. — Ђе буде -. — Има туј још -. — Књд увати -, ће гу пребије. — — се и не

казује. —- и неје за други. —- чува и за себе. —-ебесан ко куче. —-млого запрдује у

sâдњо време. — Често га вата -. — Понеси си - да ти не буде ладно. — Тој ти-е такој

књд останеш без — — — се замислил. — Има још млого -.

нештровен,-а,-о неушкопљен.—Имам тој нештровено вепре, требега штровим.

ни везн. — Моје муке ни по ветар, ни послbнце, нигде гинема. — И на крај, ни

лук, ни вода, и ништа и никому.

ни зам нам. — Дај ни леб да едемо. — Тури ни малко и од сиренце и лечка

од|-цушеницу.

ниe / није зам ми. — Ние смо дошли за козу како си поручила. — Није несмо

стигли све да сработимо.

ниедан“, -дна, -дно ниједан.— Ниедан од њи неје касветан. — Ниедна га не питуe

куде-е бил. — Ниедна га неће.

ниéдан“ / ниједан, -дна, -дно реч за појачавање значења именице. — Баксузу

ниједан, глупачо ниједна, ћуви се осветим. —Говно ниедно,ти ће некога галатиш!

ниеданпут прил ниједном. — Ниеданпут несšм бил куде њу, а свашто орату за

тој.

ниже несв1. украшава одећу шљокицама и перлама. — Вуте су се низале с ласке

и ситна манистра чија ће поубава да буде. 2. провлачи конац кроз ситне пробушене

предмете, прави низу. — Ниже манистра на низу. — Набере јагоде, па ги ниже на

cламку, праи низу. — Рибе се нижу, кроз)-шкрге, на букову шибљинку.

низ / низа / нис пред наниже, надоле. — Отиде низ друм. — Вода тече до

кладанац нис-корубе. — Одлете нис-поледицу. — Паде низa sид, распучи се колејка.

-
отиде низа страну. — Свуља се низа падину. — Отидоше говедарке з-говеда

нис-рид.

низа ж венац, огрлица. — Тури на низу овеј|-јагоде. — Поприке на низу, па под

стреу, да се сушу. — Донел ми две низе манистра.

низан, -а, -о нанизан. — Око гушу вој све низани дукати.

низанавута жвута на којој су нанизане (ушивене) шљокице и перле. — Што сам

износила едну низану вуту.

низашто прил ни за шта, за ништа. — Низашто ме-е бил. — Низашто ме-e

тужил, за две буке што сам ги исекал на међу.

низбрдичав, -а, -о нагнут, стрм. — Дојде туј малко низбрдичав пут, ал волови

извучу пуна кола, неје како на Двојанку.

низбрдичка ж у дем знач: низбрдица. — Беше низбрдичка ал љизгава, падо и

уљопа се на бок.
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низина ж1. предео уз Мораву. — Доле, у низину, успева све кво оћеш, а овдека

све посно. 2. предео поред реке. — Ти слезни с-овце у низину, да се напасу, а и вода

има колко оћеш.

низинка ж дем од низина. — У Лебет ти-е по низинка, рађа се и царевица.

нија (се) несвњише (се), љуља (се). — Ветар нија грањке, ће ги покрши. —

Најдомо га како се нија, напраил љуљашку на слап од јабуку.

ниједан, -дна, -дно ниједан. — Ниједан оџаку Ракинци нечури, сви се оцелили.

/ни(ј)едно време/изрпоноћ. —Довуче се наћаске куде нас у ниједно време.— Не

öди се у ниедно време по сокаци.

никакав, -ква, -кво пеј рђав. — То е никаква жена. — Ако ти па не помогне,

ондак-е Видосов никакакв човек.

ники зам нико. — Еднога вика, другога вика, не те ники да дојде. — Ники неје

питувал за тебе. — Нигде ники, све, брале, запустело, чис пустињак.

/ники и ништа/ изр човек без вредности.— Он ти-е овдека ники и ништа, а там

куде вас можда буде и прецедник, кво оћете тој нека буде.

Никлаж име.

никој зам нико.—Никојзамене не питује, никој мене верма за црвиву сливу.

/никое време (добо)/в поноћ.—Етети га па у никое време, књдђаволине уодују.

Николин кладанац м мтн извор, кладенац.

николко прил николико, мало. — Николко време не пројде од)-тЊг, и он дојде

дом, заебал печаловину.

Николча м дем од Никола.

Никосија ж име.

Никосова ж име Никосава.

никуде прил нигде, никуда. — Данђс ће седиш дом, ти никуде не идеш.

нисак, -ска, -ско низак. — Човек вој млого нисак спрома њу.

ниска ждем и хиподниза.—На гушу војниска дукати, остали одбабу војТаску.

нитеж мнв нитке. —Ткала сам постељке на две ните, а побоље-е на четири.

нитарка ж а) дрвени прут наразбоју између задњег вратила и нити, в пручка. б)

даска која служи за прављење нита.

нитке ж мн део ткачког разбоја кроз који пролази основа, нити, в ните. —

Четири нитке, четири мученице, викало се старински. — Одј-цамо ткаење зависи

какве нитке турамо, вунене ел пртене.

ница несв1. ниче– Ницају метловине ко на пропас и пустињак, 2. фиг појављује

се—Ница куде га не сејеш. — Паметни са свећу да тражиш неће најдеш, а будале саме

ницају. 3. фиг опак, зао човек. — Куде он удари, туј трава не ница.

ницина ж оток. — Дигла му се ницина под мишку.

ничи несвне једе, гладује добровољно (ничи се на Чисти понедељак). —Данњске

ћу ничим, а јутре могу да едем.

ничи“, -ja, -јо ничији. — Кад)-ци добар, тек си свачи, кајд)-цеолошиш тiк си

ничи. — Ничијо ники не пази, ко да-е свачијо. — Ничијо и свачијо (изр).

ничке прил ничице, потрбушке. — Лежи такој ничке под буку, у ладовинку,

опила га трава, а ја претрну да му се неје нешто десило.

нишан ж просидба. — Били смо на нишан куде Страину за његову старуту

девојку.
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ништа зам 1. ситница.— Изеде се за ништа. — За њега-е тој ништа. 2. изр:-- му

неје. — — не работи (беспосличи). — — не ломоти (ћути). — Неје за — (окапава

болестан).—- не праји. — Отиде у — —— не еде.—Не тражи -. —Живи готово од-. —

Човек дојде из - и отиде у -. — Неје тој без — (разлога).

/ништа и нигде изр без резултата. — Нестаде човек и до дан-данђс од њега

ништа и нигде.

ништак м пеј покварењак, нитков, безвредан човек. — Показал се како ништак.

— Таквога ништака несšм видела.

ништо замв ништа. — Ништо ме не питуј! — Ништо ми неје.

нов-новцат, -а, -о најновији. — Исекал ми нов-новцат капут са жилет.

ново с 1. нова одећа. — Купили му све ново. — Облекал се и обул у ново. —

Упицанил се у ново, па сума работа. 2. новост. —Кво има ново у Село?— Тој ново-е

већем остарело. — А куде тебе ел има кво ново?

/ноге ж мн изр: — Још не може на ноге (није здрав). — Дигал се на ноге (устао,

оздравио). —Још је на ноге (здрав је, држи се). — Падне с ногу (умори се). — Дојде ми

на ноге (покори се). — Играју му ноге (дрхти од страха). — Одузеле ми се ноге (не

може да хода). — Добил ногу у дупе (избацили га, отерали га). — Бичкија добила

ноге (украдена је). — Боље да се пази, да не остане без ноге (да га не пребију).

ногар м 1. стубац на столу или столици. — Утепал га с ногар од)-цтолицу. —

Расклатил се овија ногар на астал. 2. стубац на саоницама који веже оплен за

салником. — Ногари су усадени доле на санку, а горе на оплен. 3. фиrнога изр: — Ће

добије ногар у дупе. 4. фиг женске ноге. — Има убави ногари.

ногаре ж мн 1. ногаре за сечење дрва. 2. фиг пеј ноге. — Стури теј ногаре

од)-цтолицу, да седнем. -

ногарица ж стубац од столице. — Кои-е строшил ногарицу на столицу.

ногарке ж мн ногаре за сечење дрва. — Ене ти ногарке да иструпиш сва дрва

з-дрвник. - - |- -

ногарче с дем од ногар (1). — Троношка остаде без ногарче.

нож м део плуга који трасира пут раонику. — Нож одређује куде ће пројде

ралник. . - -

ножетина“ ж ауг и пеј од нога. — Мисли да-е тој убаво: отраћила онолке но

жетине, место да ги покрие сас) сукњу.

ножетина“ ж мауг и пеј однож, ножина.—Стално уранац носи едну ножетину.

ножице ж мн маказе. — Кој ли ми иступи ножице, па не сечу како требе? —

Остригли га све овчарске ножице.

ножичке ж дем и хип од ножице, маказице. — С ножичке уштуцај бркови.

нокат м изр: — За коњски нокат и магарећи уши (за мало, за незнатно).

ноктњк м дем и хип од нокат, ноктић. — Ударило се дете по ноктик.

/нос/м изр: — Дигла — (уобразила се). — Тура — куде му неје место (петља се где

муније место). —Душа му у-(једва жив). —Ћему излезнетој на-(преседне). —Ће

га удари преко — (добије батине). — Добил по -. — Обесил - (нерасположен). —

Работи наврат-нанос (на брзину). — Не види даље од — (ограничен). — Напне —

(наљути се). — Надује — (наљути се). — Иде му уз-(повлађујему). — Има - (имањух,

има осећај). — Потура — (подмеће се).

носћк м дем и хип од нос, носић. — Обриши си носћк.

носен, -а, -о ношен. — Дала ми носени опћнци.
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носено с одећа и обућа већ коришћене. — Нећу више да обукујем носено. — На

мене носено, а на њега ново.

носење с гл им односи (се). — Нема кво за носење на собор. — Да ти помогнем у

носење ствари?

носетина жм ауг и пеј однос, носина. — Књд му видим носетину, одма ме пројду

трнци.

носећа (жена)ж фиг трудна, гравидна (жена). — Она-е носећа и не мож толки

терет да вуче.

носећа греда жглавна греда. —На носећу греду у средину-е дирек да гу уцврсти.

носи (се) несв1. фиг снажно дува (ветар). — Не дува, него носи овија ветрина, не

мож се ни куче сврти. 2. фиг облачи (се). — Квöће носиш за на собор?—Убаво се носи

оној Дикино малото жапче. — Носи се како божљак.— Мој башта-е имал паре, па сам

се носила како сам отела. 3. фиг пеј иде, торња се (углу псовкама). — Нека се носи у

мајчину!

носиља ж кокош која носи јаја. — Све су ми коке носиље, а сbк ће стигну и овеј

пилајке да проносу.

носиљка жлелејка за ношење детета. — Дете у носиљку, па на грбину, с мене—

у њиву.

носина жаут и пеј од нос. — Пуштил носину, па тарав-тарав по село.

носоњампеј човексвеликим носем.—Иди па сbкти разуведај с онога носоњу.

носурина жауги пејв носина.—Колка му-eнoсурина из литру медда извади.

Ноца м дем и хип од Новица.

ноћаске прил ове ноћи, ноћас. — Наострило се ноћаске ће врне, тој добро видим.

ноћашањ, -шња, -шњо ноћашњи. — Еси ли чул за ноћашњо драње у малу, кво

ли-е било не знам?

ноћева несвноћива, коначи. — Неко време како ноћева куде Невeну.

ноћевање с ноћивање. —Кад)-цте нашли посо, за ноћевање ћуја да бринем.
t - -

ноћник м човек који живиуглавном ноћу. —Тија ноћник ни по село стално праи

неки пакоси.

ноћом прил ноћу. — Ноћник: ноћом оди, ноћом работи, а дању спи.

ноћување с гл им од ноћује, ноћење. — Нее проблем за ноћување, там имам

роднину.

ноћује несв заноћи, коначи, проведе ноћ. — Кудеће ноћујеш, ако не стигнеш да се

врнеш на воз“

ношче с дем и хип од нож, ножић. — Купи ми едно ношче поостро, да дељам

штапови докле чувам стоку.

нужник м пољски клозет. — Напрајили нужник чак куде сливак.

нула ж фиг ништа, безначајан човек. — Он је за мене нула.

нуларица ж 1. фиг с нумером нула, машина за шишање, в на нуларицу. —

Постpижи га на нуларицу. 2. тип брашна. — Купи нуларицу, па књд дојдо дом,

развуко коре, па замеси баницу, прсти да си изедеш.

н-уме свр не уме. — Н-уме да работи. — Ништа н-уме.

н-умеје свр не уме. — Н-умеје ни нос да изрка. — Н-умеје да орати. — Н-умеје

врзану овцу да чува.

нумејање с гл им од и-умеје. — С нумејање неће ништа да уработиш.
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нумејатан м в суpтук, суп умејатан. — Мој Радивоја нумејатан је за работу

дибидус, ни лампу н-умеје да замени.

/нумера/ изр значајна личност, углед. — Постал голема нумера у Лесковац. —

Падла му нумера и сњк ништа Не мож Да ТИ помогне.

Њ

ња узв ономатопеја оглашавања магарца, њакање.

њака несв 1. њаче. — Њака Милоино магаре. 2. стење, зановета, закера. — Не

њакај ми туј више, не могу те трпим.

њакање с гл им од њака (1,2). — Пробуди ме магаре с тој досадно њакање (1). —

Досади ми с његово стално њакање (2).

његов, -a, -o 1. свој. — Што си не узне његов гуњ, него мој? 2. на његов начин, по

његовом. — Увек мора да-е на његово. — Прво-е по његово.

њекња прил прекјуче. — Куде-е Таћија, од њекња га несšм видел? — Куде

Симадију бео њекња за заплит за џемпир.

њекњашан, -шна,-шно прекјучерашњи. —То-е њекњашно млеко, немој га пиеш,

неедобро, ћу гададемда локну свиње. —Ми не едемо њекњашно, морада-етазе.

њекњашњи, -шња, -шњо в њекњашан. — Несмо ми њекњашњи, па да ни весла

кои како оће.

њиан, њина, њино (општи падеж њинога), мн њини, њине, њина присзам трећег

лица, њихов, њихова, њихово и мн њихови, њихове, њихова. — То-е њиан јерам, требе

им га врнемо. — Њиан коњ је врл куде нас прошлу годину. — Њина ћерка иде

з-Драгишу у школу. — Еси видел њинога Петра да се слепута по малу? — Купимо

њино кравче. — Њини слабо дооду куде нас. — Њине снае саме музу краве. — Њина

деца по цел ден работу барабар са стари.

њивичка ж дем од њива, њивица. — Већем сам непостала, које могу да посадим,

едну њивичку компири, па и тоlj)-е млого.

њивче с дем од њива, њивица. — Пооратој њивче, аквоћу садим сам Бог знае

њијан в њиан.— Боље да сам њиjан него ваш.—Њијан Дане се поубаво носи.

њин, -а, -о њихов. — Иде у њину воденицу да меље.

/њин Бог изр слободни, ослобођени свих обавеза. — Кад)-це извукоше искућу,

chr њин Бог, могу да работу кво оће, да им ники не смита.
|-

њиов, -а, -о — њихов. — Ники не смеје да пипне у њиово. — Беше њиово. —

Пројде њиово.

њиска с оглашавање коња, в њиштање. — Коњи се бију, па њискају.

ништање с гл им од њишти. — Чуе се Дорчино њиштање.

њишти несвоглашава се коњ. — Њишту коњи низ рид.

њoан (саможрод) њен. —Ти ли беше њoан?— Њбан разред отишлна ескурзиу.

њојан, њојна, њојно мн њојни, њојне, њојна њен, њена, њено мн њени, њене,

њена. —Оћу да ми исплетешко њојан џемпир. —Тој су њојна мати и њојно дете.

њокавица ж шамар, ударац по носу. — Затоlj)-е добил едну њокавицу, па више

неће да се дира.

њокалица ж пеј њушка, носилице код човека. —Теше си разбије њокалицу на лед.
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њокало с в њокалица. — Извади кокало, па га тресну по њокало.

њоња м фиг нос. — Пази да ти тија не разбије њоњу, млого ти се испизмил.

њурав, -а, -о туњав, ћутљив. — По њуравог човека од њега несšм видела.

њураван, -вна, -вно туњав, ћутљив. — И дете им такој исто њуравно.

њуравеје несвдангуби, замлаћује се. — Немој и ти с њега да њуравејеш, но се

одма врни, чека ни работа.

њуравење с глим од њуравеје. — Кво си добил од њуравење цело лето по

Чeмeрник.

њурави се несввњуравеје.— Макво па он работи, само се њурави по орман.

њуравица ж замлаћена, занесена особа. — Едну овцу неје у стање да учува, тај

њуравица.

њуравка ж туњавка. — Добро да најде дом тај њуравка.

њуравча м туњавко. — Од њуравчу неје бил корис никад, а што би и сtr?

њури се несвћути, премишља. — Кој се ђавол њури, кад!-цмо наши?

њурка ж туњава, ћутљива женска особа. — Ја њурава њуркан-умеја да му

кажем кво требе, но се оћута. t

њуpчам туњавко, ћутљивац. — Он њурав и она њурава, куде се стаише такви

њурче.

њуца несв1. муче крава. — А што ли свгњуца Плавка (крава), књд вој оточ

напуни јасле? 2. фиг плаче на силу, плаче. — Заџабе њуца, нећу га пуштим да иде куде

деду. — Стално за по нешто њуца тој детиште.

њуцање с гл им од њуца. — Ни њуцање му неће помогне.

њушка несвриг претура, претражује, интересује се. — Немој млого да ми

њушка око кућу, ћу га утепам.

/њушка/ж изр: — Ћу му разбием њушку. — Ђе остане без њушку (добиће

батине). — Добил по њушку (ућуткан, претучен). — Напел њушку (наљутио се). —

Дигал њушку (уобразио се). —Има њушку (има слух за нешто). — Каква-етој њушка

да знаш!

њушкало с фиг особа која је стално у потрази за новостима, која „дири“,

истражује сеоске трачеве. — О(д)-тој њушкало ми се одви, стално нешто издирује,

ко да се овде кој знаје кво работи.

њушкање с гл им од њушка, претраживање, завиривање. — Мислил сам да смо

престали с њушкање по туђе ствари, књд оној па неки њушка и талашка по мое.

њушкач м онај који се бави претурањем, завиривањем, претраживањем, који

њушка. — Опасан њушкач, све би да знае кво се куде другога работи.

њушчетина жауг и пеј од њушка. — Не могу му гледам њушчетину, такој би му

гу расцопала.

О

о пред о. — О тој има ти деда прича три дана. — Никому ни реч о тој. .
1

о узвик за дозиавње и одазивање. — О, Миладине! — О,o!— О, куде си?— О, еве

ме овдека!
1 1

o-o! узвик за изражавање чуђења. — О-о, патили набату да дигнеш руку?!
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ooo! узв. за заустављање запреге коју вуку волови, стој. — öоo. Булоња! - öоo.

Жерко!

бала ж1. биће из народне митологије и фантазије, ала, в ђаволина, ђаво. —

Дојде бала па зачука воденичару на врата. — Нека(д)-цу биле бале и ђаволине, а сbк,

откад!-це човек жив бацка, више ги нема. 2. фиг запуштена особа. — Напраил се

бала, место да се убаво докара у ред ко човек. —Дошла бала, едва гу препозна.

oален, -а, -о размажен, распуштен, вуален. — Да куде мене работи, не би бил

толко оален. — Скроз оалена деца, неће ништа (да) работу. 1

oали (се) свруали (се), размази (се), распусти (се), запусти (се). — Оали ми дете

тај тетка, па си сšгја имам муку с њега. — Оалил се, па више не личи ни на човека. —

Оалил се, па ништа не работи, само лонsа.

oалöсан, -a, -o yaљен, запуштен. — Иде по село оалöсан. -

oалосување с гл им од оалосује се. — Нема крај на његово оaлoсување.

oалосује се несвизмотава се, кревељи се. — Немој се више оалосујеш. — Пусти

га нее озбиљан, само се оалосује. -

oалоше се свр исквари се, запусти се. — Овија човек се оалосал, да га не

препознаеш.

oаљавеје (се) свр исквари (се), постане лош, зао. — Најлошо-е ка(д)-цтар човек

oаљавеје. — Немој ми оaљавејеш деца. — Остареје човек, па се оaљавеје, и за нигде

неје.

oаљавен, -а, -о искварен, размажен. — Ољавен, па запрдује стално за понешто.

— Оаљавена си-е од матер дошла. -

oаљави се свр 1. исквари се. — Овој дете ти се нешто оaљавило, не беше овакво.

2. поквари се време. — Оаљавило се време, па на ништа не личи. — Да сработимо у

поље, од јутре це време оaљави.

oаљавување с гл им од оaљавује (се).

oаљавује (се) несв1. квари (се), мази (се) (у пеј смислу). — Само ми оaљавује

деца стој њојно мазење. — Немојтуј да ми се оaљавујеш, тој највише мрзим. 2. квари

(се), погоршава се време. — Поче га оaљавује откуд Кукавицу. — Време поче да се

oаљавује: сваки дан врне.

oаљак монај са неким телесним недостатком. — Кудегођ да појде, вуче с њу

онија оaљак.

öаран, -рна, -рно добар, поштен. — Овој дете ми-e oарно, а оној старото прави

апаш.

oарнеје свр одједном постане добар. — Млого оарнела снајка на свекрву, кво

ли-е у питање?

oарни се свр удобри се, постане добар. — Оарнил се нешто, кво ли му-е дошло у

памет, Бог знаје.

обавеза ж дужност, задатак, оно што се мора извршити по неком услову. —

Имам си јутре голему обавезу, затој не могу да дојдем да ти помогнем.

обавезно прил увек. — Кад)-ципује, обавезно израсипе, израстрви. — Чекај ме на

воз, у Џепу, на Гмитровдњн добдим испечалбу.

обави (се) свр закасни (се), одоцни (се). — Обави ни говеда момак из утрину. -

Снајке, ти ни обави данћске ручак! — Зашто сте оволко обавили овце? — Обави се

деда нешто из воденицу. — Обави се газдерица с ручак на жетвари. — Обавимо се из

гости, не дадоше ни да појдемо зараншке.
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обавија се несв1. обухвата се, обмотава се. — Рукољке се обавију с-обе руке, па

сетњк натурају една на-другу и вржу с јужице у сноп. 2. фиr. привија се, свија се. —

Обавија се како девојка око момка. —Залуд!-цеја обавијам око њега, књдме неће.

обавије се свр 1. обмота се. — Кад)-це гради з-грање, грањка се обавије око

колац добро, да не попуста. 2. фиг свије се. —Човек се требе обавије око његов род.

обавља (се) несвзадржава (се), закашњава. — Обавља ни вечито говеда из

утрину, па по мрак краве муземо. — Работа га обавља да не дооди на време. — Стално

се обавља кад-требе нешто да ни донесе из Рупје.

обављање с глим од обавља (се). — Нема више обављање, стоку мора да докаруe

придвечер.

обављување с гл им од обављује (се)/ обавување с гл им од обавује (се). — На

перчик ми се попе стој његово обављување из-Село.—Још едно обавување и више

неће улезне у кућу.

обављује (се) / обавује (се) несвкасни, закашњава. — На косачи ми редовно

обављује обед. — Почели да им обавују плату. — Докле облети све продавнице по

варош, мора се обављује, неје крилат. — Обављује се и за у школу. —Кудегођда си га

пратила, обавује се ко да е замаен.

обадва, обедве, обадва броба, обе оба. — обадва су туј — обедне дојдоше с

мужи. t

обаи свр в обави. — Обаи ни овце, по месечину ли ће ги муземо?

обаи се свр в обави се. — Обаи се, три године га нема, залуд га чекамо.

обали свр 1. обори, посече. — Обалили онуј стару црешњу пот кућу. — Ветар

зимуске обалил цреп од кров.- Обаљали се, па га Ивча обалил. 2. фигокоси, покоси. —

Обалил целу ливаду до пладне. — Обалилpженицу з-два жетвара. 3. фиг повали. —

Градушка обалила цело жито на Големи рид, 4. фиг сексуално општи. — Вали се да

гу-е обалил едно два-трипут у плевњу, у сено.

обаља (се) несв1. обара, сече, растура. — Башта отиде з-дрвари да обаља буке у

Широку бару. — Сватови обаљајујабуку ис-пушку. 2. рве (се), обара (се). — Обаљају

руке, да виду кои-е појак. — На големи одморђаци нема кво да работу па се обаљају.

— Стана Шишана, Милуткова жена, обаљала се ш-ча-Драгомира, да виду кои ће

одвије. — Обаљамо се, па падомо у грне. 3. фиг сексуално општи. — Обаља, па

растура. — Воли да обаља жене. — Обаљају се по кревет, тој работу, друго незнају.

обаљање с глим од обаља (се), рвање, обарање. —У обаљање-е добар, алу учење

неје. — За тој обаљање ће га башта бије. — Кад)-sавршимо с компири, чека ме

обаљање буке за дрва.

обаљување с глим одобаљује (се).— Мајсторје за обаљување буке.— Кои-е овде

појак у обаљување? — Не мож без обаљување туђе жене, па тој ти-e.

обаљује (се) несвв обаља, 1. сече дрво. — Почел све живо да обаљује по

браниште, ни дрво неће остане. 2. фигрве (се), обара (се). — Обаљује и постари од

њега. —Деда Давид се обаљувал с мечку па воједва надвил. 3. фиг сексуално општи.

—Прича си приче да обаљује жене, тој само сањује.— Мерак му да обаљује жене.

обања (се) свр 1. окупа (се). —Топла вода, па га обања одмерак. — Иди се обањај

у реку, датеја не бањам у корито. 2. упрска течношћу. — Шљисну лавор преко праг,

све ме обања.

обари сврскува. —обари ни некојајченце и тури посно сиренце те обедувамо.
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обашка прил одвојено, посебно. — Спавају си обашка, сваки у своју собу. —

Исипи у подрум компири, обашка гољаци, обашка месечари.

обвар м оно што треба да се искува. — Тури овуј џигерицу у обвар.

обвари свр откува, искува. — Обвари џигерицу, бубрези и срце од вепра, па ћу ги

турим у спржу.

обварување с глим одобварује (се). — Без обварување не мож се еде џигерица.

обварује (се) несвобарује (се), искувава (се). — Долњи веш обварујем у големи

котал. — Џигерице, бубрези и дроб се обварују у котле.

, обвати свр обухвати. — Књдобвати с онејручетине цепанку, па гу врљи у кола.

— Обвати гу око струк, па на коња, и — побеже.

обвива (се) несвобавија (се), умотава (се), увија (се). — Обви дете добро књд га

носиш куде доктура, да не оšебне. — Добро се обвивајте са шалови и капуљаче, да не

премрзнете преко Џеврљанку.

обвивање с гл им од обвива (се). — Требе му добро обвивање на туј исклечену

ногу.

обгрне (се) свр 1. огрне (се), загpне (се) умота (се). — Обгрни га з-гуњу, да га не

продува ветар. — Глеј како се деда обгрне књд излази по студеницу, такој да се

обгрнеш и ти. 2. покрије, увије у покривач. — Обгрни деца добро све црге, да им неје

студ. 3. загрли, обгрли.— Обгрну гу и стаде да гу целива, 4. нагнеземљу, вогpне (2). —

Добро да обгрнеш компири.

обгрњување с гл им од обгрњује (се). — Требе обгрњување од ветар.

обгрњује несв1. умотава (се), огрће (се), утопљава (се). — Ја га обгрњујем

ca(c)-шал, а он ће разгољиздрен да иде по снег. —Деца добро да обгрњујеш, у собу-e

ладно. — Књд појде у воденицу, обгрњује се са шалови и гуњу. 3. грли. — Свако

женско оће да обгрњује. 4. нанесе, навуче земљу. — Обгрњуј добро компири књд ги

загрћаш.

обгрћа (се) несв1. огрће кога чиме. — Обгрћај нешто на грбину, да се не смрзнеш

наулице. — Обгрћај се, немој да оSéбнеш наулице. 2. грли кога. — Обгрћа гу целден

по собор.

обгрћање с гл им од обгрћа (се).

обдува се свр презасити се изобиља (хране, пића, живота), уали се.— Обдувала

се, не помага им ни по кућу, камо ли у поље, - трп прид обдуван, -а, -о пресит,

презадовољен, уаљен. — То-е дете обдувано. — Како ће работи књд је обдуван. —

Обдуван па никога не зарезује.

обед мједан од три оброка у селу (ручђк, обед, вечера). — Викај га на обед. —

Однесе обед на косачи у Страње, па се још не врћа.

öбедве бр обадве, обе. — Обедве ћерке му учу у Београд.

обедување с глим од обедује, ручање, ручак. —Штоданас не беше на обедување.

— Дојди одма на обедување, па ће идемо за снопје.

обедује несвруча. — Они доцкан обедују. — Научил да обедује у тачно време. —

Време-е да се обедује.

обезбеђава (се) несвобезбеђује (се). — Прво да најдем мужа, па после стан да

обезбеђавам. — Требе се обезбеђавамо за зиму з-брашно сол, ориз, шићер и гас.

обезбеђавање с глим од обезбеђава (се). — Млого ми паре требу за обезбеђавање

oблекло за зиму.
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обелеје свр 1. побели, оседи.- Поред њега сам млада обелела. — Како да не

обелејем књдје све стоварено на моју грбину. 2. фиг оцрни. — Обелел образ ко гавран

перушке (изр).

обели свр побели, добије седе. — Обелил ноћаске Орловац, врнул снег. — Оста

рела сам и обелела с-мојега човека, све работејећи барабарке.

lобели образ изросветла образ. —Тодор ни обели образ на Горешњак с-његову

paмунику.

обељак м мотка, тојага. — Довати обељак, па гизабранистија сокак, едва му

утекоше.

обере свр 1. сакупи. — Кој ће обере оволке сливе, што су скрљале. —Чим се свари

млеко, она обере сметану. 2. фигуништи.—Мразови обраше ошавјош пролетоске.

lобере бостан/изр награбуси, лоше прође. — Обрал је он зелен бостан све такву

работу.

/обере млеко/ изр веровање сточара да поједине жене бајањем могу одузети

млеко туђим овцама, а својим придодати. — Тај Лепосова-е била опасна, знала-e

з-бајање да обира млеко на стоку. —Старе жене су знале како се на краве врћа обрано

млеко.

обесен, -a, -o 1. обешен. — Ене ти га јулар обесен на дирек, како га не видиш,

ћорчо! — Неје се сам обесил, викаше неки људи да-е обесен. 2. окачен, овешан. — Ти

га тражиш, а гуњче те гледа обесено на чевилек.

/обесено/ изр: омесено на обесено. — Нема нигде, синко, омесено па обесено (без

рада нема ни хлеба). 1

обеси свр окачи, овеша какву ствар. —Узни дедину гуњу пагу обеси начевилак.

/обеси мустаћи/изр смркне се, сневесели се. — Што си одједнуш такој обесил

мустаћи.

обешеник м 1. обешењак. — Обешеник един, укачил се у вр крушку. 2. фиг

огурсуз, препредењак. —Тија обешеник ви преварал, он узел паре, а висtrработите.

обешком обешењак. —Тија обешко, ће мидојде подруке, ћу му се наплатим.

обзева несвриг облeће око чега. — Обзéва око мое јабуке, ал не смеје да бере. —

Залуд обзеваш књд одј-Ђуму не смејеш да улезнеш.

обзéва се несвобухвата устима. — Кад)-це ламка, јајце се обзева.

обзевање с гл им од обзева (се). — Од обзевање ме заболеше уста.

обзине свр обухватиустима. — Има уста да обзине цел кревај. —Обзину онолко

јајце.

обsида свр огради зидом. — Ће обsида кућу сљс камен.

обsиђује несвобзидава што. — Решилда обsиђује јаз за воденицу, да му га река

не носи више.

обsиђување с глим одобsuђује.—Надокарал камен за обsиђување авлију поретпут.

обsињување с гл им од обsињује. — Ће ишчаши уста од обsињување.

обsине свр в обзине. — Кад обsине, мож те прогуне. -

обsињује несвобзева, обухвата устима. — Немојтујдами обsињујеш око ручак,

но иди донеси воду у стовне

обsинsување с гл им од обsинsује. — Нема корис од обsинsување у туђо.

обsинsује несвпеј 1. фиг посматра, облизује се. — Ми ће ручамо, а он нека

обsинsује, неје тел да ни помага. 2. фиг салеће, облеће. — Обšинsује и Микајло око

Јаворку. — Ти узни работу, а он нека обsинsује.
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обsир м 1. поштовање, респект. — Има спрома њега обsир, па га поштује. —

Нема обsир према никога. 2. морал. — Обšири ми недавају да се сас) жене свађам. 3.

имати нешто или некога у виду. — Ће га узнемо у обsир. — Не дооди у обsир.

обsира несвзагледа, прегледа. — Обsира свуде по село и не најдо си тој вакле

(јагње). — Ваздњн нешто обsира низ друм — уз друм. -

обsира се несвосврће се, обазире се. — Залуд се обsирам, књд она не дојде. —

Сваки час се обsира ко да од нешто страује.

обsирање с гл им од обsupa (се). — Кво ти је тој обsирање докле работиш, ники

неће дојде да ти помогне.

обsирување с глим од обsирује (се), освртање. — Не мож он без обзирување на

све стране.

обsирује несвзагледа, проверава, прегледа. — Обзирује по кошару и ајат, негде

затурил узду от коња.

обsирује се несвв обsupace. — Обsирује се сваки час, мож ће наиду нека кола, да

не оди пешки.

обspне свр загледа добро. — Обspни га добро, па се после погађај, не купује се

коњ сваки дин. 1

обspне се свр окрене (се). — Обspну се два-трипут, па књд виде нема га, отиде си

нис пут.

обspћа несвпосматра, загледа. — Обspћа гу са сваку страну, ко матрапаз књд

купуе јуницу. - |-

обspћа се несвосврће се. — Немој се сваки час обspћаш, ће закаснимо. — Обspћа

се за сваку жену. -

обspћање с глим одобspћа (се). —Задоцнимо збогтвое обspћањеза све и свашто.

— Ни две паре не давам за његово обspћање.

обива несв1. обија, краде. — Загубил кључ, па обива браву. — Научил да обива

куће, па га уапсили. 2. скида,усеца, теше. — Обива малтер, лошо малтерисал собу.—

Обива камен за sад, 3. фиг скита, луња. —Обива прагови по малу. — Обива по село ко

одврзано куче.

обивање с глим од обива. — Књд немаш кључ, мора обивање врата елипенџер. —

Дојади ми обивање туђи прагови, еднуш и ја да се скрасим.

обигра свр обиђе, посети. — Требе (да) обигра млого врата па да се запосли. —

Обигра цело село и не најдо га.

обигрување с глим од обигрује. — Залуд му толко обигрување, неће га Стамена.

—Онолко обигување, и па се незапосли. —Сврљил га коњиз седло у обигрување.

обигрује несв1. обиграва, оптрчава.— Обигрује око кућу, неће га пушту унутра.

2. фиг додворава се, обиграва. — Обигрује око њега, да му се умили. — Обигрује око

девојку. 3. размрдава, разиграва коња. — Обигрује коња по ридишта.

обиђе свр 1. заобиђе. — Књд обиђеш овеј куће, иза окуку е његова, голема, на

спрат. 2. посети. — Ћете обиђемо у другу недељу.

обиђе“ свр фиг проба, окуси (имп: обиђ) — Узнем да обиђем од онеј наше крушке

водунке, књд оса улезла у њу, замалко да гу поедем. — Обиђ од моју баницу од

растрзане коре.

обиђне свр у дем знач: обиђе (3), проба, окуси. — Воли да обиђне свако вариво, па

тБгда узне оној кое му се највише свиђа. — Обиђни и од квасено млеко. — СЕгнема

кво да обиђнеш, скроз)-смо се испостили.
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обиђување с гл им од обиђује, кушање, пробање. — Без обиђување не можда

зготвиш аран ручак.

обиђује несвпроба, куша. — Не можда постигне да обиђује све што смо

намесили.

обије свр 1. провали. — Обије и покрадне кво стигне из)-задругу на Мејане. 2.

одломи од нечега. — Нека деда обије труд од буку, па ће га сушимо, да палимо цигаре

с огњило. 3. фиг посети све редом. — Кљдје пошњл, бар нек обије целу роднину, па ће

види кои ће му помогне.

обикаља несв1. обилази. — Обикаља око кућу, како мачка око врућу кашу. —

Обикаља село на Дорчу, да га малко разигра. 2. прикупља, сврће на једно место. —

Ђума-е туј да обикаља стадо, да се овце не погубу.

обикаљање с гл им од обикаља, в обиколување. — Толко обикаљање, и па се

загмацамо у бару.

обиколи свр 1. опколи, састави круг око нечега или некога.—Обиколи говеда да

видиш пасу ли сва. — Трипут обиколи малу и не најдо гу, куде ли се денула сам Бог

знае. 2. заобиђе. —Обиколи глобило ниспутињчеза Мејане, те се неумокри.—Књдга

видиш, обиколи га, да те не задева.

обиколување с глим од обиколује, заобилажење. — Eбати оволко обиколување

по путишта, ка(д)-ће на прав пут (да) излезнемо?

обиколује несв1. обилази, саставља круг око кога или чега. — Залуд ти оби

колујеш око Драгињу, кад)-це она обрекла на Радована Дисинога. 2. опкољава. —

Нека едњн од вас обиколује стоку почесто да му не побегне неко говече.

обира несв1. скида, скупља. — Обира сметану на млеко. — Отишал у Чуку да

обира сено. 2. фиг одузима (млеко стоци), в обира млеко. — Који ми-е стоку обирал,

на нож нек се надене, који ми-е стоку обирал, стока на нож да му се надене (бајалица

уз магијску радњу којом се враћа „обрано“ млеко стоци).

lобира млеко/изрв /обере млеко/. — Љубика е обирала млеко на овце, затоlj)-e

cir y пакел.

обирање с гл им од обира, 1. скидање, скупљање. — Еднуш ли сам гу ружил за

обирање сметану. — Викајме за обирање сено у Стаменкову долину, дати помогнем.

2. фиг одузимање (млека). — Знала-е да вражука за обирање млеко на краве: „Што-е

моје, било-е на лице, на душмани нека-е наопoкol“

обистри свр избистри,разбистри.— Нека се извор добро обистри, па тек завати

да пиемо.

објане свр 1. зајаше, појаше. — Објани коња добро и држ узду, да те не сврљи од

грбину. 2. фиг обави полни однос. — Еднуш ли сам гу објанул по шумаци докле смо

чували овце.

објањује несвзајахује, јаше. — Прво он објањује коња, да га навикне на седло и

узду. 2. фиг обавља полни однос. — Објањује коју стигне и која му даде.

објањување с гл им од објањује.

облаж зидарска алатка за наношење малтера и за пердашење зидова. —

Закисни облу у воду до јутре, кад!-ће пердашимо suдови.

oблaга несв1. облаже, поставља, ређа. — Облага кућу с вештачки камен. —

Облага рану смелеми. 2. лаже, вара. — Облагали девојку, па гу одвели у Чукурусци

за Цветомира.
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oблaга се несвклади се.— Немој се облагаш с њу, ћете превара. — Кршимојадац,

па се облагамо, напослетку ме он превара.

oблaгни свр 1. учини се слатким, ослади се. — Облагнеше ми овија твои колачи,

да ми дадеш рецепис. 2. фигуслади се, допадне се.— Нешто му облагнело нашо село.

облагување с гл им од облагује (се).

облагује несвобећава што, лаже. — Облагувагу, облагуваће гу узне и не узе гу.

облагује се несвводи љубав, влажу се, в љубавишу. — Облагују се момак и

девојка.

облажи (се) свр 1. окусимрсну храну, омрси се за време или после поста — Кво му

тој даде да поеде, облажи ми дете на светћц — Забораила сам дека су данђс пости, па

се, црна, облажи. — Немој се јутре облажиш, голем је светБц, а и петњк је, 2. први пут

у сезони проба неко воће, или после дужег времена слаткиш.—Дајда се ија облажим

с чоколатку. 3. фиг омасти. — Видим ја, ће му облажиш секирче, колко се испизмил

на тебе (претња).

облаза ж 1. траг инсекта на људској кожи. — Ћути покажем коју травку да

налагаш на туј облазу, да ти пројде. 2. фиг човек без стида и срама. — Стуј облазу

више не идем никуде, само да ме посмешује.

oблaзи свр 1. промили телом (инсект). — Облазила ме нека бубачка, све ми

пликови излезоше под гушу, 2. лазећи, пузећи обиђе око нечега или некога. — Ако те

облази дете, не-це ожениш.

oблaзина“ ж непоорани део земље, воплазина. — Требе ли да ја копам његове

oблaзине по орање?

oблaзина“ ж фиг пеј бестидник. — Да те више несhм видел с туј облазину.

oблaзување с гл им од облазује. — Кожа поцрвенеје од облазување бробињци. —

Срам)-ме изеде од његово облазување по село. -

облазује несв1. мили телом. — Почели бробињци и мушице да га облазују, кој

знае књд је липцало теле. 2. обилази редом. — Ка-це напие, почне да облазује целу

малу. -

oблaти свропадне кога, исприча интриге, лаж о некоме. — Умеје тај кучка да

oблати човека.

oблaчи се несвнаоблачује се. — Облачи се откуде Тумбу, немој па да ни завати

откocje.

облачина“ ж ауг од облак.— Зацрнел се облачина откуде Клисуру, не слути на

добро.

облачина“ ж облачност. — Са све стране одеднуш салете облачина, не видомо

ка(д)-це навуче.

oблекло с одећа. — Требе на деца ново обекло, иде зима. — Дај ми облекло

ш-чевилак.

облeкување глим одоблекује, облачење. —Тесне на дете чеширке, па закасамо с

облeкување.

oблекује несвоблачи. — Кој ће да ми те облекује књд мама отиде куде доктура у

Лесковац? — Облекуј брзо дете, требе да пооди у школу.

облec, -та, -то 1. заобљен, округао, овалан. — Донеси ми онуј облeсту пердашку.

—Требе ми облeс, а не пљоснас камен за кацу с купуз. 2. фигугојен, надебљан.—Беше

за ујгун, сbк ми дошћл нешто облeс.
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oблети свр фиг обиђе, обиколи. — У суботу се облети гроб с кучину и опали се

наоколо и вапир више не можда излезне из гроб. — Облете цело село, и не мога гу

најдем, ко да-е у земљу пропала. — Иди још по озгорке, па гу отуд облéти, да те не

види.

облече свр обуче. — Све ћу ти облечем од укопну спрему што си ми рекел. —

Нека облече гуњче, дунул северинко, застудело од јутроске.

облизни (се) свр донесе на свет двојке (овца, крава и др). — Калуша па обли

знила.

облизбјам онај који стално нештоједе, који се стално облизује. — Викајвише

тога облизоју да поодимо на њиву.

облизување с гл им од облизује (се), облизивање. — Тај лиша му избила од

облизување.

облизује сврлиже. — Полапћал Ђума рану, па облизује карлицу.

облизује се несв1. лиже своје усне, фиградује се храни. — Облизује се како

мачкаНа сланину, КаКО. куче На коску. 2. фигликује, показује задовољство због нечега.

— Има туј нешто, не облизује се он тек такој.

облита несв1. облeће, салеће, удвара се. —Толко облита око Руселену, па ништа.

— Облита око девојчетија како петњл око кокошке. — Не облитај туј како мачка око

џигерицу, но седни. 2. фиг обилази. — Видим облита нешто човек око малу, има неку

муку, па га вика. — Залуд облитају крујаци ноћом око појату, не можда улезну.

облитање с гл им од облита. — Требе ти два сата облитање око езеро до

Стојковићеви.

облитојам онај који облeће око кога или чега, ко заобилази неки посао. — Ел

дошћл онај облитоја, да видимо куде-е целден бил”

облица ж дугачко дрво дебљине до 15 цм. — Требу ми пе-шес облице за по

дупирачи.

облов м нерадник, ленштина. — Нарађала си све облови, куде се не превара да

родиш бар еднога работника.

облог м облога“. — Да ти напраим облог за туј натеклину?

облога ж1. уметак у опанак, в навошто. — И облоге ми се исцепиле, требе ги

заменим. 2. комад тканине, наквашен водом илиракијом, или с каквим мелемом, који

се ставља на убој или болесно место на телу. — Имаше ватру, ал му на ступала

туримо облогу от компири, те гу извуче.

обложи свр заштити нечим, стави облогу. — Кров смо обложили з-даске, па

после ковали летве за цреп. — Обложила му ногу с-костолом, да му зарасне кос, па

после врзала завој.

обневиди свр изгуби вид, ослепи. — Већем обневиде па одим насумице.

обноси се несвв односи се. — Остарели, па се едва обносу све стоку.

обовезно прил 1. обавезно. — Тој се целивује икона обовезно. 2. заиста. — Има

ђаволи обовезно, књд ви ја казуем.

обоица ж 1. два човека. — Дошла су обоица из работу, 2. зб им обоје. — Сестра и

ти, обоица да дојдете на обед.

обојак (угл мн обојци) м уложак од сукна који се ставља у опанак (Лебет,

Мачкатица), в навошто. — Обојци правимо од старо клашњено ел од чоју.

обојче с дем од обојак. — Кво патребе за детињи опћнци, малечка обојчетија.
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оболеје свр разболи се. — Не иђ гол по зиму, ће оболејеш. — Свекрва ми беше

оболела, па посо у кућу леже на мене.

обосеје свр 1. обоси, остане без обуће. — Деца обосела, требе им купимо чижме

за зиму, 2. фиг осиромаши. — Оголели и обосели смо, 3. фиг оћелави. — Од големе

бриге обосела му глава. 4. остане без поткова (стока). — Кад)-стока обосеје,

чапоњци вој се разглобу и не можда вуче кола.

образ м фиг част, поштење. — Куде му је образ да ме па питује за ралицу? —

Изгубила образ. — Да има образ никад не би дошћл куде нас.

образњк м дем од образ. — Гори му образик од мраз.

образим мн лице. — Омиј прво руке, па после образи.

обрамка ж 1. дрвена мотка помоћу које се преко рамена носи терет. — Полњк,

па ће однесеш кове на обрамку, овакој ће ти искидају руке. 2. торба која се носи

прекорамена. —Тури на момка у обрамку леб, грутку сирење и едну поприку и прати

га у овце.

обрами се сврстави торбу преко рамена. — Обрамил се беше с неку торбетину,

отиде низ друм.

обрашче с дем и хип од образ, обрашчић. — На дете поцрвенело обрашче што га

уштипал тетин. — Цуни га у обрашче, да му пројде зуб.

обрекне свр обећа. — Ако ти-е обрекал, такој ће и бидне, он је од реч.

обрекне се свр обећа се. — Станија се обрекла на Стеву: кад!-дојде из војску, ће

појде за њега. — Еданпут ли сам се, па, обрекла. — Обрекла се, па порекла.

обрецне се свр осорно, дрско одговори. — Како дава да војсе и оноцки чапоњак

обрецне?!

обрецување с гл им од обрецу (ј)е се. — Н-умеје друкше, само с обрецување.

обрецуе се (обрецује се несвоcopно, грубо говори, одговара. —Недавам да ми се

више онакој осорно обрецуе како он умеје.

обрече свр обећа. —Тој што човек обрече, мора испуни. —Не вељаје да обречеш,

па излiЖеш човека, пишманиш се. - -

обрече се свр обећа се коме. — Кад)-ти се обрече, твоја-е. — Само се ти обречи,

па ће после дојдемо, ако требе и з-бегање да те одведемо. н

обрија свр фиг пресече, однесе. — Немој наулице, ветар ћете обрија! — Обрија ме

све мраз.

oбрисина ж чистина, гола пољана. —Ћете ошиша ветар на туј обрисину на Дел.

обритви (се) сврв обричи (се) 1. обрија (се). — Волим да ме обритви преденски

брица. — Нека се обритви и уљуди, после нек дојде на седењку, 2. фиг окоси. — Сам

обритви целу огрењу у Јереницу. 3. фиг попасе. — Овце обритвиле ливаду уз реку,

остали сâмо брабоњци.

обрица несвобећава. — Кој млого обрица, малко дава. — Обрица ми брда и

долине, а ка(д)-дојдо за њега, нигде ништа од|-тој.

обрица се несв1. обећава се коме. — На млоги се-е обрицала досЊг, ал се још не

ожени. 2. куне се. — Обрица се у матер и башту да је такој било.

обрицање с гл им од обрица (се). — Не веруј млого у њојно обрицање.

обричи (се) свр 1. обрија (се). — Викај Бору да обричи чичу, зарасал кораспоп. —

Пöубав си кад!-це обричиш. — Обричи се, да те не гледам таквога. 2. фиг окоси. —

Обричил у Раскрсје целу ливаду до пладне. 3. фиг попасе. — Куде вржеш коња,

обричи до зевњу.
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обричен,-а,-о обријан. —Што-е убав овакој обричен. —Обричен пазаличен.

oбрише (се) свр 1. утре прашину, опере. — Јутре се не работи, па ћу обришем

прозори и очистим кућу. 2. фигуљуди (се). — Сомyране, обришитеј sинse. — Обриши

сопуљ, сопоуљане еден! — Нек се обише, па тек некулезне у кућу. 3. фиг заборави.—

Нека обрише он тој што-е наумил, јунци ми несу за продаву. — Нек се обрише он од

наслество, књд ме више не поштуе. 4. фиг убије. — Ћу те обришем, бре, више да не

постоиш на овија свет!

обрколи свр омађија, заведе, опчини. — Обрколише ме с нешто и појдо за туј

пијану несрећу. — Обрколила га, па се човек скроз помел. — Немој куде туј кучку, ће

те обрколи да забораиш и како се викаш.

обрлати сврвобpколи. — Еднога ли-е она обрлатила, затој сbк у старос плете

сколубе ко баба-девојка.

обрљавеје свр посенили, полуди. — Кад)-дојде у неке године, човек сам обр

љавеје. — Ајд што он брљавеје, ал што и тебе обрљавеје.

обрљавен, -а, -о полудео, није баш нормалан. — Мисли да сам толко обрљавен,

да мож с мене кво оће.

обрљави свр посенили, полуди.— Начисто обрљави од бриге и секирације, па не

знам кво работим. — Дала му Васка едно стакле с ракију, па га обрљавила.

обрљавотина ж 1. магијски напитак. — Дала му неку обрљавотину, да начисто

обрљавеје. 2. луд, замајан човек. — С туј обрљавотину нећу више ништа да имам,

обрљави те с његове прикажње, па ништа не уработиш.

обрне свр 1. окрене.— Обрни-окрени на исто му дојде. — Обрни коња, па уз Дел,

да најдеш Драгомира. — Обрни гу из-другу страну, да се добро испече. —Обрни сено

у Китку да се суши. 2. фиг почне да пада. — Још малко па ће обрне киша. 3. фиг

предомисли се. — Књд виде да се човек наљути, он обрну на шалу. 4. фиг повали. —

Едну ли-е жену обрнул, па да се чудиш.

обрне се свр 1. окрене се. — Требе се обрне сено да се суши. — Отиде у работу и

не те да се обрне да му још емпут видим лице. — Кад)-це обрнеш, кво-е иза тебе

остало, кво си ти уработил“ Ништа! 2. изврне се, преврне се. — Обрнуше се кола у

долину.— Обрну се трактор и ми поиспадамо накуп. 3. фиг обрецне се. — Обрнул се и

öн, неће ме више слуша. — Трпе, трпе, па књд му се обрну, чул је и оној што куче с

масло не би појело 4. фиг промени се. — Скроз се обрнул, више неје онакав намћор, а

и не пије.

обрнут, -а, -о окренут. — Књд пројдослbнчоглед беше обрнут на овуј страну а

сbк па обрнут накуде Боровик. — Што-е овој обрнуто наопoкo?

обрнуто прил 1. обратно. — Неје такој, него се обрнуто тура јерам. 2. на главу. —

Ел можда стојиш обрнуто.

обрсти свр поједе лишће. —Губари обрстили цел Качар. —Козе ни све обрстише

лозе на компири. — Поганци ће ти обрсту уши (претња детету).

обрт“ м место где се обрћу рало и волови кад ору њиву. — Књд будеш на обрт,

стани малко да се волови одмору. 1

обрт“ узв којим се окреће коњ у вршидби. — Обрт, Врањчo!

обртен м бот трава која се бере о Ђурђевдану и сплиће у венчић, користи се у

љубавној магији, в обртен-омилтен. — Књд га прогледаш кроз венац од обpтен, има

се само обрћа по тебе.
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обртен-омилтен м бот врста траве која се користи у љубавној магији за

придобијање младића или девојке. — Књд гу с травку обртен-омилтен трипут обле

тиш, има трчи по тебе ко овца на солило.

обрћа несв1. окреће. — Не обрћа ти се коло како требе. — Обрћа снопје да се

просуши. — Ветар обрћа чур час на едну, час на другу страну, 2. фиг користи, чини

шта хоће. — Обрћа гу око мали прс како си он оће. — Обрћа ни како му прдне на

памет, а ми ко тутубани — ћутимо. 3. фиг поваљује. — Обрћа женске такој која му

налети. 4. фиг шићарџисује. — Узе ми матрапазјунци и сbк обрћа мое паре, а на мене

још не дава.
-

обрћа се несв1. окреће се. — Обрћа се ко долњи камен на воденицу (изр). — Не

обрћај се све докле не прејдеш прву долину. — Обрћа се ко пипетљива кокошка. 2.

двори, служи, слуша.—Обрћа се она око њега како лисна ветрушку. —Обрћа се како

му кажу. 3. котрља се (точкови, зупчаници). — Зашто ти се овој коло не обрћа? —

Млого се тешко обрћа ветрењача, можда нее подмазана. 4. фиг супротставља се. —

Почело дете да вој се обрћа, да гу више не слуша.
-

обрћање с гл им од обрћа (се). — Без обрћање, тешко се суши сено, а мож се и

скапе. — Млого сасипуеш жито у ветрењачу, па тешко иде обрћање.

обруби свр 1. поједе руб. — Таман што испеко леб, дете га обруби. 2. поруби

иглом. — Обруби туј кицељу да ти се не разресује.

обувка ж обућа. — Немам си ни обувку како требе a shпам снег преко Џевр

љанку.

обувло с оно што се обува, обућа и чарапе. —Донеси ми обувло, да се спремим

за у говеда.
- - .

обуен, -а, -о обувен. — Немој да ми улази обуен у гостињску собу.

обује /обуе изр: обује коња поткује коња, обује волови поткује волове, обује кола

постави шину на точкове воловских кола.

обукување с глим одобукује (се). — Етегу у кућујош се кани око обукување.

обукује несвоблачи. — Обукује дете, умокрило се. — Не могу гу чекам, три сата

се обукује. — Обукује се ко за испит.

обушен,-а,-осломљенеуши код игле.— Обушена ми самарџиска игла не могу да

попрајим самар. 1

обуши свр 1. поломиушице (код игле).— Имаше добру самарџиску иглу, и њу ми

öбуши. — Куде ми се па сbк обуши игла књд ми најтребе. 2. фиг отчепи, отпусти. —

Књдобуши, свему наказа уочи. —Обушилбрану на виру Бобатало, па истекла вода.

обушка жигла поломљенихушица. —Остала сам седну обушку, ни черапу си не

могу закрпим.

овајди се свр окористи се. — Ники се на туђу муку неје овајдил (изр).

овајдише се сврв овајди се. — Млого су се овајдисали и онија што су ишли у

работу, те ћу па ја да идем.

овак прил овако. — Нека буде овак, како ти казуем.

оваки пок придзам (само мушки род) овакав. — Оваки људи ни требу. — Оваки ће

ни упропасту.

овакој прил овако. — ОвакоljЈ-е тој било. — Овакој се врзује снопје с јужице. —

Овакој Цуна поје.

овам прил овамо.— Брзо-те овам да видите чудо невидено. — Овам не беше киша

књT појдо.
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овамњи, -ња, -њо пок зам који је овамо. — Овамњи људи дојду попитоми.

Овамњи Струмићевим мн заселак села Златанци.

овам-онам прил овамо-онамо. — Идомо овам-онам, кобајаги да ми покаже међе,

а све забораил.

овамте-онамте прил в овам-онам. — Немамја време да ме форта овамте-онамте.

овњг-онbг прил данас-сутра, понекад, с времена на време. — Пројде Тане ка

лаџија овћг-онbг, како се потреви, па ни окалаише судови.

овћн/ованм зоолован,мужјак овце. —Какњаје тој овbн брдак, свлда га видиш.

овbс / овас м ботовас Аvena sativa. — Овbс ни требе за зоб, да зобимо коњи, и за

превнину.

овдека прил овде. — Овдека ни-е баш добро. — Одвека нее толка зима ко горе у

Валмиште.

овдека-ондека прил овде-онде, ту и тамо. — Шаренеје се снег још овдека

-ондека. — Слана изгорела компири овдека-ондека.

oвeамзам датив мновим, овима. —Узнијерам ијулари и однеси овеaм преко пут.

— Дадо туј вилу овéам у Динчини, па забораи.

овеје свp очисти жито од плеве. — Светрењачу се побрзо овеје жито.

овејотина ж отпаци при вејању жита. — Збрамо жито у вреће, на гувно остаде

само овејотина.

овеша се свр обеси се. — Овешал се за грањку од јабуку, да ми опогани дрво, и

оно се осуши.

овија, овај, овој мнoвија, овеј, овај (овија) покзам овај, ова, ово мнови, ове, ова.

— Овија човекје луд, откудје, не позавам га?— Овај жена никад неједом. — Овој дете

ич не слуша. — Овија људи по целден преседу пред-sâдругу. — Овеј жене несу

касветне. — Овај деца сва иду у школу. — Овога човека не познâвам, овуј жену несhм

видел, а ни овој дете. — Овај ми пут неје познат, затој носим овуј мотку, да се не

соплетем по овéј џомбе.

овија несв1. заобилази истину, лаже. — Немој ни млого овијаш, но казуј како-е

било. 2. фиг гони, јури, удара. — КњT поче да га овија с прут, пресеко се.

овија се несв1. привија се. — Овија се ко млада уз младожењу. — Овија се како

граус притку. 2. мота се, врти се. — Овија се момак млого овија око нашу Руску,

боим се ћу га овијем седну мотку.

овијање с гл им од овија (се).

овије свр 1. оплаче. — Овила га-екако домаћина. 2. обиђе. — Нека овије око малу,

па на горњу вракњицу да улезне. 3. фиг појури, загна. —Ћу га овијем с корубач да се

сврти одонуд Ракицку реку.

овије се свр 1, умота се, ушушка се. — Нек се дете овије у црге, па нек спи, 2.

тугује. — Кад)-ти се туга овије око срце, кво да работиш сам у овија пустињак усред

лето?

овирка ж мали куп сена. — Збери сено у овирке, јутреће га парастишамо да се

суши, па ће га предвечер зденемо у плас.

овирче с дем од овирка. — Збрал сено у неколко овирчетија.

овиси свр фигодомаћи се. — Овисели у кафану, па им се не иде дом. —Овиселим

у кућу, па н-умеје да си отиде.

овицир м официр. —У овуј су собу спали наши овицири, а у овуј па бугарски. —

Што би рекал Тока, ти имаш став за овицира.
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овициpка ж жена официр, жена официра. — Саша Јаворинае излезла из ратко

овициpка.

овициpкин, -а, -о официркин. — ТуljЈ-е некад била овициpкина кућа, одамна се

скљокала.
-

овициров, -а, -о официров. — То-е овициров син.

овицирски, -а, -о официрски. — Туриловицирски опасач.

овицирски прил официрски. — Поздрави ме овицирски.

овне с дем и хипод овен, ован стар до две године. — Море, помисли се, кој ће ми

ђавол и тој овне, узó па га продадо на Селима. -

овнећина ж овнујско месо, овнетина, овчетина. — Спремила беше баба овне

ћину с компири.

овниште с аут од овћн. — Ако нема рогови, ће те убоде тој шуто овниште.

овновски, -а, -о овнујски. — Место чевил,к на sад турил овновски рогови, од

брдака, усвpдлени. -

/oвoјми-онојми/изр и ово и оно, свашта, глупости. — Само си прича овојми

-онојми. — Не могу више да слушам тој њојно овојми-онојми.

оволицљк, -цка, -цко оволишни, сићушан, мали. — О(д)-цтра се напрајимо ово

лицки, смалише ни се ноге ко у поганца. — Ако не едеш ће останеш оволицљк.

оволицко прил сасвим мало.—Требе нијош оволицко, падазавршимо кућу.

оволичњк, -чка, -чков оволицњк. —Књдбео оволичњк први пут сам ујанул коња.

оволичко прил в оволицко. — Памтим га још од оволичко. -

| оволки, -а, -о оволики. — Оволки смо били кад)-цмо пошли у школу. — Оволка

врућина неје досЊк била.
-

оволко прил оволико. — Оволко се мучим и ники ми тој не признае. — Оволко да

ме не слуша.

овољи свр овлада, савлада, превлада, заврши. — Требеше ни два добра српа да

овољимо ржeницу у Вител.—Бори се, бори, јадничек, ал болес га овољи. — Овољимо

и кров на кућу. — Овољила травуљина леје, требе се плеви. — Овољила мужа, па си

работи по свој ћев.

овоцки, -а, -ов оволицек. — Овоцки-е бил кад!-цам га држал на скут, а сbк

поглеј колки-e.

овочко прил в оволичко. — Још овочко ми-е остало сиренце.

овpи свр узаври, прокува се. — Ако-е оврело млеко, склаћај га с вериге. — Књд

öвру јајца, стуpи лонче с плотну, па ги олади.

оврта несв1. окупља, сабире. — Не овpтај туј булументу око кућу ћуте утепам. 2.

фиг замајава. — Само ме оврташ с туј причу, никако да појдем дом.

оврта се несвскупља се, сабире се, мота се, вуврта се.— Туј се овра по целден.

— Не овpтај се з-говеда свл на Јереницу, покарај гималко и накуде-Врбе и Станци. —

Овртају се око њега само џаболебароши.

овpти се свр привије се, навикне се.— Оврте се куде нас, па ни не искача искућу,

ко да га-е неки ђавол врзал.

oвртоглави свр пошашави, заблесави. — Овртоглавел за туј проклету Рулку

Лебецку. — Што такој не овртоглавеје за косу, ел матику?!

овpтување с гл им од овpту(ј)е (се). — Ништа не напраис његово овpтување око

Бренку. — Еднуш ли су га тепали за овртување око туђе жене.
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овртуе/овртује несвв оврта (1,2). — Овртује говеда све око воденицу, неће да

ги покара малко уз реку да пасу (1). — Сал гуовртуе, да не знае кое да работи како да

се оправи с работу (2).

овртуе се Јовртује се несвмота се, луња около. — Још се овртуе око кућу, не

отиде у работу. — Овртује се око њу како маче око врелу кашу.

оврше сврзаврши вршидбу стоком.— Књдоврше викамеда му дадем ветрењачу

да овеје жито. —На време овромо, сbг нек пада штуриња колко оће, - трп придоврт, -a,

-о који је овршен. — Жито-е све оврто, слама у плевњу, а зрно у пресаци.

овcћк м дем и хип од овђе. — Остаде ни још малко непожњејен овcћк.

oвсеник м хлеб од овса. — Врускал се и овсеник, књд неје имало кво друго.

öвсиште с место на коме је гајен овас. — Па ће бремо овсиште, ал сbк ће туј

садимо компири.

всиште смтн пашњак, ливаде и шума.

овуд прил овуда, с ове стране. — Пројдоше с говеда овуд Браниште. — Ти иди

овуд, путињче-е добро.

овудак прил в овуд. — Овудак смо спроводили воду до куће.

овутке прил овуда.—Немој вишеда идеш овутке, дами газишливаду, туј неје пут.

/овце израз у овце да чува овце. — Отидели Петрија у овце? — Кад)-цам јучерке

била у овце, састаимо ги с лебеђанске, па целден препојамо вашанске овце, в

Каракашке овце. 1

овчар м онај који чува овце, чобанин. — Имашемо добри овчари из Мањак, из

Дукат и из Љутеж, ал пантимо сел ча-Бибу с његову песму: „Ој, Стано, Станче,

подигни вустанче“. у

овчарка ж она која чува овце, чобаница. — Овце чувају овчар и овчарка, па се

приповују.

овчарување с гл им од овчару (ј)е. — Дванаес године сам провела у овчарување

куде разни газде.

овчаруе/овчарује несвчува овце. — Под)-цтарзаман поче и јада овчаруем.

овчарче с дете које чува овце, чобанче. — Овчарче, овчарче, кудети-ејагањче?

овченик м кувано млеко од овце. — Књд потквасимо овченик, квасено млеко

густо ко сирење.

овчетина“ ж овчје месо. — У зеље обовезно иде сушена овчетина.

овчетина“ ж ауг и пеј од овца. — Па ми се изгуби онај пуста овчетина, онај

Калуша!

овчи, -а,-о 1. овчији, овчји. — Овој су овде овчи брабоњци, туј негде су и овце. —

Овчо млеко подсирујемо обашка. 2. изр: — Ће добије овчи курац (ништа).

овчичка ж дем и хип од овца. — Куде су ми сbк моје златне овчичке, што сам ги

чувала по Длаги рид, да ми још еднуш заблају?!

овчљакмауги пејодовца. —Тиа овчљак ми досади, едва се вуче постадо.

огаздеје свр обогати се. —Ники преко ноћ, без лоповлак, не можда огаздеје.

огалати свр увреди, наружи. — Огалати ме оној Маргиче, тео га утепам, ал се

некако суздржа.

огалаћување с глим од огалаћује, вгалатење. —Свигу панту по огалаћување.

огалаћује несвеређа говорећи ружне, погрдне речи. — Умеје она да огалаћује и

без повод.
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öгењ могањ, ватра. — Наклади огењ, да се не мрзнемо. — Поцтакни главњу да

се разгори огењ.

öгењ крсник м ватра која се стално одржава на огњишту као свети огањ

породице. По потреби његов жар се носи у каквом суду или огњиштару (Б. Д.).

огењчњк м дем и хип од огењ. — Не те да се увати огењчек. — Суве шушке, па се

брзо завата огењчњк.

огењче с демодогењ, огњић. —Наклалогењче претколибу, ће пече компири.

огењчетинамауги пејодогењ.—Заватими гуњчеогењчетина, свега осмуди.

огењчина м аут и пеј од огењ. — Разгоре се огењчина, вукну пламен, да упали
комин. 1

оглав м поводац, оглавник. — Оглав иде око гушу, а јуларна прлицу. — Дај ми

öглав за дорчу, да га водим на поило. 1

оглави свp намести, веже оглав. — Оглавили више тој кравче, да га изведем

ис-кошару. -

оглавник м поводац за коња. — Тури на дорчу оглавник, па у падину на

кладанац, да се напои.

огладнеје свр огладни. — Дете брзо огладнеје у говеда, нек си понесе торбичку

с-леб.

огледување с глим од огледује се, огледање у огледалу. — Квоти-етој сваки час

огледување, да се неси замомчил.

огледује се несвогледа се. —Млого се огледује изализује онуј косу ко снашка.

оглоби свр казни. — Секал у туђо дрва, па га оглобили, - трп прид оглобен, -a, -o

кажњен новчаном казном. — Сви што несу шприцали говеда ће су оглобени.

оглође свр изгризе глодањем. — Врљи на куче нека оглође коске.

оглођување с глим од оглођује (се). — Остадели за мене нешто за оглођување?

оглођује несв1. глође. — Куче мож целден да одлођује коске, а ми требе побрзо

да сработимо. 2. нервира, секира. — Оглођује ме тој детиште сваки дан, те овој, те

оној му неје по вољу.— Само ме ти оглоћуј, па књд умрем ће ти башта доведе маћију,

па ће видиш како она тепа. -

оглођује се несвтаре се, гребе се (кожа тела). — Требе да носи дугачке гаћке,

да му се не оглођују ноге од|-цтруље чешире.

оглувеје свр постане глув, оглуви. — Оглувеје човек и сâм, књд нема с кога да

проорати. 1

оглуне сврв оглувеје.— Оглуну човекод некоју беду, такој симутике дојде.

оглушавеје сврв оглувеје.— Књд оглушавеје како ја, ће види како-е књд га викају

глушча.
-

оглушави сврв оглувеје. — Оглушаве у воденицу, па ич не чуем.

/праи оглушци/изрчини се глувим, не жели да чује. — Ја га викама он си праи

оглушци, бајаги ме не чује.

Огњена Марија ж вер Огњана Марија, 30. јул. — Не работи се на Огњену

Марију.

огњило с комад челика у виду потковице чијим се кресањем о кремен изазивају

варнице и преносе на труд, кресиво, оцило, чакмак. — Евети огњилопа запали и мене

едну од|-теј твоје замотане цигаре. —Врнул мушилоза огњило (мило за драго).

огњина м ауг и пеј од огењ. — Палимо страниште, па се распали огњина, све да

погори.
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огњинчина мауг и пејод огњина. — Разгоре се огњинчина, кућу да ни запали.

огњица ж 1. температура, в ватра. — Дете добило огњицу, свуноћ му турам

öблоге от-комовицу. 2. вет болест код стоке када мокри крв. — Огњицу куде говеда

лечимо ш-чај от-кантарионку.

огњиштар м гвоздени котлић у коме се носио жар с огњишта у разним при

ликама (Б. Д.).

огњиштарка ж водоравна греда која носи прочеље димњака, крајевима осло

њена на две косе гредице (Б. Д.).

огњишче (огњишче с (многњишчета, огњишчетија) дем од огњиште. — Изна

клали огењ, па се греју, огњишчета потам — повам, свуд по Дел, печу компири.

огњишченце с дем и хип од огњишче. —Угаси се мое огњишченце, како ми отиде

Страиња.

оголеје свр оголи 1. остане без одеће. — Ако настајиш да бегаш одработу, имати

дупе оголеје, па ће трк да видиш кво ће работиш. 2. остане без лишћа. — У јесен

шумак оголеје, ни листик не остане на грањку.

оголемеје свр 1. порасте. — Брзо нешто оголемеше овај деца, па им све ускратко

и устесно. 2. фиг смањи се, смрша. — Оголемело му облекло, кво ли му-e?

оголемује несврасте, развија се. — Деца оголемују нагор, а старци се смањују

надол.

оголен,-а,-о огољен, го. — БешеЧемерник оголен, сbк га усадили з-борови, па се

ништа живо не види.

оголи свр 1. фиг опљачка, покраде. — Оголили га лопови у воз, украли му све

што-е заработил. 2. фиг осиромаши. —Држеше се они едно време, али сbк су дибидус

оголели и обосели.

огољување с гл им од огољуб)е (се). — Ће навуче неку болку оlдЈ-цтално

огољување.

огољуе Гогољује несвчини да неко или нешто буде голо. — Не огољуј компири,

него ги загpћај. — Немој да ми она туј огољује дупе, да се свет резили, нека се облече

како требе.

огољуе се / огољује се несвскида одећу, открива се. — Млого се огољуe

ка(д)-цпи. — Воли да се огољује, да иде такој гољиздрава.

огоревина ж место опаљено ватром (дрвеће, жбуње, стрниште...). — За

палили огењ, па ми од шумак напраили огоревину.—Јутреће косимо огоревину.

Огоревина жмтн ливаде, шума.

огорелац м страдалник, погорелац. — Четерес прву дојдоше ни огорелци из

Метохију.

lогорело јаре изр преплануо човек од рада. — Постогшијо, брале, огорело јаре...

(нар песма), в постогија.

огорељам сиромах. — Млого се мучи јадничњк, огореља, требе му и ми помог

нсмо.

огорчеје свр постане горко, мрско, несносно. — Квöдаработишка(д)-ти и живот

огорчеје.

огорчи свр постане горко, мрско. — Огорчело ми више да живим и мучим се

како црвик.

оградише сврв ограише. — Туј годину млого оградиcâ. — Оградиса од овија

луџе, само бапћу лопту над нашу кућу. — Нешто га оградиса овија човек данic.
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ограђа ж1. ограђени део утрине, вогрења. —Терај говеда да пасу куде Спаиско

ву ограђу. 2. ограда.— Скршили ни ограђу наградину и пуштили стоку да улезне.

ограише свp настрада, намучи се. — Ограисамо од њега, стално помера међу у

Дел. — Ограисал човек од болес.

огране свр изгреје, обасја (сунце), сване. — Да ме пробудиш чим огране. — Књд

огране, поодимо за Сурдулицу. — Пукла пролет, огрануло слbнце, па милина. —

Огранул убав ден. -

огребе свр 1. сакупи, погребе сено. — Прати га да огребе ливаду у Дининицу. 2.

погребе, очисти суд. — Огреби котле од млеко.—Огреби сметану из млеко. 3. озледи,

изгребе. — Пази, тој маче-е пргаво, ћете огребе. 4. огребе (вуну, кучина). — Како коe

повесно огребем, ја га превржем с конац на средину да се не мpси. — Узнеш гребенци

и огребеш повесма.

огребе се свр 1. озледи се. — Брал шипци, све се огребал на трње. 2. окористи се.

— Умеје он добро да се огребе књд му искочи прилика.

огреботина ж огребано место на кожи. — По руке му огреботине ко да-е с

мачке имал работу. -

огрева несвизлази сунце, обасјава. — Поче да огрева и падину, да растрвиш

откocje. -

огрева се несвареје се. — Ми почомо да се огревамо, застуде ни у кућу.

огревање с глим од огрева (се). —За огревање смо се бар обезбедили, пун дрвник

цепанке.

огревлњкм огрев. — Не знам што ћемо за огревлњковуј зиму, још несмо ништа

докарали.

огревло с в огревлек. — С огревло ће бар да буде колај работа, ће обалимо

две-буке у падину. -

огредише сврв ограише. — Сви у вамилију огредисали од њега.

- огрејаш м батине, казна. — Има да види он његов огрејаш за тој. — Ће изеде

огрејаш, па це смири.

бгрења ж ограђени део утрине, приватни посед на утрини, в ограђа (1). — Ча

Драгомир је у огрењу сејал жито и косил отаву онам, у Јереницу. — Све ни огрење

усадили з-борови. -

огриба несв1. гребе грабуљом ливаду после кошења. — Отиде Станча да огриба у

долину по сенари. 2. погриба, чисти судове. — Научила да огриба судови како мачка.

3. гребена (кучина, вуну). — Целден вој у руке гребенци: огриба онај кучиста, па

устура.

огрибање с глим од огриба (1, 2, 3). —Умори се од огрибање сено поврљак (1). —

Навадила се кума на огрибање шерпе и лонци (2). — После митрну руке од огрибање

пуста кучиста (3). 1

огрижљак могризак.—Одма да врљите овија огрижљаци, заапали сте ги и такој

остајили, па мислите неки ће да ги еде по вас.

огрижњак мв огрижељак. — Куде се врља на срет кућу огрижњак, да га неки

згази.

огризина ж 1. остатак сточне хране. — Млого тураш рану на волови, па

остаљају огризине. — Свуде по амбар мишје огризине. 2. огризак. — Од убаве јабуке

само прајте огризине, кој ће ги после еде?

огризољак м в огрижљак. — Носи на свиње овија огризољци.
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огризотина ж остатак хране. — Збери огризотине из јасле, па дај на овце.

огркавеје свр промукне, изгуби глас. — Снајке, ће огркавејеш од)-толко певање.

— Немој да огркавејеш од викање.

огркави свр изгуби глас, промукне. — Огркави викаећи по овој дете и оно ме па

не слуша.

огрљак м крагна, оковратник. — Огрљак му беше исцепен ка(д)-це вpну од

-цобор, мора да се па с некога тепал.

огрне (се) свр загpне (се), стави на леђа. — Усредлето деда огрне гуњче и отиде

у воденицу.— Огрне сес-микаду и такој спи под буку, у ладовину. 2. навуче земљу. —

Огрнусте ли компири, ми наши прикарамо до крај?

огрозеје свр постане мрзак. — Ћеми огрозеје овој сирење, по трипут га едем на

ден.
-

огрози (се) свр учини што гадним, згади кога, досади, отежа, постане одбојно

— Немој ми огрозиш дете, да више не еде крушке. — Огрозило ми се више стално

идење у Село, ћу заебем работу. — Огрозил ми се живот, амрешка ме неће. — Огрозил

се еднуш и више не еде сирење. — Огрози се књд гу видо онакој издрпану и каљаву

како се спотура.

огртавеје сврв огртави. — Немој се толко дереш, ће огртавејеш.

огртави свр промукне, в огркави. — Глас му огртавел, па не може да орати.

огрћа (се) несв1. загрће (се), покрива (леђа капутом). — Огpћа капут, ће иде

поулице. — Дошло време да огрћамо дугачки капути. — Немој се огрћаш, него га

обучи, ладно-е. 2. окопава, загpће кромпир. — Викала сам га да јутре огрћамо

компири.

огрћање с гл им од огрћа (се). — Не помага огрћање, северинко бричи, него се ти

добро утегни. — Да дојдеш за огрћање компири!

огрубеје свр поружни, огруби. — Од работу по ветар и мраз има огрубејеш. —

Беше убаво, ал нешто ми сњк огрубејало оној девојче.

огруби (се) свр поружни. — Порасла па огрубела, а беше убаво девојчeнце. —

Огрубила се скроз с колмовану косу. 2. поквари неку ствар. —Огрубил ми тишљарај,

а верувал сам да-е добар мајстор. и трп прид огрубен, -а, -о ружан, покварен, упро

пашћен. — Кои ти ги ши, те су ти чешире такој огрубене? — Да вој неје држаље

огрубено, па да ти купим туј секиру.

огрули свр скине љуску, кору, олушти. — Огрулимо лешњациће има пет кила.—

Огрули ми ораси из оној џакче. — Огрули ми неколко кордеља царевицу за кокошке.

- трп прид огрулен, -а, -о без љуске. — Ораси су огрулени. — Царевица ти е све

огрулена.

огруљи сврскине кору, олушти, вoгули. — Огруљи лешњаци, - трп придогруљен,

-а, -ов огрулен. — Ораси су ти сви огруљени, можда праиш кво си намислела.

огруши се свр обуpва се. — Огрушила се зевња на пут, не мож се пројде с кола.

огрчавеје свр смрша, постане грчав, визгрчавеје. — Говеда ни све огрчавела,

књд нема кво да еду.

огрчави се сврв огрчавеје. —И он се огрчавил, спрегал се ко две-банке у кесу.

огузи се свp натрти се, препречи се. — Огузил се на врата, не мож се пројде од

њега.

огузује (се) несвриг одуговлачи. — Огузује ми работу. — Целден се огузујемо,

никако да појдемо.
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огулен, -a, -o 1. оЉуштен. — Компири су ти огулени, можда прајш с њи кво

оћеш. 2. повређен, подеран. — Чело му све огулено, а крв липти. 3. фиг пребијен. —

Кад)-доватим да те дрењам, дупе ће ти буде огулено ко кешир. 4. фиг опљачкан. —

Опљачкали га лопови, осталогулен до голу кожу. -

огули свр 1. олушти кору. — Зајци ми зимуске огулили све младике у падину. —

Огулили ми sид ка(д)-цу уносили даске. 2. повреди, подере.— Падал, огулил колено

до коску. 3. фиг опљачка, покраде. —Огулили галопуже с који-е радел. 4. фиг истуче.

— Ћу му огулим дупе чим се врне. 5. фиг ирон преучи. — Огулил дупе учејећи до

булумач. 6. фиг ирон лезилебовић. — Огулил столичку работејећи. -

огули се свр 1. изгребе се. — Огули се по трње, брaејећи шипци. 2. олушти се,

наружи се. — Огулил му се нос од|-слbнце. 3. фиг пропадне радећи. — Огули се

работејећи, а ники за тој не мари, но само џакају још.

огуљавеје свр пропадне, исцрпи се, непостане. —Огуљаверинтаећи целолето.

огуљавен, -а, -о очупан, очерупан, обезличен. — Иде си такој огуљавен, две паре

не дава за тој. -

огуљави свр фиг подшиша, ошиша (лоше). — Како те тој брица огуљавил, ја би те

боље почишал. — Огуљави овце, па сbк нека иду (у) утрину, неће им врућеје.

огуљави се свр 1. испости се, непостане, пропадне. — Огуљавил се не мож га

познајеш. 2. почупа (руно, перје, крзно). — Огуљавила се Лиска провлачејећи се кроз

трњаци. — Петал се скроз огуљавил на шију.

огуљен, -а, -ов огулен. — Ели огуљен кромид”

огуљотина жодерано место на кожи. — Не зарастуе ми овај огуљотина, стално

се подљутуе. «

огуравеје свр погрби се. — Огуравел од болес и работу, едва се вуче.

огуравотина жмпеј грбав човек. — Које ће тај огуравотина, едва оди ијош пушта

пене на уста. -

огурcуз м мангуп, хохштаплер, угурсуз. — Да се пазиш, постал опасан огурсуз

онија Персин унук. — Секирам се за њега, дружи се све с неки огурcузи.

огурсузлisк м неваљалство, непоштење. — За такbв огурсузлisк куде нас досšг

неchм чул. - -

огурсушче с дем од огурсуз.—Само да уватим оној огурсушче, ја ћу му судим!

од пред 1. из. — О(д)-цтра побеже дете дом, 2. ca. — Од коју чесму точите воду?3.

одакле. — Откуде идеш? 4. о. — Таман прооратимо од њега, књдете ти га он)-на

врата. -

од м ход, ходање. — Такав си му-е од, неје ништа болесан.

lод гад изрод одвратности, веaд.— Пуштилsинse, да га од гадне погледаш.

одава (се) несвпроказује, одаје (се), открива (се), издаје (се). — Немој војништа

причаш, она све одава. — Одава ме куде башту кое работим. — Н-умеје ништа да

сакрије, сама се одава.

одавање с гл им од одава (се). — Књд гу еднуш ватим за гушу, ће престане с

одавање кво се у кућу орати.

одавначке прил поодавно. — Сећаш се, одавначке смо се видели горе на Крс, на

Ивановицу.

одавнашањ, -шња,-шњодавни, давнашњи. —Још ми нееврнулонај одавнашањ

дуг, а па тражи.

одавно прил одавна. —Тојбеше одавно, незнам дали се још неки други сећа.
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одака свр фиг одлута, одскита. — одака накуде Романски рид, не здража га да

седи дом.

одалами свр удари. — Ни данес ми нее јасно за кво ме батка онакој душмански

öдалами.

одалек прил из далека, од далека, водолек. — Дошли људи одалек, требе се

одмору, приберу снагу. 1

одалечи (се) свр удаљи (се). постане далек, водолечи (се). — Одалечи ми

паницу, не могу доватам с ложицу. — Одалечи ни се овија пут до Клисуру.

одали (се) свр одвикне (се) суп наали (се). — Ја сам те наалил, ја ћу те одалим од

туј скитњу. — Одали се еднуш од тој луњање, свpти се дом!

одаљи се свр 1. уклони се, удаљи се. — Одаљи се од мене, немој ми смиташ докле

работим. 2. фиг одроди се. — Одаљили смо се откако је баба умрела и не виђамо се. 3.

фиг побегне од рада. — Одаљил се он од работу одавначке. — Користи прилику да се

одаљи от посо.

оданас прил од данас. — Оданас, да се знае, у овуј кућу ја да командуем.

одане свр одахне, предахне, одмори се. — Човек требе малко и да одане, не само

да рмба. — Чекеј да оданем малко, да се сетим.

одане“ сврсване. — Одани, а мијош несмо пошли, слbнцећени увати у Острике.

одани се сврраздани се. —Одани се, требе дадокаруемо снопје, да вршемо.

одањување с гл им од одањује (се). — Без одањување не мож се издржи тешка

работа.

одањује (се) несв1. одмара (се), предахњује (се). — У овој време Милојко

одањује. — Малко и ми да одањујемо, да не поцрцамо у њиву на овуј врућину. — У

пладне се одањује, књд упече šвезда. 2. фиграздањује се, рађа се нови дан. — Дизај се

да презамо волови, почело се одањује.

одапе свр угризе, одгризе. — Коњ му одапал перчик.

одапиња несв1. откључава, скида упирач са врата. — Прво одапиња врата, па

тЊк излази надвoр. 2. фиг циља, гађа. — Напраил лук и стрелу, па ваздњн одапиња на

пилишта, 3. фиг умире. — Већем три године како одапиња, ал још неје одапел.

одапињање с гл им од одапиња. — Какво-е тој твое одапињање, три године не

мож се наканиш да липчеш.

одапне свр 1. склони запињач са врата, отвори. — Одапни врата, да улезне чис

ваздук 2. фиг пусти, отпусти. — Одапне стрелу, па у прозор цангрpр. 3. фиг скупи

снагу, залети се. — Одапну из место, па ги све надpипи. 4. фиг умре. — Одапнул

наћаске деда Тодор. — Одапел и ча-Стојан, 5. фигучини што ненајављено, изненада,

невероватно, храбро. — Одапне, па сам отиде на Сименково мејаниште на собор. —

Одапне па кроз прозор. — Одапел чак озгор исцрешњу.

одбаје свр пребаје, обави бајање. — Свњк ће ти боба-Ћирка одбаје од уплав, да се

више не себаш у сан.

одбере свр изабере, одабере. — Одбери поубави громуљести компири да пратим

на етрву у Лесковац.

одбива несв1. одбија, одбацује, не пристаје. — Почел да одбива да еде. —

Одбива, одбива просци и сњк плете сколубе подј-цтар замћн. — Што му кажеш, он

одбива, не привата се за ништа, слзаложицу. 2. фиг коси праву слажући је у откосе.

— Мужек, бре, поглеј само како одбива откос ко прави косач. 3. фиг одваја од сисе. —

Одбива теле од)-цису, доста му-е било, ал оно, штурињче, неће, па неће.
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одбива се несв1. пролепшава се (време). — Почело да се одбива, јутреће гране

слbнце. 2. фиг одваја се од сисе, вључи се. — Теле се одбива докле-е време, да не

уништи виме на краву. .

одбивање с гл им од одбива (се). — Откад чекамо одбивање, досадише ни овеј

кишетине. — За одбивање да работи, ће изгуби посо. — Нема одбивање одј-цису

докле дете не попорасте.

одбие I одбије свр 1. одбаци, отера. — Борба се водила на Корубе, и туј

партизани одбише Бугари накуде Плану. 2. фиг престане да даје млеко. — Књд крава

рано одбије теле од)-цису, млого-е тешко да се очува. 3. фиг окоси. — Нека и он

одбије неки откос, да се учи.

одбие се 1 одбије се свр 1. фиг престане лоше време, пролепша се време. — Чека

да се време одбије, па да појде са запрегу у Предене. 2. фиг престане да сиса. — Дете

се само одбило от сисање. 3. фиг остави се кога или чега, удаљи се. — Даде Бог те се

одби од-туј курбетку, да ни на сви лакну. — Одби се од лошо друство, поче да учи. —

Одби се човек от кућу, а не знамо што му-е, кво-е у питање.

/одби (ј)е на глупос/ изропрости будалаштину, пређе преко тога. — Тој ће ти

одбиемо на глупос, ал други пут пази кво работиш! - -

одбир м оно што је одабрано као најбоље. — Ел збрасте одбир од компири за

засад, у вреће?

одбира несвизбира, одабира. — Одбира компири засадење. — Нека сам одбира,

да ми не запрдује после како сам му лоше облекло купил.— Одбирала-е кога ће узне,

напослетку ожени се за Таћију.

одбирање с гл им од одбира. — Беше одбирање, докле имаше, сbк више нема

одбирање, кому што западне тој му-e.

одблизо прил изблиза. — Поглеј губоље одблизо, па ће видиш ква-етој убавица.

одбломбира свр скине пломбу. — Дојдоше и одбломбираше задругу да почне да

ради. -

одблудује свр изигра се, наигра се. —Пусти дете нека одблудује, бољеће спи.

одболује свр 1. одболује. — Целу зиму-е одболувал, докле стаде на ноге. 2.

престаје да боли. — Почело раме да ме одболује. 3. преболи, прежали. — Још не мож

да гу одболује, што га остаила. -

одбута свр 1. одгура, потисне. — Одбутамо кола са сено пред ајат. — Беомо

заедно у ред, књд ме оSaД одбуташе устрану. 2. извади, отчети.— Едва одбута грање и

шушљак из буку, да мож воденица да меље.

одбутује несв1. одгурава, потискује. — Немој ме одбутујеш. 2. прочишћава,

вади. — Еве одбутујем лулу на кладанац, неки забутал прут, па гу запишил.

бдва-отри прил два-три (пута). — Ако не можда га докарамо одеднуш, he

можемо одва-отри пут.

одвади свр извади, узме. — Одвади ми грутку-две сирење искаче да понесем ус

пут.

одвађување с гл им од одвађује (се).

одвађује несввади, узима. — Одвађује жито испресак за у воденицу. — Кои

одвади месо из грне? — Да одвадимо малко спржу да понесемо у дрва.

одвађује се несвкобеља се, спасава се. — Одвађуј се ис-туј соспу докле се неси

скроз загмацал.

5
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одваја (се) несв1. дели (се). — Деца не одвајам, сва су ми еднака. — Одваја

јагањци од овце. — Одавају се од башту, неће да живу више заедно. 2. фиг отклања се,

дистанцира се. — Одваја се од лошо друство. 3. фиг одскаче. — Одваја се у учење од

други ђаци. 4. фиг разводи се. — Одавно несу заедно, ал свк се у суд одвајају.

одваља (се) несвсвр 1. одваја (се) — Деца не одваљам, оба су ми еднака. —

Одваља се жито од осиљке. — Не одваља се от књигу. 2. раздваја се. — Це најдемо у

Мрковицу, куде се одваља пут за Пронини, 3. растаје се. — Одваља се жена од мужа

у пролет књд појде у работу. 4. фигразликује се.— Одваља се одј-друство по доброту.

— Одваља се од|-други по тој што не пие и не тепа жену. 5. откотрља (се). —

Одваља се камен на пут, не мож кола да пројду. — Одваљаше трупац у валог, туј ће га

исцепу, па да га докарају. — Обалише буку, она се одваља у реку.

одваља“ свруваља (тканину, клашње). — Одваљала сам клашње у ваљавицу, па

да ги сушим.

одваљање с глим од одваља се, 1. деоба. — Дојде време и за одваљање од башту.

2. отклањање. — Неје добро одваљање одј-друство и врсници. 3. развод. — Књд је

такој, одваљање-е најбоље решење. 4. растанак. — Тешко ми пада у пролет од

ваљање од мужа, књд га цело лето нећу видим.

одваљује несв1. фиг пуца, грми. — Одваљују топови негде иза Бесну Кобилу. 2.

фиг изваљује будалаштине, глупира се. — Немој митуј одваљујеш глупости, него се

оћути 3. фиг испушта гасове. — Само одваљује, неје га ич срам.

одве прил двоструко, удвостручено. — Основу спридамо одј-две жице.

одвеје свр овеје. — Вромо с коњи, па да одвејемо жито.

одвеће прил сувише. — Невељае књд је жена одвеће притрана, а муж дрвен.

одвива (се) несв1. открива (се), одбацује покривач. — Млого се ноћу одвива,

мора га покривам сваки час. —Не одвивај се ка(д)-цпиш, це смрзнеш. 2. скида пелене,

суп повива. — Време-е да се дете одвива, да му се промену пелене. 3. одшрафљује. —

Нека он одвива шрафови на ветрењачу.

одвивање с гл им од одвива (се). — Досади ми ноћу с одвивање, дојде ми да га

остаим да се смрзне, па да види како-е. —Кудети-екључ за одвивање шрафови?

одвиe се сврфиг дојади, досади, дозлогрди. — Одви ми се чистеiећи по кућу, ники

не води рачун од-чистоту. — Одви ми се трчање око деца те за овој, те за оној,

ка(д)-ћу еднуш да се одморим? — Одвише ми се тија порежџије: сваки час па на

врата!

одвија несв 1. одмотава. — Докле сеткае,sabњо кросно одвија основу, а предњо

навија ткање. 2. одшрафљује. — Одвија шрафови на ралицу, да наклéпаралник, 3. фиr

дигне руке, окреће се. — Од њега сви одвијају главу.

одвија се несв1. одмотава се. — Одвија се мање докле сеткае потка. —Тешко се

одвија зарђалшраф.2. открива се. —Ноћу се одвија, требе неки увекда га покрива. 4.

фиг туђи се. — Почел се и он одвија откућу, 5. фиг истражује се. — Одвија се клупче

и њега ће, изгледа, брзо вату.

одвије свр 1, одмота. — Нека одвије дете да се неје укакило, и нека га повије у

чисто. — Нека одвије шамију на жицу, це исцепи како се умотала. 2. одшрафи. — Књд

одвије шрафови, ћу дојдем да видим што неће да веје ветрењача, 3. фиг савлада,

надвлада, носи се, победи. — Усампасила се деца, не могу им одвијем. — Одвише ми

деца, ћу дигнем руке од њи, 4. фиг надвлада, победи. — Да збодемо овнови да видимо

који ће одвије. — Који бик одвије, тија-е ћаја у говеда. — Еден доноси у кућу, а сви
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расипују, па кои одвије. 5. фиг стигне, успе. — Седом воденице не мож одвију да

смељу жито на село.

одвије се свр 1. открије се. — Немој се одвије дете ноћу, па да се смрзне. — Ако

се одвије, огpни га да се згреје. 2. одшрафи се. — Ако га неси добро притегал, шрав се

мож одвије кард)-це труцкају кола, 3. фиг досади се, дојади. — Одвило ми се више да

гу терам да работи, а она стално бега. — Одвије се човеку да едно исто орати а ники га

не слуша. — Одви ми се да се зором дизам, 6. фиг досади, преврши меру. — Отрпујем

му ја разне глупости, ал књд ми се еднуш одвије, свећу му накажем: и квотребе и кво

не требе. 4. фиг отуђи се. — Одвил се одј-дом и породицу.

одвика свр дозове. — Едва гу одвика, откарала овце там доле, у карадак. —

Одвикај га нека брзо доведе коња за у воденицу.

одвоен,-а,-о 1. издвојен. — Књд биде на свакога одвоено по колко требе, и ти ће

добиеш свое. — Дете им спи одвоено у другу собу. — Они су одвоени са sад, 2.

одељен, подељен. — Несу више у заедницу, сbк су одвоени.

одвоено прил свако за себе, засебно. — Живимо одвоено, све ни-е одвоено.

одвои I одвоји свр 1. раздвоји. — Одвоји прашчина одј-цвињу, да гу не дрмсају

по целдњн. 2. фигразвади.—Одвоиги, немој се више бију. 3. фиг одели, да.—На свако

дете одвои једнако, да се јутре не свађау.

одвои се / одвоји се свр 1. издвоји се. — Нек се одвоји кој неје кулучил на пут. 2.

одели се. — Кад)-це одвоју, боље ће живују, трг знају чијо-е што.

одвр пред редом, одозго. — Прво бери онеј крушке одвр, позреле су, па тБконеј

доле. — Почни одвр да узимаш, а не да пробираш.

одврат мместо где се вода скреће да иде у воденичну буку, односно одврће да не

иде у буку, в одврт. — Затвори одврат, да повaтамо рибе у видpишњак.

одврата жв одврат. — На одврату врачарице растурају мађије.

одвратник м јако лош човек. — С тог одвратника ники не споређује.

одврже свр 1. одвеже. — Одвржи кобилу, да гу осамаримо за у воденицу. 2. фиr

ослободи магије онога ко је њоме „везан“. — Ако те Димана не одврже што су те

заврзали с мађије, ники други неће, - трп прид одврзан,-а,-о одвезан. —А што-е шаров

одврзан усред-ден?— По цел дан шашти ко да-е одврзан.

одврзување с глим од одврзује. — Беше мука врзување снопје у њиву, сbк па још

поголема одврзување у вра. - -

одврзује несводвезује. — Одврзуј снопје, да ги денемо у вра. — Какогођ да га

врзујеш, само се одврзује, кој му-e ђавол не знам.

одврља несводбацује, одлаже. — Еден нека копа, други да одврља земњу. —

Скапане јабуке одврљају карлицу, здраве остаљају.

одврљање с глим од одврља. —Имали нешто овде за одврљање, да га одврљим у

ђубре?

одврљи свр одбаци, избаци. — Оној што-ескапано обавезно одврљи.— Немојте

коњ овдрљи изј-седло, да се распучиш,

одврне свр 1. скрене ток. — Неки ми одврнул ваду на воденицу. 2. отпусти. —

Одврни чесму нека тече вода, 3. фиг одврати од наума. — Одврну га да не иде дом, ће

га утепају. 4. одвије, одшрафи. — Одврни шрав на срченицу да расточиш кола.

одврнут, -a, -o 1. скренут ток. — Одврнута-е вода да не иде у буку. 2. фиг

ћакнут, блесав. — Тиа Степанови су от пантивек скроз одврнути.
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одврњује с одврће, скреће ток воде. — Неки ми стално одврњује ваде у долину.

— Не одврњујтија шрав.

одврт мв одврат. — На одврт врачарице и међијешнице праву мађије.

одврта жв одврт. — Влада Врачар на одврту растура мађије.

одврти свр одврне. — Ако се не мож одврти, ће га исечемо с тpвоњ.

одврћа несв1. одврће. — Одврћа некакав шравна ралицу, ал не мож га одврне,

зарђал. 2. одвраћа. — Немој да вејеш на туј страну, виш да ветар одврћа осиљке на

тебе. — Не одврћај људи от пут, књд видиш да су пошли надолек. 3. свраћа. — Седи

такој сам, па одврћа људи куде њега, да поорату. 4. скреће ток (воде). — Одврћа воду

из бару по ваде да наводни ливаде. -

одврћање с глим од одврћа, 1. одшрафљивање. —Тешкоће иде одврћање, књдје

све зарђало. 2. одвраћање од нечега. — Радел је на одврћање људи одј-sâдругу, па га

стрпали у апс. — Не вредити одврћање, књд он навије на едну страну има да буде по

његово. 3. скретање тока воде. — Отишал је на одврћање воду у Бачевиште.

одврчка (се) свр одвеже (се), извуче се (врпца, игла, перле...). — Одврчка ми се

черапа, чекеј да гу навpчкам. — Одврчкај ми опћнци, ушинуло ме, не могу се

cнаведем. — Немој ми одврчкаш игле из плетење, прсти ћу ти претуцам. — Ја

навpчкам игле, дете ги одврчка.

одврчкување с гл им од одврчку(ј)е (се). — Досадише ми овеј черапе с од

врчкување.

одврчкуе (се) / одврчкује (се) несводвезује (се), извлачи (се) (врпца, игла,

перле...). — Ко да ми неки нагодно одврчкује игле исчерапу, не мога гу доплетем. —

Сваки час ми се одврчкују опћнци.

одврши свр почне да узима сврха, вразврши. — Одврши и онија стог куде појату

за овце. — Одвршили врчву сас)-спржу?

одвршување с глим од одвршу(ј)е. —За одвршувањетребе се качиш на врсено.

одвршуe I одвршује несвв развршује. — Укачи се на стог, па одвршуј! — Ће

одвршуемо кров на кошару, ће мењамо цреп.

одвугне свр 1. овлажи се, навуче влагу. — Одвугла шибица, не могу да наклaдем

öгењ. — Одвугне дуван, па не гори цигара. 2. фиг добије пролив. — Не седи на тија

студен камен, ће ти одвугне дупе. 3. отопли.— Огреја слbнце па малко одвугну.

одвугњување с гл им од одвугњује.

одвугњује несв1. упија влагу. — У овај подрум све живо одвугњује. — Да

покриемо жито, по ноћ одвугњује. 2. отопљава се. — Престаде мраз, почело да

одвугњује. р

одвужди сврфигодјури.— Одвужда накуде Мејане, кода гу-екумарац печил.

одвукување с гл им од одвукује (се).

одвукује несводвлачи, разноси. — Едни довукују, други одвукују, па што остане.

— Ја донесем у кућу, ал неки тој стално негде одвукује. — Одвукује народ ко да-e

туђо.

одвукује се несводлази, односи се. —Што се не одвукујеш више дом?— Одвукуј

се одотле, да те ја не заберем зглоговbк!

одвуче (се) свр фиг пеј оде нерадо, оде кришом. — Одвуче папци ис-кућу. —

Одвукал се, дабогда, на друм, на гробjе (клетва). —Одвукал се у Село, па се не врнул

(клетва). — Едва га накарамо да се одвуче у Село по гас и шићеp. — Одвукал се,

несмо га ни видели. — Куде се одвуче Јеремија, што се не јави?!
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одгађа несводлаже. — Све што вој кажеш да уработи, она одгађа. — Орање

одгађамо за јутре, докле ми Велин не оклепа ралник. -

одгађање с глим од одгађа. — Нема више одгађање,данicћеринемо кошару.

одгега (се) свр оде гегајући се. — Одгега патравка нис пут у Милчини. — Одгега

се некако у задругу по зејтин и гас. - -

одгегави (се) сврв одгега (се). — Море, ћу одгегавим некако, ногу пред ногу. —

Да се ја не одгегави, кои би ме послушал?

одглави свр ослободи, извади. — Остаде ми клину трупац, не мога га одглавим.

одгледа свр отпрати погледом. — Одгледа га све плакаећи чак до доле, до куде

Пронини, како отиде у работу.

одглоби (се) свр 1. извуче (се) из глиба. — Едва одглобимо Жерка из глобило у

Блато. — Кад)-це заглобиш сам, кој ћете одглоби? — Одглоби га пијандуру из блато,

а он ме пцује. — Накарали вола у глобило, едва се одглобил. 2. плати дуг, глобу. —

Одглобили га из апсу з-добре паре. — Да му не помогoмо да се одглоби и сbк би

трунул у апсу. -

одгоди свр одложи. — Одгодил да дојде, има големуработу, па ће, боже здравје,

за зиму. -

одгођување с глим од одгођује. — Докле више тој одгођување, кад)-ће ми врне

дуг? -

одгођује несводлаже. — Немој ми више одгођује орање, ће бидне касно за

садење компири.

одголи свр 1. открије, обнажи. — Одголи му дупе, па га испампури, има те

слуша ко бела лала. 2. разголити се. — Задиже вистан, одголи дупе, па се натрти и

поче да мpнџа и баје, да откара градобију од нашо село.

одгољување с гл им од одгољуб)e. - - - -

одгољуе/одгољује несвобнажује, разголићује.— Не одгољујшију, це смрзнеш.

— А што па да не одгољуе груди, књд има кво и да се види.

одгостира свр 1. проведе неко време у гостима. — Одгостирамо целу недељу

куде моћ. 2. фиг добије своје. — Одгостирал је он куде мене, немој ми га више

помињаш. !

одгради свр скине део ограде. — Одгради авлију да улезне трактор. — Овце ми

одградиле градину и обрстиле китке.

одграђување с гл им од одграђује. — Почомо одграђување трлу, да гу померимо

понатам, да и тāм овце нађубру.

одграђује несвскида ограду, разграђује. — Кои што, он си одграђује плотови

куде стигне и пушта овце да пасу по туђо.

одгpне свр разгрне, ослободи, открије. — Одгpни еден оџак, да видиш есу

родили компири. — Одргни дете, покрило се преко главу, це угуши.

одгpћа несвразгрће, открива. — Стално одгpћа огрљак, врућому, знои се, докле

га еднуш не увати промаја.

одгpћање с гл им од одгpћа.

одгруши се свр одломи се. — Одгрушила се стена на пут, не мож се пројде с кола.

- трп прид одгрушен, -на, -но одломљен. — Паде одозгор одгрушен камен, да ми

расцепи главу.

одгрушување с гл им од одгpушује.
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одгрушује несвломи, крши, круни. — Стегал мраз, па одгpушује камење и зевњу

нис-Клисурку. — Туј се увек одгpушује зевња и сасипује на пут.

одгуди свр 1. фиг прође, заврши се. — Одгудило с његово. — Што загуди, мора и

да одгуди. 2. фиг умре. — Одгудили ча Ставра.

одгусла свр 1. фиr. прође. —Зима-е одгуслала њојно, дооди пролет. 2. фиг оконча.

— Одгуслал је он свое. — Одгуслала-е она у овуј кућу одавначке. 3. фигуради

површно. — Одгусла надве-натри работу, па изврне папци у кревет.

одебели (се) свр одебља што, угоји се. — Млого си одебелила овуј пређу, књд

предеш глејда жицу постањујеш. — Одебелил се како вепар, да се зазвериш на какво

личи.

одева (се) несв1. облачи (се). — Одева дете, па ће дојде куде тебе на орату. —

Одева се у ново облекло, ће идеу гости. 2. купује одећу.—Одева се у Ниш и Београд.

одевање с глим од одева (се), облачење. — Кво си ми спремила за одевање. — Ја

се облеко, сbк иди ти на одевање.

одедампут прил одједном, изједна. — Изалет одедампут прерипи Баинску реку.

— Одедампут устаде и отиде си дом ко да га неки наљутил.

одеднуш прил одједном, изненада, водједнути. — Одеднуш устаде човек и отиде

си, а ники не знае зашто. — Да га ја ватим за гушу, одеднуш би заковрнул.

оделење с соба, просторија. —Мала кућа с пуно оделења, па комотна (изр).

оделењце с дем од оделење. — Напраил сам и едно оделењце за мене, књд

остарејем. }

одели (се) свр подели (се), одвоји (се). — Одели ни башта чим се изоженимо. —

Одели прашчина одј-цвиње, да ги више не дрмсају за сисе. — Којоће да се дели, нек

се одели, ја ћу си живим з-башту. — Оделише се одма од мене и маму, сbл докле

изимише. - трп придоделен, -а, -о подељен, одвојен. — Ми смо поодавначке оделени,

не живимо у заедницу. *

1 оделно прил посебно, одвојено. — Од лани живимо оделно. — Имамо си све

одслно.

одеља свр 1. отеше, истеше. — Онија дебели мазуљци одељамо за рогови, ће

сризамо кров.— Одеља вој кочка притке за гра. — Одељај добар прут за говеда, да ти

не бегају. 2. фиг пребије. — Ћу га одељам, само ли га ватим.

одељка свр у дем знач: одеља. —Одељка се прутњк, промуне крос цевку за срдаци

тури у совељку.

одемпут прил 1. одједном, изненада. — Одемпут pипи ко да га-е нешто печило.

— Тој ће донесеш одемпут, нее тешко.

одемпут” м назив пите од једне коре. — Викамо гу пита одемпут.

одене (се) свр обуче (се). — Да одене старца, па ће пристави обед. — Нек одене

дете, кво чека! — Зача(c)-се одени, па излезни наулице. — Одену ли се више, откад!-

-те чекамо?

одење с гл им од оди, ходање. — Глеј само какво вој-е одење, ко да-е срна. —

Дојади сваки дан одење у Село и наовам.

одењување с гл им од одењује (се). — Куде нас дете-е најбрзо у оденување.

одењује (се) несвоблачи (се). — Пушти гу нека одењује дете! — Нешто се снајка

полагачке одењује, кој ће гу више чека.

одере свр 1. фиг пребије. — Одраги оћотек. —Ће га одере оћотек, само ли га најде

насамо. 2. фиг казни. — Одрал га судија што је секал у туђо браниште. 3. фиг превари.
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— Продал му крвомочљиво јунче, па га одрал. 4. фиг покраде. — Опљачкали га, па га

одрали. 5. поцепа. — Одра панталоне, катеpéјећи се по вранска гњезда. — Све одрал

ципелке. 6. изр: — Одерем ти овој говече, ич ме не слуша. — Побеже ми свињче, одра

га да га па брзим (брига ме). — Купи прасе, одрага, оно липца.

одéре се свр промукне, изгуби глас. — Одра се викаећи, и па га не довика. —Требе

ли ја да се одерем викајећи да дојдете дома?

одерија ж гладовање стоке, помор. — Јеремија говеђа одерија (изр). — Књд на

Јеремију падне снег, говеда нема кво да пасу, а сено нестало, затој за њи тšг настане

одерија.

одећки(м) гл прил садашњи од оди, ходајући. — Еве, едем одећки, да ми работа не

стои.

одживи свр проживи живот. — Ми стари смо одживели свое, и тој неć лошо

било, а како ће овија млади сњк, Бог да знае.

оди“ несв.1, хода, иде пешице. — Оди са стра ко по трње. — Остарело се, па одим

ко по сан. — Оди како лисица. — Књдоди, не чује се. — Оди, оди целден, ноге ми се

поцекоше. 2. импходај. — Кво жмиш, оди! — Оди брзо, немој се вучешко пометина.

, оди“ узв. 1. дођи. — Оди куде мене. — Оди, да те ја не доводим. 2. фиг претња. —

Оди, ако смејеш да дојдеш.

/оди по живци/изрнервира чиме, виде на живци. —Само мити оди поживци, па

књд ми прекипи, има те с нешто замлатим!

одигне свр подигнемало.—Одигни га малко, да га подватим сколац на прекрет.

одигра свр фиг превари. — Немој се ортачиш с њега, ће те одигра.

, оди-оди узв 1. дођи-дођи. — Оди-оди куде бабу, огурcузе-ни-едњн. 2. претња. —

Оди-оди, ако си књсветан.

одири свр тајно чује, сазна, дозна, открије траг. — Они тој одиру, увату га и

измлату га. — Одирила Милевка ка(д)-ће се Драгиш врне изработу, па ће га пречека у

Купински рид да му наприча све за жену. — Има баба дај-одири кој ти-е напраил

мађије да се не ожениш за Јованчу. — Одирили кад)-ће шприцување говеда?

одирување с глим од одирује. — Tolj)едино с одирување да дознаеш, тешкоће

овакој неки да ти каже. — Без одирување не мож се води селска палитика.

одирује несвнастоји да сазна, тајним путем сазнаје, открива, дознаје. —

Одирује за кво смо ишли у Мачкатицу, ал не мож (да) одири, нема којда му каже.

одише несв1. одмори се. — Отиде у ладовинку, да малко одише. 2. испушта

ваздух. — Овај гума на точак ти одише,

одјаше свр 1. одејашући на коњу. —Одјаша накуде Власину. —Одјашаше заедно

cњс Мику Алабака. 2. сиђе с коња. — Одјаша с коња, па се истегну у ладовину колко-е

дугачак.

одјебе свр фиг 1. остави, дигне руке, заборави. — Такви, ко што-е он, одавно сам

одјебал. 2. повуче се, заборави. — Нека одјебе за тој што тражи. 3. уради површно,

cмандрља. — Одјеба и туј работу, сbк сам миран. 4. обави полни однос. — Одјебе по

неку, ако му налети.

1 одједнуш прил изненада,одједном, водеднуш. — Одједнуш им прдло на памет да

мене питују, ко да сам им ја важан.

одлаби свр 1. попусти, олабави, волаби. — Одлаби колан на коња, да га толко не

стеза. 2. фиг попусти, повуче се у некој расправи, да шансу за договор. — Одлаби
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малко, што си толко запел ко да-е шићер у воду! — Немој си толко дрвен, одлаби

лечка!

одлабување с гл им од одлабy(ј)е (се). — Нема одлабување коња докле не

стигнемо до извор.

одлабуе (се) / одлабује(се) несв1. попушта, олабављује (се). — Одлабуј дизгини,

да не каскају коњи. — Одлабују се вреће на самар како гођда гивржем.— Одлабуе ми

се каиш, ће ми спадну чешире. 2. фиг попушта у строгости или у неком ставу. —

Видиш ли да си ги млого притегал, а ти одлабуј, ако видиш да си млого одлабил, а ти

притегни па.

одлага несв1. одлаже. — Одлага идење у работу, одлага, па кад виде сви

отишли, мора и онда збере багаш. 2. оставља. — Куде ће одлагаморженицу, кад)-цу

пресаци пуни? — Одлагај дрва уз дрвник, 3. празни, чисти казан. — Требе сbк да

одлагамо казан.

одлазење с глим од одлази.—Тојни-e судбина, стално одлазење упечалбу.

одлази свр одбауља (лази дете). — Одлази дете накуде бабу.

одлаје свр отпрати лајањем (пас). — Ђума одлаја Сотира низ малу.

одлакне свр ослободи се муке, терета. — Одлакну ми књд ми тој рече за

Цветислова, да и на њега еднуш сšвне.

одландра свр фиг одскита, одлуња.—Не питује никога, одландра негде и нема га

до вечеру. — Па се одландра куде онуј Руселену ис-Попадисци.

одлега свр 1. одспава, одмори се. — Отиде да одлега неки сат, млого се уморил. 2.

фиг одболује. — Грипча се мора одлега бар едну недељу.

одлежи свр 1. фиг одболује.—Ће одлежи недељу дана, па ће оздравеје. —Болес се

мора одлежи, не можда му пројде на ноге. 2. фиг буде у затвору. — И тој што-е

одлежал две године, за њега неје ништа, па си работи по старо. — Амаћу га одлежим,

ал ћу га утепам, одви ми се више од тија кучешљак. — Има га одлежим на едну страну

(ирон); 3. фиг одстоји.— Књд одлежи у растово буре, има тој да буде добра ракија.

одлети свр 1. фиг изгуби положај, изгуби посао. — И Ставpи у Лесковац одлетели

краци у комитет. — Одлетел испредузеће и сњг се слутка беспосо. 2. фиг отргне се.—

Ће ми одлети рука, па кад-те марнем, одма се има оћутиш! 3. фиг оклизне се. —

Одлетешевој краци и забобика се у бачкољ. 4. фиг настрада, погине. —Једнушће му

одлети глава с онија мотор, како бесно вози.

одликување с 1. одликовање, орден, медаља. —Туј су све дедина одлукувања из

онија рат. 2. фиг похвала, признање. — Онолко рмба ко да му-е за одликување. 3. фиr

повреда. — Тој што се скршил, па сbк едва оди, тој му-е одликување што-е зидал

комини на вабрике. — Зарадел је одликување на чело, претепали га у мрак.

одлиндра (се) свр одскита (се). — Кудели-е одлиндрала овакој насабајле? —

Одлиндра се па накуде Чуку.

одлита несв1. одлеће. — Само одлитају скакци прет-косу. — Почела пилишта да

одлитају на југ. 2. фиг јури. — Трчи, па му све одлитају краци.

одлитање с гл им од одлита.

одлунsа свр фиг одскита, одлута, водландра. — одлунsa тике ко да-е ударен c

мокру черапу. — Кад)-Таћија одлунsа, не врћа се до надвечер.

одлура свр фиг одскита, в одландра. — Одлура от кућу ко овца лијарица.
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одључи свр 1. одвојимладунче од мајке. — Одључи теле откраву, да гу музем. —

Одључи га од виме, да не дрмса краву за џабе. 2. одвоји стоку— Одључи наша говеда

и накарај ги у кошару.

одључување с гл им од одључује, одвајање. — Време-е за одључување телци, да

не исисају краве.

одључује несв1. одваја сисанче од мајке. — Отишла-е да одључује телци. 2.

одваја стоку. — Сама говеда си знају њино легло, па си дојду дом, не требе ги ники

одључује. 1 н

одма прил одмах, сместа, истог трена. — Одма да се врћа дом.— Одмада дојде

на работу. —Да сигу одма довел. — Рипимо одма на ноге, ће идемо у Зиљамци да га

тепамо. 1

одмава свр најури, отера. — Одмава онај кучишта нијз)-сокак, да не лају око

кућу.

одмага несводмаже. — Ако не можда му помогнеш, не одмагај му.

одмагање с гл им од одмага. — Од њега имам само одмагање, за помагање неe

каил.

одмагли свр фиг побегне, одјури. — Књд извуче пиштољ, одмаглише Боровичани

низ рид у там-тум.

одмагли се свp нестане магле. — Људи, одмаглило се, ће буде убаво време! —

Одмаглило се стакло, мож се гледа крос пенџер.

одмакне (се) свр 1. помери (се), склони (се). — Одмакни котле од огењ. — Може и

она да одмакне дупе од огњиште, да нешто помогне, а не свлја. — Одмакни се од

огњиште, ће се сплавиш. 2. измакне, удаљи се. — Одмакнумо им ус-пут подолеко,

неће можда ни стигну.— Одмакнули све градиво млого, тешкоће ги стигне у учење,

књд досаг неје ишћл у школу.

одмали свp начне, смањи, умањи. — Доста смо одмалили маз из вpчву.

одмаљује несвсмањује. —Одмаљујработу сваки дан по малко, такој ће завршиш

полако. — Ти допуњуј, ја ћу одмаљујем, па кои одвије. — Почело се сиренце у каче

одмаљује.

одмаљување с гл им од одмаљује.

одманда (се) свр одскита. — Ма, одманда дупе накуде Ракицку реку, кој знаје

куде отиде. — Одманда се з-друство у туј пусту реку, да ватају рибе.

, одмане свр одмахне, одговори махањем руке. — Одману ми чим се укачи на воз.

— Одману и остаји работу за други пут.

одмањује несв1. одмахује, маше. — Кој ће му одмањује, књд он поваздњн седи

прет-кућу и сâмо манда с руку. 2. фиг дижеруке од што, одбија. — Одмањује да држи

фанглу и мистрију, ће печали на други начин.

одмањување с гл им од одмањује, одмахивање. — Навикли смо ми на његово

одмањување за све и свашта.

одмациња (се) несв1. склања (се), измиче (се). — Књд осети требе се работи,

одмациња гузицу. — Од мене одмациња, а куде њега примациња пуну паницу. — Од

њу се не одмациња ни едњн час. — Почел се одмациња откућу, од жену и деца. 2. изр:

одмациња се од беду стаје на ноге.

одмацињање с гл им од одмациња (се).

одмекне свр 1. постане мекан. — Овеј се крушке еду књд малко одмекну. — Не

мож се скијамо, одмекнулснег. 2. постане топлије, ојужи, отопли. — Одмекнула
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малко зима, мож се оди по малу, 3. фиг удобри се, постане питомији. — Човек

понекад требе и да одмекне, да се не плашу од њега деца.

одмекнеје сврв одмекне (1, 2, 3). — Књд одмекнеје снег, направу се љизгавице

(1). — Рано одмекнејала зима, да ни не изненади у мај (2). — Почекај неки ден, да

одмекнеје башта, па га тег питуј за туј скитњу (3).

одмекњување с гл им од одмекњује. — Кој да чека одмекњување, мож се и сbГ

докарују дрва?

одмекњује несв1. постаје мекши. — Тури крушке у сламу да зимус одмекњују.

2. фиг отопљава се. — Одмекњује време, да сbк докарамо дрва.

одмена ж замена. — Овоlj|-е моја одмена, само нек порасне. — Ће работимо на

одмену, да се не прекалимо од умор.

одмени свр замени. — Сама у њиву по целден, ники нема да гу одмени.

одмењување с гл им од одмењује (се). — Ђе работимо на одмењување, да не

поцрцамо на овуј врућину.

одмерак прил са задовољаством, из задовољства. — Каква-е убава, одмерак да

гу цунеш. — Одмерак да гу гледаш. — Нее запара, па одмерак да косиш. — Напраимо

га одмерак.

одмери свр 1. измери. — Одмери ми килошићер, кило сол и кило оризи у влашу

гас, ел куде нас сваку вечер падне мрак, па ми требе за гасарне. — Одмери шиник

превнину и сипа у корубе за свиње. 2. фиг погледа, процени. — Одмери ме с очи кода

сам)-му нешто лошо уработил. 3. фиг пребије. — А ка(д)-це врнеш, башта ће те

одмери добро с каиш, ти знаш зашто.

одмерује несвразмерава, одмерава. — Одмерују основу за кућу. — Сас)-шиник

се одмерује ујам.

/одмет м само у изрнеје (буде) на одмет вишак, не смета.— Неће ни буде на одмет

да узнемо и два, можни неки пут и он затребе. — Неје на одмет да и Милорада викамо

књд пастрмимо свињу.

oдмине свр скрене, заобиђе, в оцмине. — Одмини га, немој га задеваш, млого-е

љут.

одмињување с гл им од одмињује. — Нема одмињување, само редом докле не

излезнеш на вр Острозуб. ј

одмињује несвскреће, заобилази, в оцмињује. — Он одмињује на Дел, за у

Павличани, а ти иди право уз друм.

одмица (се) несв1. одмиче (се), измиче (се). — Још од појате поче ни одмица и

више га не стигомо. —Колкоја брзгам, толко ми он одмица. — Ја се примицам, она се

одмица, неће седи до мене. — Одмицај се откубе, дати не изгори боља половина. 2.

склања. — Одмицај туј ракију одастал, докле неје касно. — Прво ме наговори да тој

уработим, а сЊг одмица дупе, књд је опасно.

одмицање с глим од одмица (се). — Кво-етој одмицање од мене, несšм губав. —

Навикал на одмицање кад-требе да се помогне.

одмрси (се) свр 1. размрси (се). — Не мож косу да одмрси. — Одмрси ми овија

конци, не могу да плетем, 2. фиграспетља. —Што онзамрси, ники паметан не можда

одмрси.

одмрсување с глим од одмрсује (се). — Викај си некога другога за одмрсување,

тö-е млого срткаво.
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одмрсује (се) несвраспетљава (се).—Ја ли ћу одмрсујем њине запетљанције?! —

Како се овој одмрсује, мора ми покажеш.

одмуси се свр престане да се љути. — Не секирај се за њега, како се намусил,

такој це одмуси.

однапред прил 1. пре, раније, некада, унапред. — Однапред си имал куде да

искараш говеда (у) утрину да пасу, сbк су гу усадили з-борови. — Однапред смо се

договорили како ће работимо. 2. испред. — Ти иди однапред, а ја ћу озад кола.

одневиди свр све мање види, обневиди. — Одневидела сам већем, па идем ко

улава, све опипом.

одневидување с глим од одневидује (се). — Да-е само одневидување, и друге ме

бољке снашле. 1

одневидује (се) несвеуби (се) вид. — Има неко добо како сам почел да од

невидујем, па си носим стапче. — Почело се одневидује, прике, ударил старос на

мене.

однегде прил 1. однекуда. — Однегде се довуче, три га дена немаше. 2. од неког

тренутка (времена). — Однегде се више ништа не сећам. 3. из нечега. — Однегде

извуче оволку ножину.

однедознавује несвеуби памћење. — Почела да однедознавује.

однезнаје свр постане забораван, сенилан. — На маови, синко, однезнајем куде

сам и кво работим.

однезнајује несвпостаје сенилан, забораван. —Деда однезнајује, требе неки да

га чува.

однема свр 1. изгуби иметак, осиромаши. — Однемал откако га затвараше. 2.

изгуби неког блиског. — Откад га однема, поче се дом затира, 3. нестане, изгуби се. —

И куде нас ги већ однемаше зајци, потепаше ги ловције с керови. — Однема гужена

одеднуш и готово, ко да неć ни била.

однемајкуде прил од беде. — Донела ми ручњк однемајкуде.

однемогне свр 1. посустане, оболи. — Две године како-е однемогал на ноге. —

Одеднуш однемогла и легла у кревет. 2. фиг претера, преврши меру. — Ја трпим,

трпим, па књд однемогнем више, тЊг му све накажем.

однеможе (се) свр посустане (се), изнемогне (се). — Сћкринташ, а књд од

неможеш, ћуте питам кои ће те гледа. — Кад)-це однеможе — однеможе се, бадава

ме тераш да работим, све сам арабат.

однесе свр 1. уништи, упропасти. — Дуну аламуња и однесе ни рукољке у

там-тум. — Ће ни однесе ветар, колко се раздувал. 2. украде, уграби. — Орел ни

однесе најубаву кокошку. — Радио-аперат ни однесоше Бугари у ратно време. 3.

врати. — Однесе си дома седло и дизгин, - трп прид однет, -а, -о однесен, понесен. —

Откад је тија котл однет куде калаџију и још га неје калаисал.

lоднесе победу/изр бити запажен, уочен, атрактиван. — Облеко се по ста

pински: нанизанавута с ласке и манистра, кошуља с ћeнари, шарена тканица, опћнци

— и на собор однесо победу, само су мене сликували и заустаљали да се питују.

однечувује несвеуби слух. — Од неко време почел да однечувује.

однечује свр изгуби слух, оглуви. — Млого-е лошо кад-човек однечује.

однигде прил ни од куда, ни од кога. — Скраше ми се кола у Широку бару, а

помоћ однигде. — Створи се однигде, не видо откуде дојде.
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односење с гл им од односи (ce). 1. крађа. — То-е било едно односење, кој што

довати. 2. расправа, договор. —Тежак неки човек, немам више живци за односење с

њега.

односи несв1. краде, пљачка. — Књдје ничијо, односи кој што стигне. 2. разноси.

— Ветар односи лисје у олук, па га запиши, не мож вода да тече.

односи се несв1. фиг бори се, стара се, брине се. — Односи се с коњи по целдšн.

— Не могу се односим с овај деца, немирна донде. — Остарел, не мож се односи

calc}стоку, затој гу продава. 2. фиг има посла, губи време. — Нећу з-будале да се
*

ОДНОСИМ, НеCЊМ ТОЛКО ПаметаН.

одњекња прил од прекјуче. — Овоlj)-е млеко одњекња, може бит да се покварило.

одобри свр постане добар. — Одобрел нешто ча Милутин, па ни дава да беремо

од његове јабуке и крушке.

одовде прил одавде. — Да почнемо одовде да косимо, па накуд падину. — Није

смо одовде, а откуде сте вије?

одовуд прил одовуда, с ове стране. —Ти га брзни одовуд, ајаћу одонуд, докле га

не салетимо. — Одовуд Чемерник се види Морава.

одовутке прил водовуд. — Одовутке излезе зајче с наћулени уши, па шмугну у

шибак.

ододма прил одмах, истога трена. — Ододма да си пошлдом, чекају те за

нешто.

одозгор прил одозго, с горње стране, сврха. — Одозгор почнеш да береш сено па

надол. — Одозгор узимај дрва, она су посува.

одозгорке прил в одозгор. — Почни одозгорке да требиш ливаду. — Пошли су

одозгорке, па ће полак да стигну на време.

одоздол прил одоздо, с доње стране, са дна. — Кад)-це врнусте одоздол, из

Мрковицу? — Узни крушке искрошњу одоздол, поблаге су теј одоздол.

одоздолке прил в одоздо. — Одоздолке тури сувари, одозгор повлажна кубар

четија, а квасници у релну да се нагреју.

одоздолњи, -а, -о који је доле, одоздо. — Донеси ми пијук из одоздолњу кућу. —

Извучи одоздолњи џакови.

одокле прил одакле. — Одокле су ти овија косачи? — Одокле ти-е снајка? —

Одокле ти-е жена, одотле си и ти (изр). — Одокле ће почнемо да жњејемо?

одоклен прил в одокле. — Одоклен да ти причам? — Одоклен оћеш!

одоко прил гледано очима, немерено. — Одoко има триес кила. — Одoко неје

лоша, а ква-е музиља, прике, тој ће тек (да) видиш. — Одoко неје твоја прилика.

одолек прил из далека, из даљине. — Потегли толко одолек куде нас на собор. —

Муж вој)-е одолек.

одолеко прил в одолек. — Дошли ни косачи одолеко, откуде Мањак.

одолечи (се) свр 1. удаљи се. — Голем смо род, ал смо се одолечили, готово се не

познâвамо. 2. оде далеко. —Дојди поблизо, млого си се одолечил. —Ти га па одолечи,

примакни се. — Толко си га одолечил, да се опште не види, 3. фиг отуђи се. —

Одолечише ни се с мужи по туј пусту работу.

одолечување с гл им од одолечује (се). — Ће иде с мужа у работу, не можда

поднесе одолечување.
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одолечује (се) несв1. удаљава (се). — Не одолечуј ми текме, како ћу мал

теришем? — Одолечују се уз друм, едва се виду, 2. фиг туђи (се). — Одолечује га од

роднину, ко да неје њин. — Почомо се одолечујемо, ко да несмо род.

одом прил од куће. — Поздравише те оlдЈ-дом да се брзо врћаш, требеш им итно.

— Тој сам си понел одј-дом, да не купуeм.

oдoми се свр скући се. — Оделили се, па се сваки засебно одомил.

одонде прил оданде. — Требе да ми помогнеш да пренесем вреће одонде до

амбар.

одондека прил в одонде. — Одондека излете зајац, па побеже нис падину.

одонуд прил с оне стране, одонуда. — Излезе одонуд вепре. — Одонуд ће

почнемо да загpћамо компири. — Ви одонуд, а ми ћемо одовуд и ће га уватимо.

одонутке прил водонуд. — Врни говеда одонутке.

одопoкo прил наопако. — Обуједну черапу налице а другу одопоко, да те не

урочу.

одотле прил одатле.—Пут иде одотле дотле.— Одокле си?—Одотле и одотле!

одоцни (се) свр закасни (се), окасни (се). — Немој ни па одоцниш обед. — Ако

одоцниш, нећете пушту у кућу. —Одоцни се млого не могу за видело да стигнем дом.

одработи свр одради, одужи дуг. — Одработи и туј беду. — Књд одработиш куде

њега, да дојдеш и куде мене едњн ден.

одрабоћување с гл им од одрабоћује. — Немам да ти платим, ако мож на

одрабоћување, три-дњна ћу ти жњем, ако требе и четири.

одрабоћује несввраћа услугу, одрађује. — Одрабоћујемо торник, књT несмо

работили. — Одрабоћујем што ће ми докара три воза дрва. —Све сам одрабоћувала да

ги ишколуем.

одран, -a, -o 1. фиг покраден, опељешен. — Кој се вати у њино коло, можда

излезне само одран. 2. фиг претучен. — Лежи у демек одран од-тепање.

одрани свр подигне, стави на ноге, отхрани. — Дете сам одранила све на

довивање, ники од наши неје тел да ни погледа.

одрано прил од јутра, зарана. — Ће појдемо одрано у Предење, да ни не увати

врућина.

одрапи свр фигуревише наплати, преплати, одере. — Одрапил Га За. оној коњче

што му продал. — Одрапи ме, узе ми толке паре за кpвомочљиво кравче.

одрекне свр одустане, откаже (веридбу, кумство). — Била сам се обрекла на

Добросима и несšм могла да одрекнем, ако сам видела да ми га срце неће.

одреме свр 1. одспава. — Ватила ме дремка, мора да одремем, па што буде. —

Одрема гаја добро. 2. фиг прећути. — Кад-требе нешто да се каже, он увек одреме.

одрења свр истуче, пребије. — Одрења га оћотек, сšг мирна бачка.

одрече свр одустане, в одрекне. — Каква-е тој девојка обрекла се, па да ни

одрече? — Требеше да дојде, па одрече.

одржи (се) свр 1. издржи. — Укачише ми два џака на грбину, беше ми тешко, ал

се одржана ноге. —Дваес године се одржал како прецедник, 2. очува, сачува. —Ники

ме не пита како сам одржала кућу и имање у најгоро време.

одрине свp очисти, изрине. — Требе се одрине пртина до кладанац. — Пусти га

нека одрине ђубре прет-кошару.

одрињување с гл им од одрињује. — Викај га на одрињување снег, да излезнемо

ис кућу.
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одрињује несвчисти, уклања. — Одрињује соспе око појату.

одрипа несводскаче. — Све срећан одрипа у школу. — Одрипа зајац у грмење. —

Слабо ти одрипа тај лопта.

одрипи свр 1. одскочи. — Одрипи ми срце ко зајче књдгу видо онакву убаву. 2.

фиграздани се, буде подне. — Онолко одрипило слbнце, а ти још у црге?! 3. фиг буде

унапређен, постане нешто, обогати се. — Одрипи наш Соћа у Лесковац за пре

цедника општину. 1

одрипка сврудем знач: одрипа. —Лоптавој одрипка, не може гуване. — Одрипка

зајче низ рид. — Одрипкаше пилишта по квачку.

одрипкување с гл им од одриткује.

одрипкује несвдем знач одскаче. — Не може да седиш на срченицу, стално

одрипкује нис-пут. }

одрипне свр 1. одскочи. — Одрипну од|-цтог и смота се доле, изместил ногу, 2.

фиг постане нешто, буде унапређен. —Ће одрипне и мојТикомир, само књд му дојде

време. — Одрипну, море, он на големо.

одрица (се) несв одриче (се), пориче. — Можда одрица колко оће, књд га видели

ca(c)-Стамену у сењак. — Одрица се от кућу и имање, сbл да га дочувају.

одрича (се) несвв одрица (се). — Не можда одричаш књд је такој било. — Це

одрича од-деца, ники га не гледа подј-цтарос.

одричање с гл им од одрича (се). — Касно му-е за одричање, ће рекну с памет

изветрејал.

одришка свр одpије њушком (животиња), ископа. — Одришкали кучићи не

какав мршољу падину.

одришкување с гл им од одришкује. — На неколко места по ливаду наодим

некакво одришкување.

одришкује несвоткопава њушком (животиња), ископава. — Какво ли па сbк

одришкује по шумак? — Почеле дивје свиње ноћу да одришкују компири.

одроби (се) свр 1. ослободи (се). — Дојди да ми одробиш кључ из браву. — Овуј

утрину све до Големи Чeмeрник су наши стари купили кад)-цмо се од|-Турчина

одробили. — Одроби коња изј-железа. 2. изглави (се). — Да не дојдоше људи, никад

не би одробил кола из батлаг. 3. фиг ослободи се обавезе, заврши напоран посао. —

Најзад се одроби од оној малтерисување фасаду. 4. фиг спаси се.—Едва се одробил од

онуј женетину, од онија напас.

oдрове свр отплаче. — Нека одрове, па це смири.

одроди се свр не осећа се више родом.— Ми смо се одавно одродили, сbк ко да

несмо род. * -

одрпа свр поцепа. — Увати га за џемпир, све га одрпа. — Одрпал ципелке а јучер

ги обул, - трп прид одрпан, -а, -о поцепан, у ритама. — Не могу више овакој одрпан

међу људи. — Дојде одј-цобор одрпан, ко да су га вуци давили.

одрпавеје свр постане дроњав, одрпан. — Све-е на њега одрпавело, легла крпа

на закрпу,

одрпави (се) сврв одрпавеје. — Сви смо већем одрпавили, требе се подновимо,

али с-кво? — Одрпавил се ко да се крос трње провукувал.

одрпан, -а, -о поцепан, дроњав. — Одрпан како вук у пролет.

одрпано с поцепано, старо одело. — Обукуј нешто одрпано, да се не прљаш књд

мешаш малтер.
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одрпотина ж поцепана, одрта одећа. — Дала му да обуче неке одрпотине. —

Стуpи с тебе туј одрпотину, не али свет.

одртавеје свр оматори, остари. — Већем сам одртавел, не могу се борим све

имање. — Одртавел, а памет неe стекал. — Одртаве а још се несвм наживел.

одртави свр водpтавеје. — Одртавил па се едва бори, - трп прид одрт, -a, -o

матор, стар, изанђао. — Одрт а задева се с-младе жене.

одртоје сврв одртавеје. — Ћу га питам кој ће да га гледа књд одртеје.

одруби свр одсече, посече. — Требе да ми одрубишедну буку доле, у шумак. —

Ћу му одрубим главу за тој пцовање.

одруса свр фиг срчано одигра у колу. — Одрусамо у Село, на Прокопје „вла

синку“ и „стару правку“ одмерак.

одсвири свр фиг добије своје, одгостира.— Одсвирила-е она свое куде мене, сbк

мож другога да мћсти.

одсеца свр 1. фиг једва однесе. — Млого си му натурала у торбу, едва гу одсеца у

Предене. 2. фиг нерадо оде. — Нее му се ишло, ал одсеца јајца у работу. 3. фиг одведе

силом. — Одсецаше га девери из општину у Село, да преспи неку ноћ куде њи.

одсипе свр 1. одлије, одасте. — Одсипи пола џак цемент у текме за продужни

малтер. 2. одасте мало ракије из чаше на земљу за покој душе. — Одсипи за покој

душу на Аргаћију.

одсипување с гл им од одсипује. — Требе му одсипување, ће се препуни котле с

ракију.

одсипује несв1. одлива, одасипа. — Одсипуј ми из врећу у решето напомалко, да

не стрвимо жито. — Из балон одсипуј ракију у влаше и кондири. 2. одлива мало

ракије на земљу за покој душе.

одскpкне свр отвори делимично, одшкрине. — Одскpкнималколувтер да улезне

ваздук. — Одскpкнул капак па улезал поганац у амбар.

одскpкњување с гл им од одскpкњује. — Навикло куче на одскpкњување, па чека

да му одскpкнем вракњицу да излезне.

одскpкњује несводикрињује. — Бадава затварам књд неки стално одскpкњује

вракњицу на градинче да улезну свиње. — Ветар одскpкњује капак.

одсмине свр скрене другим путем. — Књд ме сретнеш, боље одсмини да те не

бијем. — Ће одсминеш куде Лагини, па низ рид у Овсиште.

одсмињување с гл им од одсмињује. — Ћу те подсетим ка(д)-ти-е време за

одсмињување.

одсмињује несвскреће другим путем. — Туј, на раскрсје, они одсмињују за

Говедаровци, а ми идемо уш-Чуку. — Неје смејала ни овца да одсмињује у његово,

одма вика, дере се.

одcпи свр 1. одспава. — Нека малко одспи, млого се данђс изодил. 2. настава се.

— Наћаске да одспиш, па ће најутро оратимо. 3. преспава.— Вечерку дете увек одспи.

одступница ж фиг могућност да се оде у град, стан, кућа. — Ел имаш неку

-одступницу, ел ћеш овде да чамрејеш до накрајке. — Направил сам си одступницу у

Београд.

одугује се несводужује се. — Још млого има да ми се одугује, колко сам га

задужил.



Црнотравски речник 577

1 - - у 1 1 t

одужа (се) свр постане дужи, одужи (се). — Одужа ден, мож се нешто и

сработи. — Одужамо чекање у кафану, а возјош не добди. — Одужа се њојна болка. —

Одужа се моја мука на овија бели свет.

одужување с гл им од одужује (се). — За одужување посо несмо ни оратили. —

Ће ни копа три двна за одужување лањски дуг.

одужује несв1. одуговлачи. — Одужује нешто с работу, ко да се порађа. —

Одужује с тија креденац, а рече брзо ће га напраји. 2. враћа дуг. — Цел живот да

одужује, не мож ми врне дуг.

одужује се несв1. продужава се. — Ко да се одужује овој лето субаво време. —

Одужује се моје чекање на работу. 2. враћа се дуг. — Не можда постигне да се

одужује на сви.

одузне (се) свр 1. одузме (се), отме (се). — Ће им одузну јунца за порез и прирез.

— Одузеше ни најубаву ливаду.— Мож све да ти се одузне, што неси стекал сасЈ-свој

зној. 2. фиг изненади се, забезекне се. — Одузну се књд ми рекоше тој за Станимира. 3.

фиг укочи се, постане непокретан. — Кво ће работиш, кад-ти се од реуму одузну

руке и ноге?

одукор прил од стида. — Одукор не могу се више појавим куде тетку, одавно сам

била куде њу. — Одукор да онакој вика на стару жену, могу му матер будем.

одумување с гл им од одумује, оговарање. — Немој ми причаш тој, не волим

одумување.

одумује несвоговара. — Нашла курбетка да ме одумује куде мој род.

одуши свр растерети се, да си одушка. — Ћу одушим књд умрем, до тšг само

мука и работа.

одушка ж олакшање, растерећење. — Немам си никакву одушку, оцвуд ме

стегло, ће ме удави.

ођутрос прил јутрос, од јутрос. — Појдомо о-дом још ођутрос, да стигнемо на

време.

ођутрошњњ, -шња, -шњојутрошњи. — Ел ти тој ођутрошњо млеко, сипни ми

едно лонченце?

ожалостен, -а, -о ожалошћен. — Немој гудираш, нешто-е ожалостена.

ожени свр фиг 1. фиг прода. — Ожени волови у Лебет за педесе иљаде, па ми жал.

2. фиг пребије. — Ће те ожени башта све мазуљицу исТврди брег.

ожени се свр поред уобичајеног значења и уда се. — Јучерке се оженила Марика

за Миомира иlзЈ-Златанци, - трп придожењет, -a, -o 1. ожењен. — Неchм знала да-e

ожењет, не би он од мене ништа добил 2. удата. — И ћерка ми-е ожењета одавначке,

има две-деца.

оживеје свр оживи. — Ће оживеје деда-Јоргаћија књд Власина потече нагор, ел

књд прдне мртав.

ожиња свр вожње. — Ожиња ечам у Полом.

ожње свр ожање, пожање. — Ожњесте ли већем? — С колко српа ожњесте

рженицу на Вител? -

ожњеје свр ожње, пожање. — Још да ожњејемо овbс у Китку и закитимо Богу

браду.

ожуљакм 1. осуљ.— Откосу ми рипил ожуљак на руку. —Добил сам ожуљак на

ногу од)-тесну ципелу. 2. ожиљак. — Откво ти-етија ожуљак на плећку?
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ожуљи (се) свр нажуља (се). — Све ме ожуљи Дорча без)-седло. — Ожуљиле

дете пртене гаће. — Ожуљи се седејећи на онуј дрвену клупу.

озбиљи се свр 1. уозбиљи се. — Озбиљи се еднуш, немој се стално измотаваш. 2.

постане озбиљан, стамен, нормалан. — Мислели смо књд порасте и отиде у војску, це

озбиљи, ал ништа од тој могаре у шуму, могаре из)-шуму.

озгор прил водозгор. — Озгор небо, оздол земња, а по среду — четвртак. — Озгор

ли дојде, откуде Микини? — Иде озгор нека несрећа, млого га стунтило. — Што га

неси турилозгор, да галако најдеш. — Озгор дојде вршњик, а оздoл црепња све леб,

па се тој пече. —Озгор тече жута вода и донесе жуте рибе, и дојдоше рибари без ноге,

и ватише рибе без руке, и посолише гибеfз)-сол, и испекоше без огењ, и изедоше без

уста и исраше ги без дупе (бајалица против усова).

озгорањ, -рња, -рњо који је одозго. — Тиа трупац озгорањ, нек си остане озгор,

ел се напéкал.

озгоре прил в одозгор. — Слезни озгоре, што си се укачил у црешњу.

озгорке прил водозгор.—Идијош по озгорке, пагу отуд облети, дате не види.

озгорњи, -а, -о који је одозго. —Дошла-е из озгорњу малу за Сибина. — Озгорње

талпе неће мењамо, само оздолње због сипац.

оздол прил водоздол. —Едва дојдомо оздол, изј-Село, с овијатовар. — Оздол су

крушке, а озгор грозје у кош. — Озгор дрва, оздол жар, па бабњи

оздолке прил в одоздол. — Кад)-ће докаруеш сено оздoлке, из Мрковицу? —

Оздолке облечи вланелу.

оздолњи, -а, -о који је одоздо. — Овој ти-е озгорњи чаршав, а овој оздолњи.

оздравеје свр оздрави. — Само дете да ми оздравеје, па ћу грудачки да трчим на

работу. — Требе да лежи да оздравеје, а не на ноге да болује.

озеленеје (се) свролиста, зазелени (се), све озелени. — Дојди књд Чемерник

озеленеје, да видиш Божјоубавило.- Озеленејало се до на врЧeмeрник, излезал лис,

па се раскокорил, лепота од Бога.

озида свр фиг подигне, сагради. — Још пре дваес године су озидали кућу у

Смедерево. — Испомогоше ми браћа те озидамо кућу.

озиме с прасе које се чува преко зиме.— Раним едно озиме, па дотам, за наесен.

озимкар м фиг печалбар који се зими није враћао кући. — Озимкари су и зимени

остањували на работу.

озимкуља ж крава која се музе и зими. —Да неје овај озимкуља, ђавола би зимус

пили млеко.

озимче с прасе које има више одједне године. — Овој озимче ће кољемо другу

годину.

озлејеђен, -а, -о срдит, љут. — Онакој озлејеђен више не те с мене ни едну да

продума.

озлејеђи се свр расpди се, разљути се, озлоједи се. — Књд ми тој рече за мојега

мужа, озлејеђи се до бога, теше гу туј смавöшем.

ознои се свp озноји се. — Ознои се отпремишљување кво ли газадржа да не дојде

на време.

osaД прил отпозади, страга, са задње стране. — Едњн ће тера волови оSáд, а

други ће ги води. — Деца нека се укачу osáд. — Куде се такој оšaд улопа?— Само ги

заspћа оSáд.
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osâдњи“ -а, -о који је на крају. — Стално-е озадњи, умеје ли некед да ис

предњачи?

osaдњи“-а, -о који је узадњем делу.— Неје бњшsabaн, ал је туј негде osaдњи.

oséбе сврозебе.—Нете да се обуче како требе, после књдоšебе немојми се жали.

oséбне свр озебне. — Ће оšебнеш такој гољиждрив по улице.

osećiотина ж промрзлина. — Кад)-це мења време, устрну ми озеботине.

osива се несв1. одазива се, јавља се. — Залуд!-цедереш, никому се не одsива. 2.

излази у сусрет, хоће да помогне. — Osива се књд ни потребе. — Први се оšива куде

затребе.

osивање с гл им од оšива се. — Куде њи слабо очивање за кулук.

osида свр сазида. — Osидали кућу у Ниш, куде Пантелију.

osипа свр оде газећи дубоки снег. — Osипа до Славујеви да однесе прашак, мати

му болна.

osипи сврпоскочи, одскочи. — Како седеше, одеднуш osипи од столичку књд гу

спази на врата.

osипне свр воšити. — Ће оšипне пречка, па те удари у очи.

osира се несвосврће се. — Кво се сваки час osираш, кога очекуеш?

osирање с гл им од оšира се. — Неће ти помогне оšирање, но матику у шаке, па

копање.

osове се свр 1. одазове се. — Не-це озове, књд га викају. — Како цеоšoве књд не

чуе. 2. јави се да помогне. — Osове се свакому да помогне.

osовне се свр јави се одмах. — Osовни се, бре, да те толко не викају!

ospне се свр 1. осврне се. —А ја не да се оšрнем, проклетуља, да видим, отуд иде

баксуз, но се снаведо да ме удари. — Увек ce ospне књг пројде куде Жикину кућу.

наплашило га оној његово кучиште. 2. угледа се на кога. — Ospни се на другари, сви

изучише школу, а ти које направи?

ospha несв загледа. — Не оšрћај коња толко ко да ће га стварно купујеш.

ospћа се несв1. осврће се. — Стално се за неки ђаволоšрћа, ко да-е лумаес. 2.

обазире се.—Не оšфћа се на никога, работи си како си он оће. 3. угледа се. —Не озрћај

се на мене, ја сам стар, па не могу да работим.

ospháње с глим од оšрћа (се), освртање. — Нећете спаси оSpћање, но беж да се

сакријеш ако имаш куде. — Џабе ти оšрћање, књд пројдоше.

оиште с в гредељ, в потеглица (Добро Поље). — Оиште на ралицу се праило од

горуново дрво. — Опште е право, а потеглица кривуљеста.

ој узв за дозивање и одазивање. — Ој, Миле? — Ој, ој, за кво ме викаш?

ојари (се) свр коза добије младунче. — Ел се ојарила онај твоја Белка? — Ојарила

двајаришта.

ојача свр постане јак, оснажи. — Ојачало овој дете, само истоварује цепанке

ис-кола.

ојачка сврдем знач: ојача.— Некајошке ојачка, па ће и његаупрегнемо у работу.

bје узв за скретање теглеће марвеуједну страну. — Ојс, Жерко! — Ојс, Булоњo!

bјене сврскрене запрегуу страну, окрене.— Ојсни волови на овуј страну, да кола

боље пријду за товарење. — Ојсни ги наовам, преко ливаду.

ојужи свр отопли. — Кво ће обујеш књд га ојужи и разљизга се? — Данњске

ојужило, мраз попуста.
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окабавеје свр онемоћа, изгуби снагу, ослаби. — Окабавели смо обоица, не можда

држимо више говеда.

окабави (се) свр вокабавеје. — окабави ме овој време, едва се вучем. — ока

бавил се па едва работи. *

окабати свр окриви. — Књд Аца нешто лошо напраји, башта мене окабати.

oкaлaише свр фиг поједе све из судова. — Не излази искућу, докле не окалаише

панице.

окан м цвеће, лепа ката. — Исцњвтел ни окан у градинче, па милина да га

гледаш.

окане се свр остави неки посао или некога. — Оканул се од пиење.— Не-це окане

o(д)-тија дуван, душу ми усмрде.

оканица ж посуда одједне оке (1,20 кг), бокал. — Тури му на астали оканицу с

вино, докле се обрну, она празна.

оканцес шпијунка, рупица у вратима, талпама, у зиду. — Sвирни на оканце, да

видиш кво тој они работу те су се ућутали.

окањ м посуда запремине једне оке. — Донеси ми окањ све ракију.

окањче с дем од окањ. — Попиe си он, богами, по цело окањче на ден.

окапе свp начека се, пропадне чекајући. — Неће да мрестаркеља, окапа на бели

свет. — Окапамо чекаећи автобус по онуј сувомразицу.

окапница ж лимени симе на прозорима. — Туримо и окапнице на прозори.

окапување с гл им од окапу (ј)е. — Цел век окапување по грађевине, тоlj|-е бил

мој живот.

окапуе 1 окапује несвпроводи време, дрежди. — Дан)-ноћ окапуе куде туј

олобјду. — Ми ће окапуемо на студ, чекаећи га, а он у кафану.

oкасни свр закасни. — Окаснимо малко на испратницу Дојчи, па ме жив срам

изеде.

окастри свр 1. посече гране, в окреше. — Окастимо буке у Бачевиште да побрзо

расту. — Окастри ми овуј лемезницу, 2. фиг пребије, претуче. — Само ли га ватим да-e

пуштил говеда у моју отаву, уши ћу му окастрим.

окат, -а, -о великих очију. — Што си, окат књд ништа не видиш?

oкашм кантар којимери само оке. —Оћеш дати мерим сокаш, ел ћеш с килаш?

оквeси се свp нагне се, отежа, натежи. — Оквесил се на грањку, а не види ће

падне из буку. — Сви ми се оквeсили на шију, а само ја работим, и не знам ко ће

истркамо. 1

окејан м океан. — Оцелили се чак преко окејан, у Америку.

окељави свр оћелави. — Има окељави когођ башта му.

окељавеје свр оћелави. — Брзо ће и ти окељавејеш ако толко млого учиш.

океси свр окачи. — Океси овија цегер там, на дирек, докле не дојде Стратија, да

си га узне.

океси се свр фиг 1. овеша се, виси. — Окесил се на врата, не мога ги отворим. —

Окесил се на слап па виси. 2. фиг отежа, дојади. — Окесил ми се на главу за неки дуг,

па не могу низ малу мирно да пројдем. — Окесил се, мрцина, не могу га вучем колко-е

пијан. 3. фиг отеже. — Окесил се, не иде му се у Село, 4. фиг мрзовољно ради. —

Окесил се, едну собу не мож малтерише недељу дана, - трп прид окесен, -а, -о обешен,

овешан, окачен. — Ква-е овој бисага овде окесена?



Црнотравски речник 581

/окесидупе фиг 1. отеже, одуговлачи. —Уби се чекаећи, а онокесил дупе, па не

иде. 2. фиг једва иде, споро ради. —Што си окесил дупе, пожури лечка, ће закаснимо.

— Ми поцрцамо от посо, а он окесил дупе две паре си не дава.

окечи сврјако шутне, взакечи. — Окечил лопту чак у Буђину падину, не можгу

деца најду.

окида несв1. повлачи ороз, пуца. — Не окидај више, да не напраиш неко чудо. 2.

фиг остари, оматори. —Да знаш, дете, да се незадеваш: овај пушка више не окида.

окидање с глим од окида, 1. опаљивање. — Требе да си сталожан пред окидање,

да те пушка не тргне и занесе, и промашиш мету. 2. фиг обављање полног односа. —

Што она некад беше добра за окидање, уфф.

окилави свр 1. добије брух. — Окилавил се носејећи џакови с цимент. 2. пре

оптерети се, онемоћа. — Окилави се цел ден копâећи на овуј врућину.

окине свр 1. опали (пушка, метак). — Свака пушка емпут окине празна (изр). —

Окину пушка и утркољи зајца. 2. фиг има полни однос. — Ће губаћа окине, макар

имала sвезду место онуј работу.

окитен,-а,-о окићен. —Млого им убаво била окитена кућа за свадбу. — Окитена

öстожа на гувно, значи приврли овуј годину. — Требе окитиш богу браду на Ивано

вицу, књд прижњејеш ржeницу.

оклапина ж1. бесплатно, џабалук, в мулећина. —Дошал овде на оклапину, там

требе да се запне, а неработници ники не трпи. — Гледа да види има ли за њега нека

оклапина. 2. какав предмет уместо капе који заклања цело лице. — Турил некву

оклапину на главу, па ме уплаши.

оклапушкаж капа која покрива уши и чело. —Од онуј оклапушку ништа не чује.

оклембеси се свр 1. опусти се, отежа, окачи се, натежи. — А он, пијан,

оклембесил се, не могу га носим. — Оклембесил се на онуј грањку и такој виси. 2. изр.

оклембеси нос снужди се, онерасположи се. — Чича нешто оклембесил нос, не знам

кво му-е, ал видим, неје добро.

оклопи свр прекрије. —Детети оклопила коса, па не види, што га не стрижете?

окљекави се свр фиг клоне, онемоћа, изгуби снагу. — Окљекави се млого у Sáдњу

годину, едва се вучем, ништа не могу у руке.

löко/ с изр: на око и од око очима гледано, не мерено, без дубљег познавања. — На

око неје лоша, а по душу не знам ква-е. — Видел сам гу само од око, не знам што дати

казујем.

окован, -а, -о обложен металом, са алкама. — Држаље на секиру требе да-e

оковано при ушице, да се не строши од)-толко цепење дрва. — Дудуче му оковано

з-гривне. — Гвоздена кола су све окована згозје.

окове свр 1. обложи металом. — Морам да оковем капак на врата да не

иструлеје откишу, 2. претвори кога у идола. — Оковали га у sвезде, ко да-е осло

бодил Село. 3. фиг накити, улепша. — Накупувал вој прстени, гривне, брошови,

манистра, оковал гу у злато.

окове се свр фиг 1. накити се, накинђури се. — Све се оковала у злато, па се само

смејуљи на све стране. 2. обогати се. — Оковали се узлато, па не знају квоработу.

оковим мнфиг обруч са шиљцима који се ставља псу око врата да не могу да га

удаве вукови. — Књд му туриш окови, не мораш да страуеш да га удаву вуци.

оковување с гл им од окову(ј)е, фиг апса, затвор. — Такав џамбас је за око

вување, да међу људи не прави алишта. — Немам шину за оковување коло.
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оковуе/оковује несв1. ставља у окове. — Такве але требе да оковују у железа, 2.

ставља обруче, учвршћује гвожђем. — Оковује процеп на кола, напрсал, да се не

строши.

окози се свр фигуради што с тешком муком. — Окози се докле излезо узј-Жу

тинску чуку. — Окозил се учејећи и па му не иде. — Куде мене нема циле-миле, има се

окози од работу.

Околајка м надимак.

oкoњи се свр 1. фиг пропадне радећи тешке послове. — Ја се окоњи од работу, а

они ни за испомоћ несу каилни. 2. фиг премишља се.—Це окоњи колко сезамислел.

окопување с гл им од окопа, окопавање. — Срам не-срам, па ћу гу викам на

окопување компири.

окопује несвокопава. — Не мож сама да окопује онолку њиву, требе вој испомоћ.

окоравеје свр 1. скори се, добије кору. — Од малтер му руке окоравеле ко церова

кора, 2. фигнавикне, свикне. —Одавно сам ја, чичин, окоравел у дунђерлек, па ми неје

тешко како тебе.

окорави се сврв окоравеје. — Нешто ми се лице окоравило, не знам кво му-e. —

Окоравиле ми се руке, едва држим ложицу, - трп прид окоравен, -a, -o, стврднут,

окорављен. — Руке ми окоравене ко туткал од работу с малтер и бетон.

окоти (се) свр 1. донесе на свет младунче. —Мачка се окотила у плевњу и извела

мачетија на слbнце. 2. пеј роди (се). — Окотила још едно дете, не мисли како ће ги,

сирота, израни.

окраиште с оно што је на рубу, руб. — Поела средину, на мене остаила окра

ишта. — Још да окосимо окраишта и завршимо с косилбу.

ократеје свр постане краће, смањи се. — Окрaтело на дете и оној едно капуте

што имаше.

ократи свр постане краће, смањи. — Ће ми ократиш овуј сукњу? — Млого ми

öкрати ногавице. — Ократе ми онија џемпир што си ми исплела. — Ократи си сукњу,

па ми не стои добро. — Ократи га, и па кратко (ирон, шаљ). — Боље воlj)-е език да

ократи.

oкраћа свр постане кратко, смањи се. — Окрaћала ми нешто овај гуња. —

Окрaћали дни, ништа не можда сработиш.

окрећа (се) несвокреће (се). — Да окрећаш кревај, с обе стране еднако да се

испече.—Доклеја окрећа сено, он)-напои Дорчу. — Окрећај ветрењачу побрзо, да не

остањују осиљке. —Књд иду у работу, печалбвници се не окрећају све докле не прејду

прву воду. —Не окрећај се до прву бару, ако се окренеш, цеврнеш с малко паре.

окрећање с глим од окрећа (се), 1. окретање. — Станује там куде-е окрећање за

транваи. 2. освртање. — Кво ти-е па тој окрећање сваки час, нее тела да појде и

готово. 3. одустајање. — Кад)-ци пошњл, нема окрећање наsад.

окреше свр 1. посече вокастри (1). — Окреши овуј сливу, да не скубе сено, књд

прооду пуна кола. 2. извуче уши, пребије. — Има му башта окреше уши што дира

девојчетија. 1

окриви свр 1. почне да храмље. — Окриви човек одеднуш иш-чис мир, па сšг

ћопави. 2. оклевета, баци кривицу на кога. — Замалко да га окриву за задружну

продавницу, књд ватише лопова. — Њега окривишеза ништа, а лопови се извукоше.

окркавеје свр прехлади се, добије грип, вогpкавеје.— Окpкавел, па едва дише.
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окрљак мв окрњак. — От коју-естовну овија окрљак?— Соплето се на некакав

оркљак да се утепам.

окрљен,-а,-ов окрњен. — Нос му нешто ођутрос окрљен, негде га добро цепнул

наћаске. — На Плавку окрљен рог.

окрљи сврв окрњи.— Куде окрљи овој убаво шуле? — Окрљи труд од буку, да се

суши, за потпалување цигаре.

окрндак мв окрњак (1,2). — Узе неки окрндак, па књд исполелеја на мене, да ме

утепа (1). — Што не вадиш више тија окрндаци (2)?

окрндијажвоткиндија. — Пази куде пасеш говеда, немој око неку окрндију.

окрњакм 1. окрњени део нечега. —Требе да исечеш онија окрњак оlдЈ-цливу, да

не грубавеје авлију. 2. остатак окрњеног зуба. — Извади окрњак одј-sуб, па ми

лакну.

окрњен, -а, -о одломљен, оштећен. — Што-е овој стовне окрњено?

окрњи (се) свр одломи (се) комадић, оштети (се). — Пази како точиш воду,

немој ми окрњиш и овој шуле.—Окpњише ми се зупци на гребуљу, мораги праим,

t окрњеc, -та, -то окрњен. — Немој ми даваш тија окрњес кондир, не пиč ми се из

Њега.

окрњотина ж оно што је оштећено. — Не врћај митуј окрњотину, дала сам ти

нов ђyгум.

окрњување с гл им од окрњује.

окрњује несвоштети, одломи. — Потерал га неки малер: све што узне у руке

окрњује.

округал, -гла, -гло округао. — Округал па на ћошак (изр). —Требе да е округал и

на неколко места провpтен на средину, па да се од њега напраичурило забучку.

округлес, -та, -то округао, овалан.—Дошал некако округлесу лице, па подбул.

окруни свр скине зрно са клипа кукуруза. — Окрунимо царевицу.

окруни се свр одлепи се, одрони се (зуб). — Окруни се камен и паде озгор да

некога утепа. — Окрунил ми се зуб, морам куде доктура.

окруњи (се) сврв окруни (се). — Узни, па окруњи тија класови за кокошке. —

Окруњил се таван на собу пролетос од прокапување, мора га па мажемо.- Окруњи ми

се зуб, а зима па не могу куде доктура.

окршљак мостатак поломљеног (зуба, дрвета, предмета...). — Што не по

праљаш тија окршљаци, но идеш огрубена. — Да не узо окршљак оlдl-тарабу, теше

ме изеду кучишта.

окршче с дем од окриљак. — Ма, једе ме овој окршче од)-sуб.

октомбар м октобар. — Да не трчимо џабе, кад-дојде октомбар ће вадимо

компири.

окука ж кривина. — Чим дојдеш на окуку, куде Наскову кућу, викај ме да

слезнем дати водим волови.—Још една окука, иете ни куде Ајдучки кладанац.

окуми (се) свр постане кум. — Били најбољи другари у работу, па се окумили. —

Решилда га окуми.

окуњи (се) свр повије (се), покуњи (се). — Окуњил главу, па ћули, неему нешто

добро, видим. — Има неки ден како се окуњил, несу му све козе на број.

окупа се свр фиг облије зној. — Трипут се окупа у зној докле пушти едњн откос

низ Долину.
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окуси свр 1. проба, в обиђе“. — Окуси, да виш какав сам пекмез напрајила. 2. фиr

једе. — Целден копамо, а лебне окусимо. — Нема више да окуси леб, ако ли ме овакој

не слуша. 3. фиг скрати, поткрати. — Окусила ми шнајдерка аљину, затој гу не

носим. — Што си окусила туј сукњичку.

окучи се свр 1. оштени се. — Књд ви се окучи овај кучка, едно куче да ми дадете.

2. фиг пеј породи се. — Па се окучила Гољина снаa.

окуша (се) свр проба, опроба (се) у нечему. — Окушај и ти од попареницу, да

видиш ква ми-е жена домаћица. — Ел се окуша у дунђерлек, па му не иде. —Окушај ce

и ти с мечку да се обаљаш како ча-Драгомир, па да ти скрцка коске.

окце с 1. дем и хипод око. —Да цуне деда дете у окце. —Кудели ми-e chroвoј моe

убаво окце. 2. клица на кромпиру. — Појавила се окца на компири, требе ги чистимо

ако ги не садимо. 3. шпијунка. — Sвирни на окце, да виш кои sвони, па тbГ отварај

врата.

олабави свр попусти. — Олабави јуларна кравче, да пасе. — Олабавил работу,

вуче се ко пребиен. — Како-е домаћин отишал, у овуј кућу олабавила команда.

олаби свр 1. волабави, разлабави. — Видим овде олабила дициплина, работи си

кој како оће. — Мора да олабим каиш, да узнем ваздук. 2. фигојужи. — Олаби зима,

мож се и работи нешто, 3. изр: олаби малко попусти, не буди тврдоглав. — Олаби

малко, неси сивоња.

олабување с гл им од олабу(ј)е (се). — Овде требе олабување, млого си га

зашрафил, ће пукне.

олабуе (се) / олабује (се) несв1. олабављује (се). — Олабуј конопци, млого си га

стегал, ће га прежилиш. — Стално ми се олабују овеј подвешке. 2. фиг посустаје. —

Не олабуј работу, требе до мрак да завршимо. 3. фиг слаби, смањује се. — Нешто

олабује вода у ваду, да гу неје неки замалилел одврнул“ — Олабуе дување, изгледаће

стане ветар.

олади (се) свр 1. охлади (се). — Чекејте да се малко олади обед, патњг да едете. 2.

престраши се, изненади се. — Књд му рекомо колко смо дали за јунче, олади се. —

Олади се од|-цтра. 3. изр: олади малко попусти, среди се, смири се. — Олади малко,

немој си толко џендрљив.

оладне свр 1. захлади. — Оладне нешто овој лето, стално киша и могла. —Оладне

ми стојајећи на овуј дрчу. 2. фиг охлади се, предомисли се. — Спрома Милицу му срце

скроз оладнело, неће гужени, 3. фиг престраши се, преплаши се. — Књд ни јавише за

Петка, оладну дибидус, скљока се ко пењуга.

оладнеје свр воладне. — Брзо ће оладнеје време. — Пусти га, нека малко оладнеје

главу, па ће тег да види да тој нее добро. — Оладнејаше ми ноге од)-тија глас.

оладни свр захладни. — Књд оладни, ће огрћамо гуње и капути.

олакне свр одлакне. — Олакну ми на срце књд га видо да-е жив и здрав. —

Презнои се от прашак што му дадо, па му малко олакну.

олакша свр 1. смањи бол, тегобу. — Олакшале му муке, па мож и да орати. 2.

смањи терет. — Узни и ти нешто да носиш, олакшај ми торбу. 3. фиг смрша. —

Олакшал десет-ила, а не знаје кво му-e. 4. фиг покраде. — Олакшали га лопови за пет

иљаде паре.

олакша се свр обави нужду. — Отиде у грмак да се олакша.

олакшицаж олакшање, попуст. — Викају за некву олакшицу за пензију, ал ники

не знае кву.
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оластpи свр скине лишће, окреше гранчице са шибљике. — Очепи шибљинку, па

гу оластри, да тераш говеда.

оле-мале прил било како, површно, на брзину. — Уработил га оле-мале, па сbк не

вељаје, морам да викам другога. — Прокосимо у Јесикиницу бле-мале, да се не каже

неје косено.

олизан,-а,-о полизан.—Ђумин тањир олизан, да му присипемјош малко да еде.

олизош изр из нар приче: олизош, па утркољош.

олизује (се) несв1. фиг одуговлачи да устане после јела, једе после јела. — Сви

ручаше, он још олизује судови — Још се олизује како-е обедувал. 2. лиже (се). —

Олизује шапу мора да се на нешто набодал. —Тој се мије кад-семачка олизује.

олисти свр 1. фиг све поједе. — Олисти целу тепсију баницу. — Олистише говеда

све у јасле. 2. фиг одлично нешто уради. — До пладне олистил цело Васиљково

(окоси). 3. превари. — Олистили га на покерицу. — Олистил га убаво матрапаз, узел

му џабе онуј млекуљу.

олишавеје свp добије лишу. — Све ни сливе олишавеле, требе ги с нешто

прскамо. — Дете нешто олишавело око уста.

олоajда 1 олобјда ж луцирда, лудача, жена лаког морала, валаојда. — Још

еднуш ли те видим с онуј Микину олобјду, ћуте искарам искућу.

оложаж зоол врста инсекта, ухолажа Farficula auricularia. — Подлазила ме

оложа, па ме сврби шија.

олоши се свр постанелош, зао. — Млого се нешто олошил, па муники не вељаје.

— Кад)-ци добар, тек си свачи, ка(д)-це олошиш тек си ничи.

олупи свр 1. оЉушти, огули. — Олупи два кила ораси, ће праи колачи за славу. —

Ољупи компири за чорбу. 2. фиг пребије. — Олупи га башта све прут, - трп придолупен,

-a, -o 1. олуштен. — Кад)-дојдем да ме чека олупен лук и пе-шес компира. 2. фиг

бијен, тучен. — Видим ја, ће отиде дома с олупено дупе.

I ољага сер осрамоти, обрука. — Ољагала гу куде-е стигла, од|-црамоту жена не

можда излезне у људи. t

ољупи свр волупи. — Падал па олупил колена. — Ољупи му дупе башта

o(д)-тепање. - трп придољупен,-а,-ов олупен. —Компири су олупени. —СЕгиди такав

у школу с олупено дупе. ц

ољупина ж љуска, олуштена кора од воћа и поврћа. — Ољупине от компири

врљите на свиње.

ољуска (се) свр 1. ослободи се љуске. — Требе да олускам грашак, ал ме мрзи,

што се најде неки да га олуска место мене. — Још га несмо обрали, грашак се

ољускал. 2. оЉушти се. — Ољускал му се нос од|-цлbнце. 3. отуче глеђ или емајл. —

Како ли бљуска онуј голему шерпу да ми-е да знам, у кво свк да варим гра? —

Кад)-ци гатакој убаво олускал, сbк можда врљиштојлонче, - трп придољускан,-а,-о

1. ослобођен љуске, в огрулен. — Овија гранеć добро олускан. 2. отучен.— Немој да

вариш ништа у олускано шерпе.

ољушти свр 1. фиг узме сав новац. — Ољуштил ги на карте. 2. фиг истуче. —

Ољуштили му дупе од|-тепање.

ољушти се сврфигнатије се. —Ољуштимо се јучерке одракију куде кумови.

омађија свропчини, зачара. — Омађијала га мађијешница, па се не сврта дом, но

стално облита око њу. — Омађијале га њојне пусте очи, и њојна уста, и лице, и њојна

тенка снага. — Неје омађијала само онога кои гу неје видел.
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омађијоше сврвомађија. — Ако те омађијоше тај олобјда, не можти помогне ни

боба-Маричка з-бајање и чанчићи.

омаже сврмалтерише. — Омазали више туј амбарију, целу недељу гумажеш? -

трп придомазан,-а,-омалтерисан. — Сћкти-е кућа омазана,још двапутда гу прејдем с

киреч и мож се усељуеш.

омазнеје свр постане умиљат, љубазан. — Омазнело нешто оној Динкино

девојче, да неће се жени?

öмаја ж1. омама, опсена, по народном веровању дух умрлога. — Само ти луњај

по ноћ, те сретне нека омаја, ће напуниш гаће. 2. обамрлост, омама. — Увати ни нека

öмаја, едва збрамо рукољке.

омаје свр омађија, опсени, помути разум. — Нешто га омајало, нее погодил пут,

но се скрндосал у ендек. — Немој те ракија омаје, пиј си колко можда се кон

тролишеш.

омајотина жауг од омаја (1). — Причала ни баба за разне омајотине што човека

знају да омајошу и да га уништу, - трп придомајосан,-а,-о омамљен, опсењен, залуђен,

занет. — Не мож с њега да се споразумиш, ти едно, он друго, ко да е омајосан. —

Срето гу, луња онакој омајосана, не знаје куде иде.

омајоше свр омађија, опсени, залуди. — Немојте тај стара мађијарка омајоше, да

више не знаш куде одиш.

, омакне свр 1. пусти, испусти, ослободи. — Омакнула деца кола у чичине тарабе.

— Омакну онолки камен у воденичну буку. 2. фиг попије. — Омакну онуј ракију у

гушу ко да-е вода. — Да омакнемо још по едну, па да бегамо на посо 3. фигудари. —

Омакну руку, па књд га шљопи преко нос, а крв шикну, 4. фиг испушти гасове. —

Неки-е овде омакнул пртку. t

омакне се свр 1. падне. — Омакну се ниш-чепељак и слете у бару. — Омакну

камен нис падину, да потепа овце. 2. фиг изусти безразмишљања. —Омакнуло му се,

па се изланул, а они се уватили за туј реч па да га убију. 3. фигудари. — Омакну му се

те га удари, а неје тел. 4. фиг одјури, потрчи, сјури се. — Остаим говеда, па ти се

омакнем да га тражим по реку. — Мој чича се омакне, да га стигне, да га утепа. —

Омаче се нис Купински рид и зачас стиже на воз.

омакњување с гл им од омакњу (ј)е (се).

омакњуе (се) /омакњује (се) несвкотрља (се), отискује (се). — Омакњује онија

трупци из)-шумак низ возник до пут. — Туј се млого омакњуе камење на пут, да

пазиш. — Све сцепил чешире: омакњуе се з-деца на дупе нис падину. — Соплита се,

па се омакњује и пада по тој врло путињче.

омал, -а, -о омањи. — Дај ми неко омало паниче, да зберем у њега масло?

омалеје свр постане мало. — Млого брзо омалеју на дете чеширке, стално му

шиемо нове.

омалечак, -чка, -чко онижи, омањи. — Мушкаре вој омалечко, на башту си, ал

дојде збитак. — Кутлица дојде омалечка, из њу жито иде у камен да се меље.

омали свр 1. смањи. — Омали нешто вода у Голему реку, едва тера воденицу. —

Овце омалиле млеко, краву немамо, кокошке немамо. 2. фигузме. — Млого ми омали

брашно с његов ујам. 3. фиг скрати. — Омали ми шнајдер чешире па ми дојдоше

кратачке. — Да ми омалиш овија рукави, да ми не ландарају. 4. фиг измери мање. —

Умеје Џида да омали на мерење.
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омалување с глим од омалује. — Са сушу вода поче омалување, неће има кво да

тера воденицу.

омалује несвсмањује. — Поче Була да омалује млеко. — Омалују извори, ће

останемо без воду.

оман м бот висока барска биљка крупних жутих цветова Inula helenium L.

оманда сврфиг претуче, убије.— Ноћаске неки огурсузи омандали Воју, ка(д)-це

врћалдом. — Ће га омандају занавек ако им не врне теј паре.

омане свр 1. пропусти шансу, прилику. — Оманул на сам почетак. — Несу се

надали да ће да омане књд им је најтешко. — Оманул пенал. 2. фигудари.— Ако гатија

проклетник омане, неће жив остане.

омањување с глим од омањује. — Научилна омањување, па на свакога омањује,

докле га неки не среди. 1

омањује несв1. замахује, прети. — Он ће омањује на мене да ме бије, не знае да

ће се проведе ко бос по трње. 2. смањује се. — Почела да омањује вода на долњи

кладанац. — Омањује река од|-цушу.

омасти свр 1. офарба, обоји. — Куде бојаџију однела да омасти пређу, ће ткае

ћилими. 2. фиг окористи се. — И он је туј добро омастил бркови. — А што да се малко

и ми не омастимо, кад има толко?

омациња несвспушта. — Омациња буке низ возник од Пиови. — Омацињају

деца камење нис-падину на пут.

омациња се несвклиза се. — Не смејем ни да погледнем куде се омацињају деца

са скије низ брег.

омацињање с гл им од омациња, спуштање, котрљање, ваљање. — Толка дрва

можедино да спустиш у Село с омацињање низ возник.

омачи (се) свромаци (се), донесе на светмачиће.— Омачила се наша мачка.

омаши свр 1. промаши, погреши. — Омашил капак и скрндосал се у подрум. 2.

фиг удари. — Немојте омашим, бегеј од мене, не излази ми на-очи.

омашљак м фиг батина, мотка. — Поедо се што не узо неки омашљак да му

расцопам тикву!

омеђување с гл им од омеђује (се), омеђивање. — Узели смо геометра за оме

ђување, це делимо.

омеђује (се) несвпоставља међе. — Данђс ће омеђујемо имање у Китку. — Ћу се

омеђујем од брата, да се знаје докле-е чијо. — Оделили се, па викали геометра, да се

омеђују.

омекне свр 1. постене мек, омекша. — Омекнуле крушке па благну. 2. фиr

попусти хладноћа. — Омекнуло време, можда се излази без)-шубару. 3. фиг одо

бровољи се. — Омекнул деда, неје више љут.

омекнеје сврвомекне.—Још малко па ће омекнеје снег и почне да се топи.

омеље свр самеље. — Омле, после, у воденицу пуна кола вреће за едну ноћ. —

Овђс се брзо омеље за превнину.

} омера неев одмерава, намерава. — Омера, омера да ме удари, па се стрпе и тој га

СПаСИ Те ОСТаде ЖИВ.

омерава несввомера. —Знам да-е омеравалда губије, ал од мене неје смејал.

омерава се несвнамерава. — Омерава се, омерава да полети да се тепа, ал књд

виде неће пројде добро, подврну реп.

омеравање с гл им од омерава (ce).
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омесен,-а,-о 1. умешен. — Најбољи-еомесен леб и у црепњу печен. 2. Изр: омесен

па обесен (лењивац). —Тел би синдракомесен па обесен, етој куде Динчу нема. — Оће

омесено па обесено, он ич да се не мучи.

омеси сврумеси. — Oмеси ни баба креваји сјајца за Велигден. — Књд мати омеси

погачу, прстици поедемо. ,

омете свр засмета. — Иди право на посо, не слуњај се, немојте неки омете, па

да задоцниш.
Д2 - - t I { 1 1 н - -

, омете“ свр 1. помете. —Гувно сетребедобро омете после вршилбу, 2. фиг поједе.

— Овце све омеле, што сам им турил да еду.

омива (се) несвпере (се), купа (се), умива (се). — Омива деца пред)-цпање. —

Омива грнци, врчве и котлетија, ће пастрмимо свињу. — Омивај се, па да едемо, ће

закасниш у школу.

омивање с гл им од омива (се), купање, умивање. — Прво на омивање, па ондак у

кревет на спање.

омије (се) сврумије (се), опере (се), окупа (се). —Ти седи докле она омије каче за

паприку. — Омивај врчву за спржу. — Кад)-це омије, нека руча, па дојде у говеда. —

Нека се омије и премени за собор. — Да се добро омије пот пазуке.

омилеје свр постане драг, омили. — Омилеје ми књд видим расцавтеле ливаде

одовде до врЧeмeрник. — Омилејало ми оној Божино девојче, ал н-умејем да вој тој

кажем.

омили свр в омилеје. — Књд гу добро упознајеш, има ти омили, ће видиш.

омита несв1. смета, омета. — Омита ме овој детиште, не могу да намотам цевке

за ткаење. 2. мете, чисти. — По ваздан омита око кућу, воли да-е чисто.

омица (се) несвв омациња (се). — Омица трупци нис падину.— Омицају се деца

нис пут на шљичке, це покршу, стра да те вати.

омицање с гл им од омица (се), в омацињање. — Сомицање зачас ће слезну у

Село.

омлад мластaр, изданак на дрвету, пелцер, вмладар. — Искастри сви омлади на

буке да брже расту. — На оцечену сливу избили омлади.

омлади се свp добије изданке. — Омладила се слива што гу лани оцекомо на

Пченичиште.

омлађување с гл им од омлађује се, подмлађивање. — Немој да чекаш омла

ђување, него гу калеми з-добар омлад.

омлађује се несвизбијају нови изданци. — У пролет се дрво омлађује.

омлатина ж пеј и ирон омладина. —Живела наша народна омлатина (парола) —

Прецедник на нашу омлатину-е Лака Симкин.

оморина жзапара,успарина. —Уватила оморина, па не можда се дише а камоли

работи.

öмраза ж мржња, завист, суревњивост. — Како настаде омраза у њину кућу,

такој поче назадлек, мука и тепање.

омрази (се) свр омрзне (се), в испизми се. — Такој се не рукује с људи како он

знаје, да га сви омразу.— Неки ни турил наврљ, да се омразимо, да се не мож гледамо

како браћа.

омржљак м замрзнута грудва (снега, земље, измета...), џомба. — Немој се

гађате с омржљаци, ће расцопате некому главу. — Утепа се одејећи по онија омржља

ци до Мејане.
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омрзеје свр1. изгуби вољуза нечим. — На човека да омрзеје и живот књд види кво

се све работи. — Омрзејало га и да се докарује у ред. 2. омрзне (мржња).— Омрзејали

га сви одред.

омрзи (се) свр омрзне кога, замрзи кога. — Омрзеше ме комшике, па ми свашта

праву куде мужа. — Омрзе ме више да се удешављам, но си идем како било. —

Омpземо се без разлог и такој тркамо до дан-данес.

омрзне свр в омрзи. — Немојте село омрзне, како ћеш тБг да учиш деца?

омркне свр ухвати га ноћ, заноћи. — Омpкомо, а ништа не уработимо све

трупци. — Видели га, куде њу често омркне.

омркњување с глим од омркњу(ј)е. — Наалил се на омpкњување у поље, па такој

и данic.

омркњуе 1 омpкњује несвноћи, заноћава. — Откако знам, тија шумар стално

омркњује куде Велинку.

омрси (се) свр 1. поједе нештомасно.—Немој данће случајно нешто да омрсиш,

пости су, и голем празник— Већем сам забораил кад)-цмо се омрсили. 2. огреши се о

пост. — Забораил, па се омрсил сред пости. 3. фиг окористи (се). — И Совронија-е у

задругу омрстил добро бркови, па затој сbк ћути.- И он се туј убаво омрсил, не би

онолку кућу у Београд напраил. 4. фиг полно општи, доживи жену. — Још се неје ни

омрсил, а ће ми од онуј работу орати.

омршавеје свр ослаби, смрша. — Одјеphм волови можда омршавеју, затој ги

почесто крми. 1

öмудина ж пеј омладина. — Игра коло дупе голо, живела наша народна омудина

(ирон парола)!

омуси (се) сврсневесели (се), растужи (се), наљути (се). — Омусил мустаћи,

нешто му неје право, ел неје добро. — Омусил се нешто, па само ћули.

омутавеје сврзанеми, онеми.— Омутавелли си, ел умејеш да оратиш?! — СЕлли

га питаш кво не знаје, ономутавеје и такој ћути косојка на југовину. — Немој митам

омутавејеш књд затребе да нешто паметно продумаш!

омутави сврвомутавеје. — Ћеомутави књд му откинем език!

она(ј), ген њу, дат вој, акуз њу (гу), инстр и лок њу лична заменица трећег лица

једнине женског рода. — КЊдје била куде вас онај жена из Долину? — Од њу сам чул

затија трговци. — Све ћу вој дадем само да појде за мене. — Видел сам гу у Предене.

—Сњу сувој била и браћа. —Од њу нећу више ништа да чујем, не интересује ме.

онаг прил онда, пре неког времена, раније. — Онаг, ка(д)-цте sâдњи пут доодили,

забораили сте да понесете шише с ракију што сам ви спремила.

онај, онај, оној мнонија, онеј, онај показна заменица онај, она, оно мн они, оне,

она. — Онај жена умрела, оставила оној дете на онија људи да га чувају, ал онеј њине

жене се не свртају дома, па га чувају онај њина деца.

/онај работа/изр 1. фигмушки и женски полни орган. — И туј извади онуј работу

да моча. — Нек си она чеша онуј работу, за мене да не брине кво ћу работим. — Мож

ме увати за онуј работу. 2. фиг полни однос. — Изненадили ги, па ги ватили у онуј

работу. — Закламо шутка (ован), неје више за онуј работу.

онак/онbк прил онако. — Било-е онак, а сšг је овак, а јутре можда буде и овак и

онак, и такој до крај свет. — Овbк ел онbк ништа се неће промени ко што се неени

рание променило.
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онакав / онакЊв, -ква, -кво 1. онакав, добар. — ОнакЊв човек да настрада. —

ОнакЊв човек неће се више најде. — Што ми неје онаква жена. — Све онакву жену би

могал на крај свет. 2. онакав, лош, зао. — Кој ће ти матрагонаква жена? — Даја имам

онакво дете, изгорел би га од биење.

онаки пок прид зам (само мушки род) онакав. — Онаки човек да онолко работи

несам видел.

онакој прил онако, на онај начин.— Нека буде онакој какоти кажеш, овакој више

не може. — Работили смо онакој, испаде овакој. —Да смо работили овакој, ел би било

онакој, враг ће га знае

онам прил онамо. — Ене ти га кесер онам, на греду. — Да идеш онам, на

Спаисковицу, да однесеш леб на говедари.

онáмњи, -а, -о пок зам који је онамо, одонуда. — Дошал из онамњи Боровик. —

Откараловце чак на онамњи Големи рид.—Држ онамњи крај најуже и растегљига.

ондак прил онда. — Ако туј нема кво да работиш, ондак да си дошал дома.

ондека прил на оном месту, онде. — Ондека-е некад била голема бука, а под њу

кладанче. -

онемеје свр онеми, занеми. — З-глас ће онемеје, колко вика. — Нека онемеје,

дабогда, колко се дере тој детиште (клетва).

онереди се свр обави велику нужду. — Онередил се у гаће од|-цтра.

они, онеј, онај (ген, дат, инстрилoкњи)лична заменица трећеглицамножине.

онија“ показна заменица првог лицаједнине онај. — Куде се дену онија човек, ко

да у зевњу пропаде?

онија“ показна заменица првог лица множине они. — Зашто си отоше онија

људи?—Ене га онијалуди Милојко, ватај чурњаву. —Немојти дооди онија Тикомир,

ка(д)-тепа, не мисли за живот. — Онија неје која, књд увати не пушта.

/онија свет изр онај свет, други свет. — Књд је још твој побратим отишал на

онија свет. —Још се нејеврнулс онија свет. — Књдотидем на онија свет, вадете си очи

како знате, а сbк се стрпете још малко.

онолицњк, -цка, -цко мали, незнатан, малешан. — Онолицњк, а све знае. —

Онолицка деца, а већ иду у школу.

онолицко прил мало, незнатно. — За онолко рмбање онолицко ни платише.

оноличак, -чка, -чко в онолицак. — Оноличак човек, а онолко работи да се

заsвериш. -

онолки, -а, -о онолики. — Онолки човек па се само излежује, не вата се за

никакву работу.

онолко прил онолико (мало, много). — Ма онолко неје помогал у копање, а

однесе онолко.

ономад прил пре неко време.— Дојде ономадштровач те ми штрови свињче.

ономатке прил в ономад. — Ономатке ти дадо паре, а ти па џакаш.

оноцки, -а, -о онолики, онолицки. — Оноцко дете, а само ујане коња. — Турила

ми оноцко сиренце у застружак, ко да сам дете.

оноцко прил врло мало, малчице. — Оноцко ми несу помогли око кућу.

онуд прил онуда. — Ако оћеш побрзо да стигнеш, ти иди онуд, ни(з)-Спа

сикиницу.

онутке прил в онуд. — Пројдомо онутке, како ни рече, ал се добро ублатњавимо.
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оњуравеје свр постане туп, туњав. — Оњуравел, едва се дејани. — Оњураве

по(д)-цтарос, па ништа не пантим.

оњури свр воњуравеје. — Оњурил нос, не знаје куде иде.

оњуши свр 1. омирише. — Кер има одма оњуши лисичи траг. 2. фиг осети. —

Оњушим ја човека каки-е чим га видим.

оњушување с гл им од онушу(ј)е (се).

оњушуe/оњушује несвнамирисује.— Поче куче да оњушује, нешто-е напипало.

— Овој керче онушује надолеко, не мож му побегне ниедна sверка.

оњушуе се 1 онушује се несвњуше се. — Кад)-це упознавају, животиње се

оњушују.

boo узв за заустављање стоке. — Оoо, Лисо Стој!

оп узв хот. — Прво рипи, па ондак викај: „Оп

опа узв хоп, хопа. — Опа, бато! — Опа, деда-Гопа, свз дв-зуба гувно копа (деч

смицалица). — Опа, цупа, црна рупа, није вуна, ни кучина, него стара пичетина (нар

смицалица).

опава свропаја. — Да опаваш кућу от паучину, докле се ја не врнем.

опада несв1. клевеће, оговара. — Куде мене не смеје никога да опада, одма вој

кажем да тој нећу слушам.— Нема за кво да те опада, што вој-етој требало н-умејем

да ти кажем. 2. пада. — Опада лисје с метловине. — Презреле крушке, па опадају,

пуна Мала падина. 3. фиг смањује се. — Почела река да опада, отоплело.

опадање с гл им од опада, клеветање, оговарање. — За тој опадање има гу

изрезилим пред|-цвет кад)-це не нада. — За опадање ће изеде ћотек.

опадикоса ж бот биљка која расте поред вода и од које, по народном веровању,

опада коca, Ficaria Verna.

опадне свр 1. оклевета, лажно оптужи. — Немој се после жалиш књд и тебе

опадне. — (Лош еднуш ли ме негде опадне, ће вој игра овај ћулумица од штап. 2.

падне. — Кад)-цливово лисје опадне, ту-е већем зима. 3. фиг смањи се. — Чим вода

опадне у ваду, неће можда меље воденица.

опадник м интригант. — Ће ми дојде још еднуш тија опадник да му се на

галатим.

опадницаж интриганткиња. —Тујопадницу немојми више пушташ у кућу.

опала узвик кад се дете узима или подиже увис. — Опала, да га чича однесе да

види јагањче.

опали свр 1. ошамари кога. — Опалилму шамарчину да се и сbк пуши. 2. осмуди,

очисти паљењем. — Опалил оџак на кућу, млого се била ватила чађевина. 3. окине,

повуче обарач, пукне. — Књд опали пушка, сви порипамо да видимо кво-е тој. — Час,

час па гром опали у понеко дрво, 4. фиг обави полни однос. —Прича по малу како гу-e

опалил.

/опали метак свр фиг изр: — Ни метак нее опалил, а вика да-е борац. — Опалил

едњн метак, па мисли дека-е постал ловција. — Књд вој опалим метак ће прилацка

(обави полни однос).

опали (се) свр 1. очисти се. — Комин се мора опали, смрди чађевина. 2. фиr

појебе се. — Овој снајче се нешто узврцкало око мене, оће се опали. 3. фиг осмуди,

нагори. — Негде си, на некакав огењопалил туј гуњу. — Што ги неси ошурил, узни, па

на огењ опали длакуpине.
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опаљување с глим од опаљуј)е (се). —Не можда повуче оџак без опаљување. —

Не можда живи без опаљување туђе жене. — Прекини опаљување! —Заеби више тој

опаљување.

опаљуе (се) / опаљује (се) несв1. шамара. — Немој ти он опаљује шамар, ће се

пушиш, 2. чисти димњак паљењем. — Опаљује оџак, неће му нешто вуче. 3. пуца. —

Ваздњн пие и опаљуе ис-пиштољ. — Видоја-е опаљувал иc црешњoв топ онам от

Чуку. 4. фиг обавља полни однос. — Шумар опаљује редом, не бира, па ће дојде и куде

њу. — Тај малата Цонина се опаљуе како зајкуља.

опанак / опћнак м обућа од коже изр: прости опћици, пресни - нештавени -

штaвeни - дупнени - правени -, грађени -, грађански -, стругaни - нестругaни -, говеђи -

свињски -, пироцки - и -. — Ја му напрајим опћнци ко тој мене, в гули опšнци.

опанче с дем и хип од опšнак. — Поглеј како вој убаво стоју опанчетија.

опанчетина жауг и пеј од опенак. — Кој ће ти ђаволтеј сцепене опанчетине књд

имаш нови опћнци.

опањка свроклевета, лажно оптужи. — Кад-те онај лажовка опањка, нећете

ни мутна Власина опере.

опањкување с гл им од опањкy(ј)е. — Не можда живи без опањкување. — За тој

опањкување ће вој неки пречука прлицу:

опањкye / опањкује несвклевеће, лажно оптужује, оговара. — Ћу гу утепам,

свуде ме опањкује. — Куде зине туј етрву опањкује.

опара свр расплете. — Опара рамфлу на џемпир, лошо сам гу почела, ел је па до

заплит?

опари се свp добије новац. — Продал јунци, опарил се и сbк купује едно по едно

за кућу.

опасник м опасан човек. — Куде оваквога опасника роди да се са свакога задева

и кавгаџисује, да никад несЊм мирна. 1

опасе се сврфиг стари се (кобила). —Оце кобила опасе, требегу водим поткоња.

опасување с гл им од опасује (се), 1. запасивање сукње или појаса, стављање

каиша. —Доста стој опасување, време-е за поодење. 2. спаривање кобиле с коњем.—

Поведо кобилу на опасување куде Чедомировог пастува.

опасује (се) несв1. запасује (се), везује појас, тканицу или каиш. — Сек Ле

беђанке запасују канавац, а нека(д)-цу носиле вуте. 2. пастув се спарује с кобилом.—

Три дена се опасује ко да врзује синџири. 2. спарују се коњ и кобила. — Пусти

ждрепче нека гу опасује, оно си знаје његову работу. — Кобила се опасује, не

приодите ће ви уритају коњи.

опасуљи (се) свр фиг освести (се), уразуми (се), дође памети. — Едва гу опасуљи

да Спира неје прилика за њу. — Кад)-ће еднуш и он да се опасуљи, да поведе ред

o(д)-цебе?

опатрави (се) свр постане шепав, хром. —Удари се у цволику, па се опатрави. —

Опатрави ме говече књд ме наступи, едва се вучем са стапче.

опаучи сврудари, одалами. — Опаучи га из чис мир. — Немојте опаучим затија

речови!

опаше (се) свр 1. веже (се), заташе (се). — Дај ми да опашем реденик. — Донеси

вој појес да се опаше.—Опасал се како неки арамбаша. 2. ждребац оплоди кобилу.
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опељеши свр фиг 1. покраде, опљачка. — Куде улезне, знае да опељеши. 2. фиг

буде покраден, опљачкан. — Лопови опељешили Милорадову кућу књд је бил на

собор. 1

опељушти свр удари шаком преко лица, в запељушти. — Опељушти га преко

нос, па му швркну крв. 1

опепели свр фигуради, учини. — Опепели ли нешто данћске на Китку све

жетвари. — Неје опепелилот косилбу. — А што му давате да тој работи, књд неје у

стање ни да опепели. — Неје опепелил од учење, наређал све единице. — Опепелили

нешто у Рударски рид” — Ако он куде Бису нешто опепели, овде ме прекољи.

опердаши свр 1. изглача пердашком малтер на зиду. — Кед га такој брзо

öпердаши, неје ми јасно. 2. фигудари.— Немојте опердашим с овуј шакетину, увоће

ти saвни три дана.

опет, -а, -о разапет, напет, тесан. — Кожа од јагње-е опета подј-цтреју да се

суши. — Млого ти опето стоју теј чешире, чинимиске тесачке су ти.

опече се свр фиг превари се. — Опекал се добро у работу све марвени трговци.

опива (се) несвопија (се). — Обиђни од моју ракију, да виш: ич не опива! —

Млого опива овој твое вино. — Пивка си помалко, ал се не опива. — Откад остаде

без)-жену, опива се сваки дин.

опивање с гл им од опива (се). — Научила-е она на његово опивање.

опиња (се) несвопире (се), отеже (се). — Не могу га доведем, јунче се млого

опиња. — Побили бандере, па опињају жице за струју. — Опињај добро, да завржемо

сено с јуже. 2. одупире се, не слаже се. — Сви су тели у задругу, само се Настас

опињал, па га апсили.

опињање с гл им од опиња (се). — Неће ти она појде у боровињке без опињање,

требе гу убеђујеш.

опипкување с гл им од опипкује. — Овде се прооди с опипкување, да се не

омакнеш у глобило.

опипкује несву дем знач: опитује, 1. опипава. — Квó тој опипкујеш по џепови? —

Опипкује дете, ће пробди. 2. фиг проверава. — Тој она опипкује ел знам што за

њојнога девера.

опипом прил 1. припајући, питањем. — Мрак је, само опипом можда најдемо

куде-е кључ испадал. 2. фиг тактично, опрезно.— С њега само опипом да оратиш, ега

ти каже нешто за жену.— Нећети ништа каже како требе, но све нешто опипом.

опипување с гл им од опипује (се). — Тој може и без опипување.

опипује (се) несв1. опипава. — Опипује по мрак, не мож напипа врата. —

Опипује ћуприју, оће л издржи да пројду кола. —Такав је, воли да опипује снашке. —

Затурил шлајпик, па се опипује. 2. фиг проверава. — Опипује га кроз орату какав је

човек.

опира (се) несв1. опире (се). — Јуна(ц)-це опира, опира, ал га врзамо и обалимо

те га мајсторучука. 2. фиг ослања (се), подупире (се). — Опира с упирач стог, да се не

преврне. — С мотке опира јабуке, це искршу од род. — Подрожњаче се опирају на

sидови, а на њи се опирају рогови.

опирање с глим од опира (се). — Неће појде с вас без опирање. — Море, пристаде

без опирање.

, опичи (се) свр 1. фиг започне. — Мајсторе, опичи едно колце, да задудњи зевња.

— Опичи да коси, не мож га стигнемо, ко да-е падал у сампас. 2. фиг удари (ce),
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ошамари. — Ћу му опичим шамар да се расвести. — Опичил се преко очи на неку

грањку, све му покрвавеле.

опичује несвриг туче, бије. — Навикал да опичује кога стигне, ал с мене неће

мож такој.

опкован, -а, -о укован, окован са свих страна, окован. — Коло-е опковано

ca(c)-шину. — Кошара ни беше опкована са стругaнe даске, убаве, а нез-баскије.

опкове сврокове, обавије нечим. — Кола опковалскз-гвозје. — Књд опкове буре с

обручи, нема да протече никад.

опковување с гл им од опковује. — За опковување кошару му требе одељаш

млого даске и баскије.

опковује несвокива. — Решил ће опковује и сане са шину.

опкољување с гл им од опкољује, опкољавање. — Поче неко опкољување око

Радоицину кућу, уплаши се ква-е па сbк тој работа, књд милицајци ватају Јону

матрапаза. I

опкољује несвопкољава. — Овце мораш ваздњн да опкољујеш да ти се нека не

запасе и загуби.

оплазм непоорани део земље који, при орању, прескочи плуг. — Онöлки опази

остаил око међе куде-е орал. — Не остаљај оплази, него ори како требе.

оплази се свр покаже коме језик. — Оплазилми се, да га-е срам, несhмја његов врс.

оплазина жв оплаз. — Ори како требе, не остаљај иза тебе оплазине.

оплакиња несвисплакњује (суђе). —Нека пожури, немоједно котле да оплакиња

целден.

оплакиња се несвзатира се (1, 2). — Пред)-цпање се редовно оплакиња.

оплакињање с гл им од оплакне, прање, затирање. — Ел си завршила с опла

кињање судови?

оплакне свр 1. пропусти суђе испод воде. — Несу панице толко прљаве, само ги

оплакни. 2. фиг запере, умије стидницу. — Нек се часком оплакне, па нек појде с-нас.

3. фиг оговара. — Немој с мене да си више оплакнула уста, ћу те утепам.

оплакување с глим од оплакује. — Њојно оплакување за Тозу га нигде нема. —И

данђс пантим тој њојно оплакување.

оплакује несвплаче над ким или чим, жали за ким или чим. — По цел ден

оплакује.—Колко сам га оплакувала књдје настрадал, истопила сам се, преполовила.

оплаче свр исплаче се над ким или чим, ожали кога или шта.— Оплакала сам га

још докле-е бил жив. — Нећу ники да ме жали, ја сам си сама доста оплакала моју

судбину.

оплеви свр 1. очисти од корова. — Оплевимо леје, да расад вираје. 2. фиг

покраде, опљачка. — Неје билдома, па га све оплевили. — Бађава печалил, оплевили

га у воз. 3. фиг претуче. — Немој га дираш, млого е нервозан, мож те оплеви.

оплегањ м 1. остаци чега, ситнурија. — Можда врљиш тија оплегањи, мене не

требу. — Све изели, на мене остаилитике оплегањи. 2. фигмала, ситна особа. — С

мене ценоси тија оплегањ, па књд гу завртим, има одлети у долину.

оплен м дрвени део на запрежним колима и саоницама на којем стоје ступци.

Предњи оплен је покретан, задњи је статичан (код кола), в чеврме. — Требе да

замениш слапци на sађан оплен.

оплете свр 1. плетењем поруби тканину. — Нека ми оплете рукави на џемпир,

почели се расплитају. 2. плете плот (грањем). —Требе (да) оплетем градинче куде се
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провукују овце. 3. пребије. — Књд га оплетем с овуј мазуљицу, неце сврти одонуд

реку.

оплитм 1. оплетени поруб. — Све ражџеврљил оплит на опћнци. 2. оплетени део

око флаше или балона. — Научил да прави оплит на влаше. — Купилна вашар балон с

öплит.

оплита несв1. порубљује плетењем. — Оплита на дете џемпере. 2. плете плот.

— Оплита тарабе све врбове грањке.

опличи (се) свр ожеже (се) на што, направи пликове. —Требе војоној дупиште

добро опличи с каиш, па ће седи дом, неће тражи други мужи. — Опличи се на

покриву, па ме рука још боли. — Опличи си език од врућ чај, - трп прид опличен, -a, -o

осут пликовима.—Све му дупе опличено од прут, колки-е ћотек појел од башту.

опне (се) свр 1. разапне (се), растре (се). — Помогни ми да опнем кожу на гусле.

— Кожа од бравче да се, опне под стреу, у ладовину, да се суши. 2. развуче (се).

растегне (се). — Викај: „Отег Отег!“, да коњи опну конопче од остожу, докле вршу.

— Требе да опнеш жицу одј-цливу до крушку за сушење веш, 3. ускописти (се). —

Опело се кравче, ни да мрдне, ко да га водим на клање. 4. фигзатегне (се). — Дупе вој

се опело у онеј чешире ко сиротињске наћве.

опогани свр упрља. — Нећу га бием, да не опоганим руке.

опогањет,-а,-оупрљан, засран. —Све је опогањето око онуј буку, не пробдитетам.

опби свр 1. опије се, напије се. — Опоилегабарабе, едва га поврнумо у свес. 2. да

анестезију. — Опоили га с енекцију, па му извадили зуб.

опојан, -a, -o 1. опеван. — Мирко-е опојан и у народну песму. 2. опеван од

стране свештеника на опелу. — Ако-е крстен, човек мора и опојан да отиде на онија

свет.

опоје свр 1. опева.- Овој што смене работу требе неки да опоје уз гусле. 2. обави

опело. — Ће дојде поп да га опоје.

опоји сврвотоu (1,2). — Опојил се ко зевња (1). — Плаши се књд му ваду зуб, па

га опојили (2).

опојује несв1. опевава у песмама. —У песме га и снг опојују, колко-е билубав. 2.

одржи опело. — Несу тели да га поп опојује, бил је голем комуниста.

опојување с гл им од опојује. — Без опојување мртвак се мож увапири.

öпокос наопако, наличје. — Окренулси га од опоко. — Све работи наопoко кода

се родил опоко.

опомене свр подсети.—Ако ники неће, Бок ће га опомене. — Што мене опомену

да не узимам ништа у руке на овија светац?

опомене се сврсети се. — Не мога се опоменем књд оној беше saДњи пут доодил

Симча из Дикаву да откупује овце.

опорављак м опоравак. — Отиде на опорављак у бању.

опораља се несв1. опоравља се. — Опораља се дома од утепотину. 2. поправља

се, стаје на ноге. — Опораља се у учење. — Опораљамо се откњд муж отиде у работу

по Немачко.

оправа ж упутство. — Пратили га у село без оправу за работу.

оправан, -вна, -вно спреман, припремљен. — Еси оправан за пут? — Сћк је

оправан, па нека учи.
* - -

оправда се свр фиг изговори се, скине са себе сумњу. — Иди па војсе оправдај, да

те више не куди.
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оправен, -a, -o 1. припремљен, снабдевен свим што треба. — Отиде у работу

оправен како доликује. —Оправенслеб и сњелеби све кво му требе отиде у Мањак по

момка. 2. оправљен, поправљен. — Косати-е оправена, ново косило и рог, свг можда

косиш до милу вољу.

оправи свр 1. поправи. — Оправимо кола, сЊг можда докарамо сено. 2. фиг

припреми, спреми, отпрати, пошаље. — Оправимо Драгиша у печалбујош ономад. —

Ел оправи све што ти требе за пензију? 3. поправи се, стане на ноге. — Да не чуe

ђавол, оправи, море, дете да учи. 4. фигирон претуче. — Оправили га ко за Врбицу.—

Ће га опраи Десимир стојагу, и трп прид оправан, -вна, -вно спреман, оран. — Ако си

öправан, да поодимо за Ан, коњи чекају. — Још неје оправна, још се ујдурисује.

оправи се свр 1. фиг припреми се. — Оправи се за у печалбу, а кад!-ће појде још

не знае. 2. фиг опорави се материјално. — Оправимо се малко откако муж отиде у

Немачко на работу. 3. фиг оздрави. —Даде Бог, оправи се баба, стаде на ноге и поче да

cрти по кућу. 4. фиг дотера се. — Оправил се ко за на собор.

оправија ж опоравак, благостање. — Ће даде Бог оправију и на нас.

оправно прил у реду, како треба. — Ако е све оправно с кола и волови, да

поодимо на пут.

опраи/ опраји сврв оправи, 1. поправи. — Млого спреман човек, знаје да опраи

сваку ствар. 2. фиг припреми, спреми. — Убаво ни опраи на пут с пуну торбу леб и с

леб. — Опраји ги за у говеда, 3. излечи се. — Опраи доктур Динчу, ене, ватил косу у

руке. 4. фиг претуче.— Ватили га ус-пут, опраили га слемезњак, свглежи измездрен.

5. фигубије, отрује. —Ћете опраји она за у гроб, 6. фиг поправи се, пролепша се време.

— Опраи га слbнце, а беше се стунтило ко секире да ће падају.

опраи се /опраји се сврв оправи се, 1. припреми се, упути се. — Опрајимо се за у

работу. 2. ојача, поправи се, оздрави. — Опраји се деда по бање, не болу га више ноге.

3. пролепша се време. — Опраи се време, мож се па работи у поље.

опраља несв1. поправља. — Опраља стељу на самар за коња. — Опраља точило.

— Сам си опраља воденицу. — Опраљашеу струју тој лето. 2. спрема. — Опраља мужа

за у трговину. — Опраљају га жене за укоп. — Кристу сам годину двна опраљала по

смрт. —Јагу опраљам да гу оженим, а она ми вика: „За књдће ми патребе муж?!“

опраља се несв1. спрема се, припрема се, опрема се. — Опраља се за у воденицу.

— Опраља се за куде побратима. — Опраљају се за свадбу. 2. опоравља се. — Сек не

мари, почела да се опраља.

опраљање с гл им од опраља (се), 1. поправљање ствари. — Требе да пратим

радио на опраљање, нешто млого крчи књд ради. 2. опоравак, опорављање. — Понада

се ће оздравејем, ал нема ништа од мое опраљање.

опраши свр 1. окопа с плевљењем траве. — Идемо да опрашујемо компири. 2.

прсне, пошкропи (киша, снег). — Неје ни врнула киша, тике опрашила малко. —

Јутроске први пут опрашил снег Врло присоје.

опре свр 1. упре, ослони се. — Опри добро да затегнемо јуже, да вржемо сено на

кола. 2. изр. — опрем добро изрази надмоћ (у нечему) над оним коме је упућен.

опре се свр 1. ослони се, подупре се. — Опри се добро, да исћушкамо кола из

батлаг. 2. успротиви се, супротстави се. — Једнуш им се опpи добро и више те неће

дирају. — Ако се не опреш има те гази кои како оће.

опреде сврзаврши предење.— Синоћке, на седењку, опредотри кудеље вуну.
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опремтија м неозбиљна мушка особа, јебиветар, зајебант. — Ја се викам

Опремтија, а ти како се ти викаш, ако неси Опремтија? — Куде се вати с тога

опремтију, па не знаје ни дом ни работу.

опpијетељи се свр постане пријатељ пошто им се деца узму. — Опријетељили

смо се одавно све Микини.

оприча свр исприча потанко. — Голема-е моја прича да ти гу за едњн сат

опричам. — Кад-ти опричам, ће видиш да несšм крива. — Неchм све опричала, да

опричам мое муке. t

опроба (се) свр 1. окуша (се), испита (се). — Опроба и онда товари вреће, па ни

макац. — Опроба да се бије с мене, па изеде ћотек. — Дојди, ако смејеш, да се

опробамо да видимо кои-е појак. — Це опробамо кои побоље коси, тија ће предводи

косачи. 2. окуси (се), проба (се). — Опроба ликву сам баницу напраила? — Опробали

моéчерапе од-чисту вуну. — Ово-е само да се опроба, па ако ваљаје ћу видонесем за

обед.

опробување с гл им од опробује (се). — Без опробување немој ништа на дете да

купујеш.

опробује несв1. проба. — Опробује џемпире, нешто му се не увата. 2. окушава,

испитује, искушава. — Опробује да види кво ће му башта вика за Милунку. —

Опробуе га да види ел поштен, па да га уцени за момка.

опробује се несвокушава се, покушава што. — Опробује се с косу како ће јутре

коси типац у Дел. — Опробује се с Милуна у обаљање.

опросм последње виђење пред смрт. — Сви су му из малу дошли на опрос.— Не

стиго чичи на опрос, затеко га умрел,

опроштава (се) несвопрашта (се). — Опроштавајте на досађување. — Нека ми

Бог опроштава, ал ћу тепам кума! — Опроштава се ко да иде у бели свет, а не на

работу у Лесковац. — Кои признава, пола му се опроштава.

опроштавање с гл им од опроштава (се). — Од мене му нема опроштавање. —

Има да моли за опроштавање и па да му не опростим.

опроштење с 1. опроштај. — Нек иде куде башту за опроштење. 2. изр: c

опроштење уз извињење. — С опроштење, опцова ми матер, па се тек доватимо за

гуше. — Испцува га, с опроштење, ал га несhм бил.

опруди се свр 1. оједе се кожа између ногу. — Посипи с пудер туј куде се дете

опрудило. 2. постане неповерљив, диваљ. — Опруди ми се кравче, па га не мож

уватимо и вржемо за јасле, не дава да га измузем.

опсети се свр сети се. — Едва се опсети кои тој човек беше.

опсица несвобрезује. — Опсица от клашње за навошта.

оптерећава (се) несв1. оптерећује (се). — Не оптерећавајдете с тешку работу.—

Тија човек се млого оптерећава с работу, еднуш има само да прегори кожичка. 2. фиг

брине (се). — Немој да те тој млого оптерећава, прај се да неси чула, да ништа не

знаеш. — Мислим си се, па се оптерећавам некад и бес потребу.

оптерећавање с гл им од оптерећава.— Тој му-е све од оптерећавање, млого се

оптерећавал по работу.

оптрчи свр трчећи обиђе око нечега. — Оптрча цело село и не мога гу најдем. —

Оптрчи едњн круг око кућу, да се загрејеш.

опузне се свр оклизне се, смандрља се, падне. — Опузнул се на љизгавицу, све

расцопал нос.



598 Гадосав Стојановић

опузњување с гл им од опузњује се. — Сопузњување зачас слетимо низ брег у

Село.

опузњује се несвклиза се, пада пошто се оклизне. — Улиткали му се опћнци, па

се опузњује и дојде све мокре чешире иlзЈ-школу.

опуста несвпушта. — Мастила га, па опуста боју. — Дете опуста камење

нис-падину па на пут, ће укека некога у главу.

опустеје свр постане празан, пуст. — Опустејаше ливаде, ники гине коси, а ни

говече на њи да видиш. — Нека све опустеје, књд нема ники да га работи.

опута ж1. кожни каишчић код опанка. — Вржи си опуте да се не соплетеш. 2.

врпца којом се опшива опанак. — Откинула ми се опута на опћнак, мора га врзујем све

врцу.

опутка ждем од опута. —Праени опћнци сам носила, напраимо ги с онеј опутке.

— Куде ми се бБш сbк искида опутка, ка(д)-цам пошла на долеко.

опучи (се) свр 1. падне, тресне, удари. — Опучи празно кондирче од ледину у

парампарче. — Падо наљизгавицу, све се опучи, још ми у главу saвни.— Опучи се на

лед колко-е дугачак. — Немој преко туј талпу да одиш, цеопучиш, да останеш без

акл. 2. фиг одјури, отрчи. — Рекоше добди ми батка на воз, ка/т)-чу, опучи правац у

Предене, на станицу. — Немаше кои да ми купи лекови за дете, опучи се сама па у

Село, - трп прид опучен, -а, -о опружен, изваљен. — Беше опучен на земњу, па га диго,

да не лежи туј такој пијан.

, опушти свр 1. попусти. — Опушти малко мраз, сšг се мож работи. 2. испусти. —

Опушти из руку оној дрво што носимо, те ми претуца ногу. 3. опусти, ода. — Двапут

цам га мастила, и па, ка(д)-це ознбим, опушти боју.

опцигује свр одбије, одбаци део новчаног износа. — Рече ће ми опцигује од

надницу оној што му несhм два двна косил.

опцује свр опсује. — Још еднуш ли опцује, ћу му оцечем език!

опшив м поруб. — Требе с конфш да ми овде-онде уватиш опшив на гуњу, почел

се крза.

опшива несв1. порубљује тканину. —Дојде ред да опшивам и овеј црге, да се не

распрту. 2. лимом обрубљује деловена грађевини.— Дојделимар, узе да опшива кров.

опшивање с глим од опшива. —Кочка време изгуби у тој опшивање постељину.

опшијен, -а, -о опшивен, порубљен. — Јастук на гвоздена кола-е опшијен са

шину. ! 1

опште прил уопште, нимало. — Опште га не верма дете. —Опште се не секира за

ништа. — Он опште не мисли кво работи. — Сред-дан, сред ноћ, опште се не плаши.

— Књд помислим куде све требе да пројдем, опште ми се не мили што идем на

Власину.

opáжботорахJuglans regia L.— Ни овој лето нее родилора, пресекла га слана.

орање с 1. узорана површина. — Немој ми газиш орање. — Укаљал се ко да-e

одил по орање. 2. да оре. — Отиде з-дете на орање. — Још се не врнуше од орање. 3.

фиг мутна, прљава течност. — Вода орање. — Кво-е овој орање у влашу што си

донел?

opáов, -а, -о орахов. — С ораове љуске можда мiстиш вуну.

ораовина ж1. грађа, дрво ораховина. — Дошли неки што купују ораовину. 2.

орахово лишће и љуска. — Омастила сам вуну у ораовину, па не пуста боју.

Ораовица ж име села Ораховица.
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lораси на таван изр 1. одговор на питање: „Шта туј тражиш?!“ (шта те

брига, шта те се тиче). 2. ништа. — Знаје ми он ораси на таван.

ората“ ж 1. говор, разговор. — Ква му-е тој ората књд га не разумим? — Какњв

човек, таква и ората (изр). — По орату ће познајеш човека. — Неје тој за орату. 2. фиг

свађа. — Нећу с њега за тој да имам орату, в голема ората,

брата“ изр из изреке о Белим покладама, олалијама: „Ората, копата, дај ми,

Дедо, комата!“

оратаљка ж 1. дугачка мотка са бакљом од сламе, носи се на њивама, о Белим

покладама. — Узöмо сви оратаљке и, пред вечер, на покладе, излезомо на рид, на

њиве, запалимо ги и, лелејећи ги, завикамо: „Ората, копата, дајни, Дедо, комата!“ 2.

фиг вижљаста особа. — Израсал, бре, — оратаљка, а беше онолицки. — Довеледну

оратаљку из Лазарићовци.

оратаљче с дем од оратаљка. — И најмалото дете-е имало оратаљче.

братан, -тна,-тно говорљив, причалица. — Млого-е братан, требе сл неки да га

поцакоше.

oрaтење с глим од орати, 1. говорење, разговор. — Стебе имам големо оратење.

— О(д)-тој нема оратење. — Џабе му оратење, кад)-sашијавил, па како си бноће. 2.

говор.- Познавам гу по оратење.

орати несв1. говори. — Поче и она с мене да орати, а беше се испизмила донде. —

Орати си колко да чини орату.—Орати кво стигне. — Неје га срам кво орати.— Орати

спрома главе (изр). — Н-умеју да орату, одма се вату за гуше. 2. изр: сто езика орати

добро припремљена храна. — Овај ти баница сто езика орати, орати све себе нешто

није у реду, скренуо. — Пушти га, он сам сас)-себе орати, - три придоратен, -a, -o

договорено, утaнaчено. — Неје такој, Драгомире, оратено, него овакој! — И ја сам туј

бил књд је све тој оратено.

оратлијам говорљив, причљив човек, причалица. — Голем оратлија, свл би си

оратил, ал да работи, неће да откине.

оратлика ж причљива жена. — Узел едну оратлику, па војне мож надвије.

oрaтљив, -а, -о причљив.— Куде се најдоше оба оратљиви, има се изнаорату ел

потепају.

оратникм в оратлија. —Такевје оратник, да га ники у село не мож надорати.

орач м онај који оре. — Куде нас моја Стамена-е најбољ орач.

орашка ж кромпирић настао од заосталих у лањском кромпиришту. — Глејда

окопаш и орашке, немој ги вадиш!

орашник м 1. орах. — Донела пуну торбу орашници. — Ма да-е едњн орашник

дала на дете, несвидљива донде. 2. језгро ораха. — Овија колач сам напраила само с

орашници.

орашњак м пита од ораха. — Орашњак се праи за Бадњу вечер.

орашче с дем и хипод орашник. — Суни се за неколко орашчетија, пагистроши и

изеђ.

орњл, орлам зоол орао. — Орњл ни пооднесе сви пилићи.

орбљак м отпадак. — Збери овија орбљаци от патос за поткладу. — Тија

орбљаци од|-цреп, врљи там у јеругу, на пут.

оргинал м 1. оригинал. — Рекли ми да донесем оргинал крштеницу. 2. оно што

наличи оригиналу. — Орати оргинал деда. — Деца оргинал башта.

Ордана ж име Јордана.
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ореди свр 1. учини што ретким, ређим. — Млого ми ореди блажено млеко. —

Кад)-цадиш компири, малко ги ореди. 2. чини што ређено раније. — Оредимо да

идемо куде деду у Славковци, - трп придореден, -а, -о проређен. — Нека су ти оџаци

оредени, немој ги згуснујеш ко лани,

ореди се свр прореди се, будемање.—Како помреше Никола и Верка, оредимо се

малко, ал ни још има у малу. 1

орезили (се) свр обрука (се), осрамоти (се).— Орезили гу светуј причу дибидус.

—Сама цеорезили сас)-своју памет. — Еднушли се-еорезилил, да се за овој срамује.

opeндише свруглачарендетом.— Орендиши туј клупу, да можсеседи на њу.

opěпина жвуна око репа, ногу и са стомака овце, вјарина, постpизина.— Има се

намучиш докле з-гребенци увлачиш орепину. 2. фиг отпаци, оно што не ваља. —За

њега узел најбољо, а мене остаилорепину. — Кву тој орепину вучеш по тебе?

ориз м пиринач. — И купи два-кила ориз, да поминем овија месец.

ориште с поорана њива. — Отидоше на ориште да копају компири.

Орловац м мтн 1. врх, гребен на Грaмади, односно Плани (1707 м); 2. извор

лековите воде на врху Чемерника (око 1620 м).

Орлова чука ж мтн гребен, брдо.

opљава ж вика, бука, метеж. — Ис-туј кућу стално дооди орљава. — Доста стуј

орљаву, не могу ви више слушам!

opљак м мутна вода, мутљаг. — Надошла река, надонела орљак око воденицу.

— Од провалу нис-пут тече орљак.

орма ж спрема за коња. — Надајат ти-е орма, па упрегни коњи. — Орму чини ам

с конопци за вучење: штранге, оглав, огрљак, узде, канџија.

орман м ширина, чистина, рид, пространство изван дворишта и Села. —

Излезни на орман да се тркамо с коњи. —Дере се кода-е на орман.—Иди на орман, па

се излудуј, а не овде, по кућу. — Идите на орман, па се дерите, немој по кућу да се

свађате!

орница ж варница. — Откарај овце нека пасу доле, куде орнице.

Орнице ж мн мтн ливаде.

орниче с варниче.—И тоljl-едно орничене косимо, него смо посадили сливе.

орничиште с ауг од орниште. — Откарал говеда чак у орничиште.

орниште с некадашња њива, садаливада.— Искарај говеда да пасу по орниште.

оро с 1. коло. — Ватимо се у оро, па све утрупац до мрак, докле не поцрцамо од

умор. 2. игранка. —Ће идемо на оро у Златанци, 3. изрвиље оро (вилинско коло), в виље

коло, в игриште. — Туј виле играју оро, па се и вика виље оро.

бровођа м коловођа. — Јосим је бил најбољ бровођа у Село.

| ороди се свр постане род брачном везом. — Ородили се Тикомирови и Арга
ћијини.

орођување с гл им од орођује се. — Спаси ги орођување, да се не ородише

з-Гмитрови, теоше да пропадну.

орођује се несвпостаје род брачном везом. — С њи да се не орођујеш, млого су

баксузи.

opóси свр пошкропи, овлажи. — И јутроске оросило. — Не паде како требе, тике

öроси кишица - трп прид орбсен, -а, -о овлажен, наквашен, росан. — Да идемо да

косимо докле-е трава оросена.
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opóси се свр 1. навлажи се, нароси се. — Брал рано губе па се оросил. 2. фиr

окористи се.— Џабе се нада, не-це туј млого ороси. —Куде њи се ники неје оросил. 3.

фигоствари полни нагон, обави полни однос. — Сваки кои-етел, куде њу се оросил.

ороспија жроспија, неваљалица, волоојда, в курбетка. — Ороспија една, она ће

ме називља како војна език падне. — Тај Милунка беше голема ороспија, ал млого

сам гу волел.

öротроп м народно коло, оро. — Целден су водили бротроп на Спасовдњн.

opтакм 1. другу неком послу, пословни партнер.— Тој ће ти помогне мој ортак,

ја не работим тој. 2. гвоздени клин који, преко срчанице, спаја предњи део воловских

кола са задњим делом (Лебет, Мрковица), в артак. — Пази да ортак добро улезне

кроз)-срченицу, да ти се не откачу кола низ Дел.

opтаклек мортаклук.—Раскинули ортаклик, више не работу ортачки. — Неchм

ли му оратила да не иде с њега у ортаклisк.

ортачи се несвудружује се. — С њи се више не ортачим ни за живу главу.

ортачија жв ортаклек. — Почемо с ортачију, ал гу брзо растуримо.

ортачина жв ортаклек.— Неchм свесанкво ми-е требала ортачина све њега.

ортачки прил заједнички. — Милча и Миленко су ортачки држали дугању. —

Ортачки работу по печалбу. — Ће га купимо ортачки, по пола.

оруби свр одсече, водpуби.— Орубили ми још едно дрво у шумак има га сасечем

ca(c)-секиру. — Орубимо онија горун доле у чепељак до корен, - трп придорубен,-а,-о

посечен. — Орубене све пупулке на трендавил.

оружа (се) свр фиг 1. обуче (се), спреми (се), супсоружа (се), разоружа (се). —

Сама нека оружа деца, па да вата да земесуе леб. — Оружа се да идем у воденицу. —

Кажи му нека се добро оружа, ће идемо преко Гремаду, у Преслап. 2. опреми (се)

(кућа, просторија). — Вала Богу, на време оружамо кућу, та се пред)-sиму уселимо.

— Остаде да се још голема соба оружа - трп прид оружан, -a, -o 1. обучен, спремљен. —

Што дете неје добро оружано, но голо иде у говеда? 2. опремљен. — Собати-е сbк

оружана, има куде да седиш и учиш.

оружување с глим од оружуј)е (се), 1. облачи се. — Квоти-етој оружување, три

сата не можда излезнеш ис-кућу. 2. опремање. — Пет године ми-е требало за

оружување кућу.

оружуe (ce) / оружује (се) несвоблачи (се), спрема (се), супсоружује (се). — Ете

гујош по кућу, оружуе деца, нема кво да им облече, све дрпаво, поцепено. — Оружује

се за на вашар у Предене. —Кажи му да се не оружуe три сата, нека побрза. 2. опреми.

— Печали да на есен оружујем гостињску собу.

оруси (се) свр натруни (се). — Орусил си ми млеко с неко триње. — Оруси се

от-плеву, веејећи жито. - трп прид орусен, -а, -о натруњен.— Што-е овај вода оволко

орусена. — Орусен извор, не мож се пие вода.

орутавеје свр постане длакав, одлакави. — Орутавел како мајмун.

осавне /осЊвне свр 1. осване. — Књдосавне, одма презај волови за у воденицу. —

Осавну мћгла и киша. 2. дочека зору. — Едва осавну. — Вала Господу књд осавну. —

Осавнулу туђ кревет, па га жена остаила. — Куде омркне туј и не осђвне. —Тешкоће

осáвне, млого-е болесан. —Како ли ћу осввнем с овуј бољку, сам Богзнае. 3. фигумре.

— Легала неје осавнул.

осавњување с глим од осавњу(ј)е. — Пред осавњување нешто ме тргну и сј-сан,

ко да скркну вракњица.
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осавњуe / осавњује несвосвањује. 1. свањава. — Почело да осавњује откуд

Гремаду. 2. дочекује зору. — Осавњуе на ноге. — Кој легне рано, рано и осавњује. —

Почесто осавњује куде онуј олобјду исКучишњак, 3. буди се. — Куде едну омркњује,

а куде другу осавњује.

осакатен, -a, -o 1. осакаћен, тешко повређен. — У рат-е осакатен, па му дали да

буде пољак. 2. фиг упропашћен. — Без њега сам осакатен, нема кои да ме, овакој

непосталу, послуша, 3. фиг малоуман. — Он је осакатен у памет.

осакати (се) свр 1. тешко повреди. — Удари ме, па ме осакати. — Саплето се на

камен, па се осакати. 2. фигувреди, нанесе бол. — Како тој рече,такој ме осакати.

осамари сврстави самар на леђа (коњу, магарцу). — Осамари ми коња, па да

бегам с превнину дома, - трп прид осамарен, -а, -о са стављеним самаром (коњу,

магарцу). — Кобила-е осамарена, мож гутовариш.

осамеје свр остане сам, осами се. — Глеј си твоју бабу, кво ће работиш ако

осамејеш?

осампаси се свр осили се, осмели се, в усампаси се. — Осампасила се деца,

никако да ги докарам у ред, - трп прид осампасен, -а, -о осиљен. — Сви до едњн су

осампасени, ништа им жене не могу.

осатари свр фиг уништи, упропасти, осакати. — Тај жал за брата ме је доста

осатарил, да сам доста осетила. — Удари га, па га осатари.

ос(в)éм прил / речца 1. осим, изузев, само. — Не знам што се Милорад задоцни,

освем ако се неје задржал куде моћ. — Сви ме забораили, осем ме он посећује. 2. баш,

заиста.— Освем си јунак, толке врећетине да натовариш. — Освем се оној дете здало

за домаћина. 3. само. — Све смо друго ткали откучина, освем смо бисásи купували.

освести свр уразуми. — Не мож га ники освести да тој не требе да работи.

освести се свр фиг схвати, разуме, дође себи. — Пројде неко дериште и опцова

ме, докле се ја освести кво вика, побеже огурсуз. — Не мож се још освести од туј

несрећу што ги задеси.

осветлење с осветљење. — Несмо још били добили осветлење.

осветли свр 1. изложи светлости. — Осветли ми путињче, да се не загмацам у

блато. 2. фиг осветла. — Осветлил ни образ у учење.

освећење с глим од освећује, освештава.— Викални да идемо на освећење кућу

у Ниш.

освећување с гл им од освећује. — Ће вика попа за освећување дом.

освећује несврелосвештава.— Одавно неје доодил поп у село да освећује колач

за славу.

освои / освоји свр 1. обузме, надјача. —Освоила га туга откако му умре мати, па

главу не подиза. 2. подузме коров, укорови се. — Паламида освојила њиву срженицу.

3. обави неки посао. — Освоили јучерке Китку косачи.

осевери свp добро захладни, поче да дува север. — Осевери га добро, ће ни

продува ветар докле напојмо говеда.

осевери се свр фиг опамети се, уразуми се, уозбиљи се. — Овој моје дете никако

да се осевери, па да ме послуша.

осети свр 1. предосети. — Осетила да ће се породи, па отишла куде доктура. —

Поганци осету земљотрес па побегну ис-кућу. 2. доживи, преживи. — Кад)-цу га

заробили, осетил је како Бугари биу.

осећа несвпредосећа.—Не мора да ми казуе, ја осећам кво ми човек мисли.
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осиљка жиглица са класја житарица, осиљ. — Коњи добро потковани стрљају

још у вра осиљке на ечњм. — Вејамо ржeницу на гувно, па ми се коса напуни с осиљке.

осиљцим мнв осиљка.—Чешире ти пуне с осиљци, ко да си се грваљал по плеву.

oсињ, -а, -о који припада осама, осји. — Не дирају осињо гњездо, ћете изеду да

врискаш од болеж.

осињакм 1. легло оса. — Дирал с прут осињак, па га изеле осе. 2. фиг скуп лоших,

злих људи. — Не би ишал там, у тај осињак, ће се покарабасимо.

бсип мосте, оспице.— Дете ми избил осип, па добило ватру, не знам кво да му

давам.

осипе се свроспе се (богињама, крастама). — Дете ми се осипало свcбапке.

осиротеје свр осиромаши. — Погоро нема о-тој кад-човек има, па осиротеје. —

Осиротел сам с облекло. — Осиротело се, па се нема. — Сви у рат осиротемо.

бситан, -а, -о ситан али не баш ситан, омањи. — Збрала сам онеј оситне јабуке

за свиње. — Куде набра овај оситна дрва?

oситнеје свр постане ситан, роди се ситан. — Овуј годину нешто млого осит

нели компири.

oситни свр учини ситнијим него што треба. — Млого си оситнил компири за

свињу, требало-е покрупачко да ги исечеш.

осица несводсеца, сече, крати. — Нека осица грањке, докле ми обаљамо другу

буку. — Осицај кушаци за оплату.

öсичка ж дем и хип од оса, осица. — Ватал осичку, па га изела.

оска ж осовина на воловским колима од дрвета у гвожђа. — Све трупци

претоварил кола, па му се скршила оска на Двојанку. — Оске се мажу с коломазда

кола полако иду.

оскаче несв1. одскаче. — Оскаче повише од)-цви. 2. фиг издваја се. — Оскаче од

остала деца у учење.

оскочи свр 1. одскочи. —Да не оскочи, теше згази у лајна. 2. фигбуде унапређен,

постане штогод важно. — Оскочи наш Гома у срез, постаде голема sверка.

оскржавеје свр постане шкрт, тврдица. — Оскржавел, пару му не мож извучеш

иж-џеп.

оскубе свр 1. очупа, почупа, ишчупа. — Узе да ме шиша, öскубе Ме, па ме

изаљaви. — Оскубал ни неки метловинчетија у падину. — Закачи се на трн, па си све

џемпир оскубо. — Оскуби два-три струка лучњк. — Оскуби сено оlдl-цтог, па нарани

овце. 2. оплеви. — Требе да оскубеш траву у градинче. 3. очерупа. — Попари гу с

врелац и оскуби кокошку, - трп прид оскубен,-а,-о 1. почупан, ишчупан.—Компирини

на неколко оџака оскубени. — Што си такој оскубен, ко да су те с овчарске ножице

стригли. 2. фиг оплевљен. — У градинче е оскубена трава, да мож китке да расту. 3. фиг

очерупан. — Поглеј гу ква-e: иста оскубена кокошка.

оскубе се свр очупа се, почупа се. — Низ орату, посвадише се, па се доватише и

оскубоше теј беснуле аздисане.

оскубуља жрашчупана жена, чупавица. — Неће више у кућу да ми улезне тај

оскубуља.

оскудација ж сиромаштво, немаштина. — На овуј оскудацију он нашњл да се

подновује.

оскудликм воскудица. —Предратбеше голем оскудликза све, нее само залеб.

оскудица ж немаштина, сиромаштво. — Дојде и куде нас оскудица за леб.
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оскудница ж в оскудица. — Млого требе да работимо да излезнемо из овуј

оскудницу.

оскуђева несвоскудева. —Дома му оскуђевају, а он ваздњн по кафане. —Тражите

од мене, немој за ништа да оскуђевате. — Даде Бог, запосли се, сbк у ништа не

оскуђевамо.

оскуђевање с гл им од оскуђева, оскудица. — Прескрцамо и оскуђевање за све и
свашта.

оскуђује несвв оскуђева. — Неки још оскуђују, нема кво ни да еду, а ти ми туј
извољеваш.

оскупеје сврпоскупи. — Све оскупело, а динар не вреди ни две паре. — Чека да

оскупеје, па тек да купуе, таки-е он домаћин

оскупи свр 1. поскупи. — Кад)-цлезо у Село, у задругу, оно све оскупело. 2.

прода скупо, да. — Оскупи ми млого овој јунче Драгољуб, ал мерак цену нема.

оскупује несвпоскупљује. — Све почело да оскупује млого често.

ослабеје свр 1. изгуби снагу, разболи се. —Одринтање дан)-ноћ човек ослабеје и

непостане. 2. фиг смрша. — Мучи се, не мож никако да ослабеје.

ослаби свр 1. разболи се, остане без снаге. — Ослабел од неку болку, не можда

печали, па се врнул дом. 2. фиг смрша. — Не еде леб, оће да ослаби.

ослања (се) несв 1. прислања (се), наслања (се). — Виле ослањамо на лојтре над

ајат. — Још не оди како требе, ослања се на стапче. 2. подупире. — О(д)-цтра баба

ослања ноћу секирче на врата, 3. има подршку, залеђину. —Лако му-е књд има на кога

да се ослања. — Ослањај се ти на буразара, он све знае

ослањање с глим од ослања (се), 1. наслањање. — Имаш пречку за ослањање књд

преодиш преко мос. 2. подршка, ослонац. — Без ослањање на башту, не би кућу такој

брзо завршил.

ослободен, -а, -о ослобођен. — Црна Трава-е најрано ослободена. — Ко одличан

ђак, ослободен је от полагање испити.

ослон м 1. ослонац. — Попуштил му ослон, па се скрндосал одј-цкелу. 2.

потпора, подршка. —Требе човек да има неки ослон уживот,да можда напређује.

ослони (се) свр 1. прислони (се), наслони (се). — Ослони виле и гребуљу узајат,
па држ волови! — Ослони се Санда на капак, па заедно с-нега слете под баcамаци. 2.

подупре што. — Добро ослони колац уза-стог да не падне, нешто се наквесил. 3. фиг

добије подршку. — Ослони се на сестру, кадгођ затребе, ће ти помогне.

ослоњување с гл им од ослоњује (се). — Без ослоњување на кукаљу не можни

макац.

ослоњује (се) несв1. прислања (се). — Не ослоњуј лојтре на слап, ће падну, це

строшу шиљци. — Немој се ослоњујеш на sад тек је кречен. 2. фиг добије подршку. —

Њој-е лако, има на кога у живот да се ослоњује, а на кога цети ослоњујеш?

осмакм фиг 1. дете од осам година. —Требе да војl-е дете већем осмак. 2. фиr

идеу осмиразред. —Ми смо седмаци, а Тиса-е осмак, па ће догодине утекничку.

осмаче с врста брда за ткање (густо). — За ткање клашње узимам осмаче.

осмејм осмех. — Тојтија казуем: с-осмеј ће све да уработиш, а такој натрњен—
ништа.

осмејуе се несвосмехује се. — Осмејуе му се брк кадгођ гу види.

осмејување с гл им од осмејуе се, осмехивање. — Стално ми пред очитој њојно

осмејување.
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осмина ж осморица. — Беомо осмина иш-Чуку у нашо предузеће.

осмине свр одсмине, склони се, скрене (с пута). — Књд ме сретне, боље да

осмине, киван сам)-му, ћу га згромим.

осминка ж дем и хип од осмина. — Тике осминка беше дошла на кулук за пут

испод Џеврљанку. 1

/осмица/изрпраји осмице пијан, напио се. — Иде ни(сј-сокак и праи осмице. —

Поведи га с тебе, да не праи осмице по пут.

осмољави (се) свр 1. изгужва (се), умаже (се), упрља (се). — Осмољавила се и

без)-срам таква скита по малу. 2. фиг дође киша са маглом. — Осмољави га време

данћс, па не могамо у поље. — Осмољави се овија дан, не могамо ни да пријдемо у

њиву, - трп прид осмољавен, -а, -о изгужван, испрљан, неугледан, ружан. — СkГ иде

онакој осмољавен, како никад нее ишал докле му беше Рулка жива.

осмуден,-а,-о опаљен, нагорео на ватри. —Ће иде он с осмудени бркови, видим

ја! — Козина неје осмудена на овуј кожу како требе. —Што су ти чешире осмудене?

осмуди свропали ватром. — Ћу му осмудим онија риђи мустаћи. — Кад)-це

исплете џемпир требе над огењ да се осмуду длаке.

основа ж нити пређе намотане на вратилу и провучене кроз брдо на разбоју за

ткање. — Уведомо основу, па ће снајка јутре, Боже здравје, почне да ткае.

основе свp направи основу за ткање. — Прво гу основеш, па навиваш на кросно,

па гу тег уводиш у нитке.

основује несвнавија основу на вратило за ткање. — Прво се основује, а за тој

требе да си мајстор за навивање основу, а лако-е за ткање.— Викајме књд основујеш

да ти помагам.

осоли свр 1. посоли. — Вариво самЈ-млого осолила, одма да ви кажем. 2. фиг

окуси жену, живот.—Не питуј га за жене,још се неје осолил. 3. фигније способан. —

Не мож он тој ни да осоли, камо ли да уработи.

осом бр осам. — Осом човека сам служила у туј кућу осом године.

осомдесебросамдесет.—Осомдесе године сам туј, у туј кућу како-е напраена.

осомнаес бр осамнаест. — У осомнаес сам се оженила за Граду.

осорник м осоран, прек човек. — Сег ми се туј распењавил, а знам какав је

осорник.
1

осотоњи сврзачара, опчини, вомађија, вомаје. — Осотоњиме неки враг синоћке,

едва потреви пут иш-Чуку до дом. — Ћете осотоњи тај курбетка све њојне мађије, да

више не видиш бел прогледлisк, - трп прид осотоњен,-а,-о омађијан, зачаран. — Иде ко

осотоњен, не знам кво му-e.

осрамоти свр обешчасти (о жени). — Гледа да сваку жену осрамоти.

осрамоти се свр обрука се.— Осрамотимо се,још не отомо Перси на бабине.

ocређан, -ђна, -ђно осредњи. — Дете ми-е осређан ђак.

ocрећи (се) 1. усрећи (се). — Ако гу узне, има га одистински осрећи. — Осрећил

се с оној Динино малото девојче. 2. унесрећи (се). — Крањча се осрећил с њу, па ћеш и

ти.— Књд га она осрећи има се за главу вата, има да бега з-главу безобзир. —Ако узне

девојку из туј кућу, млого ће се осрећи (ирон). —Eбалму матер што се осрећил.

оставен, -a, -o 1. остављен. — То-е оставено за славу и не мож се до тег дира. 2.

затурен. — Богте пита куде-е оставено острило за косу и никин-умеје да га најде. 3.

поклоњен. — Оставено му да газдуе докле-е жив. 4. напуштен. — Оставене куће

почеле да трулеју и да се срињују. 5. фигалуп, будаласт, луд. —Заправен па оставен.
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остави свр 1. метне. — Оставил костуру на пенџер, туј ће гу и најде ако не добије

ноге. 2. не дира. — Оставитој, не дирај, нее твоје 3. затури. — Остави нешто такој

кудедаје, па га после залуд) тражи. 4. не доврши. — Оставил работу на пола, дигал се

и отишћл. 5. поклони. — Оставил им све и кућу, и имање, за њега само пензија. 6.

прекине. — Оставил дуван, да се не трује. — Оставил школу, вика шће му, 8. разведе

се, разиђе се. — Оставилонуј караконџулу. —А што, бре, остави убаву девојку?9. фиr

заљуби се.— Срце вој-еоставил. 10. фигубије.— Беж од шутилка (ован), ћете јекне у

груди, да те остави на ледину. 11. фиг умре. — Рано-е оставил овија свет.

остаен,-а,-о" остајен,-а,-ов оставен.—Што-е плугостаен насредавлију?

остаи 1 остаји сврв остави. — Остаиме без деца, одведе ги у печалбу. — Остаји

ме беfз)-живот књд ми га преузе Персида.

остал мв астал. — Седните за остал, да пооратимо ко људи. — Продал остал

ис-кућу одј-два метра, куде тоlj|-има?

осталче с дем од остал. — Теј китке тури у вазу на осталче, куде радио.

остаља несвоставља.—Не остаљајден за ноћ (изр). — Увек остаља коњску орму

надајат. — Остаљагу дома, ал она нете, појде све мене, вика барабар ће работимо.

остаљање с гл им од остаља, 1. остављање. — Туј ти-е место за остаљање

урутке. 2. остајање. — Ники неје бил за остаљање, сви појдоше у работу. — Нема

остаљање дом, требе се печали.

остане свр 1. задржи се, не оде. — Нека он остане з-говеда, а ми ци идемо. 2.

претекне. — Још малко остануло брашно, требе да мељемо. 3. дође у неко стање. —

Останул без работу. — Остала у друго стање. 4. фиг преживи. —Падал из дрво и остал

жив. 5. фиг умре. — Падал одј-sГраду, остал туј, на место.

остањување с гл им од остањује. — Ја несšм за остањување, боље да си идемо

дома.

остањује (се) несвостаје (се). — Кој оће нека остањује, ја морам да си идем. —

Књд еде, увек му по залак остањује. — Не остањује ми се ни ден куде њи.

остар, -тра, -тро 1. оштар. — Требе ми остар нож да испастрмим теле. — Не

дирај, то-е млого остро 2. фиг строг човек. — Муж вој-е млого остар, не задевај се

око њу.

остари се свр остари се. — Остаре се, не виде се (изр).

остареје свр остари. — Оће ли и ми да бидемо овакви ко ча-Тика, књд оста

рејемо?—Чим човек остареје, испаметодртавеје.— Квоће работиш књдостарејеш?

остарување с глим од остарује (се), старење. —Ич се не плаши од остарување.

остарује (се) несвстари (се). — Почел да остарује, све му се из руке отима,

ништа не можда уработи. — Остарује се већем, не знам кој ће ме замени у кошару, у

њиву, у ливаду.

oстине свр 1. охлади се, смрзне се. — Ћети остине дупе на тија камен. — Нека

млекцe малко остине. 2. фиг престраши се, препадне се. — Књд ми тој рече, остину ми

око срце. — Све остину књд га видо онакој у крв, изровил очи.

остињује несвхлади се. — Остињују војноге, требе добро да се обује за преко

Чуку.

остожаж 1. дугачко дрво око кога се дене стог. — Требе да оцечем две младике

заостоже. 2. в стожар.—Мењајостожу ако вршеш, овај ти иструлела узевњу.

остраг прил иза, позади, назад. — Иди остраг волови. — Ти остраг не видиш кво

работу онија напред.
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острач м оштрач. — Књд идеш куде острача, да ми понесеш и овеј ножице за

стрижење овце.

острење с гл им од остри (се). — На овуј косу требе само добро клепање и

острење, па да бричи по ливаду. 1 *

остри (се) несв1. фиг спрема (се). — Остри ножице да постригује овце. — Остри

се, це бије са Шабани. 2. фиг јуначи се. — Остри патку на мртво куче (изр). — Остри се

на послабога, а од појакога бега. 3. оштри (се). — Коса се мора остри, да би добро

косила.

остpиже (се) свр ошиша (се). — Деда Тања ће га остpиже књд дојде на распус. —

Остригли га како овцу.— Кој ће остpиже данђс овце?—Требе се остpижеш, урасалси

како распоп. 2. фиг покраде, опљачка. — Остригли га лопови у воз дибидус.

острика ж1. бoт планинска трава оштрихлистова Еqvisetum hiemale. — Остри

ку не волу да пасу говеда. 2. бoт врста крушке опорог укуса. — Острике само књд
1 1 1 1

упрну у сламу мож се еду.

Острике ж мн мти шума. 1

острило с оштрило, брус, гладилица. — Узни острило па добро намасати туј

косу, да не стружеш траву, но да косиш.

острилце с дем од острило. — Тури острилце негде под откос и не могу га

најдем.

острица ж оштрица, сечиво. — Немој се исечеш на острицу.

остро прил строго, оштро. — С њи мора само остро. — Књд је љут, оди некако

остро.

острожажвостожа.— Побимо нову острожу, паћенасађујемо снопјезавршу.

Острозуб м 1. име планине, 2. име села.

острозупски, -а, -о који је из Острозуба или припада Острозубу. — Беомо на

острозупски собор на светога Илију, на Чобанац.

Острозупчанин м становник Острозуба или човек из Острозуба.

Острозупчанка ж жена из Острозуба.

Острозупчанче с дете из Острозуба.

остроконђа ж пеј свадљива, намћораста жена, склона оговарању. — Кво ти

оратиш с онуј остроконђу цело време?—Ћеми дојде још еднуштај остроконђа, има

да вој се нагалатим.

остроуман, -мна, -мно оштроуман. — Бил је млого остроуман човек.

остроумно прил оштроумно. — Требе се туј каже нешто остроумно, а не онакој

КаКО МИ ЗНаМО.

остpуже свр 1. очисти стругањем. — Ће остpуже чекиње с кожу, за свињски

опћнци. 2. настpуже, насече. — Требе да остpуже дрва, понестадоше.

остpуже се свр фиг обрија се. — Остри бријач да се остpуже.

Острушка ж алатка слична шпахли за скидање теста и чишћење наћви. —

Огреби наћве с острушку, да остаим леб.

оступ м повлачење.—Одовде више нема оступ, едино на друм, па на гробjе.

оступа несвповлачи се. — Нећу да оступам ни за метар, то-е моје.

оступи свр повуче се. — Којоступи, издаица-е. — Само кукавица може сšг да

оступи. — Оступил метар и па им неје право, оће да још оступи.

осуство с одсуство. — Двапут је доодил из војску на осуство.
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осуче свр 1. усуче, начини канат. — Узела да осуче врце за подвешке. 2. развије

коре за питу. — Сек ћу часком сас)-сукаљку да осучем коре за баницу.

осуши (ce) свр 1. свене, сасуши (ce). —Осушила се онај крушка под)-цлог. 2. фиг

околни, нестане. — Осуши се снег, 3. фиг смрша. — Осушил се ко грањка. 4. фиr
опасно претуче. — Осуши га од|-тепање. — Осуши му гузицу с прут.

осушување с гл им од осушује (се).

осушује (се) несв 1. суши се, мршави. — Нешто му се рука осушује. 2. фиг копни.

нестаје. — Осушује се од неку трлему. — Ветар осушује снег. 2. фиг бије прејако. —

Бће, па осушује. — Куде удара, трава се осушује.

от пред од. — Откад!-ци ти туј) — Откад!-те тражим, не могу те најдем!

отава ж по други и трећи пут кошена трава. — Накосимо два-воза öтаву у

долину, под ваде.

oтави се несвизраста нова трава после кошења. — Доле под ваде почело се

добро отави.

отанеје свр 1. истањи се, просени се. — Кад)-ти чеширке отанеју, ће купимо

нове. 2. фиг понестане. — Са све сам отанела, а немам књд да идем да купим.

отам прил отуда. — Књдотам стане да дува, носи све прекорид.—Отам ли дојде?
Отам!

отани (се) свр 1. понестане. — Отани и с обувку и с облекло, 2. смањи (ce),

просени (се). — Отанише ми чешире, од|-црам да ги носим. 3. смањи (се) количински.

— Була отанила дуич млеко, ни канте не намузем. 4. фиг смрша, пропадне. — Нешто

му се дупе дибидус отанило.

oтањи (се) свр 1. стањи обим. — Отањил ми греде за рогови. — Отањи ми овија

штап да могу да га носим уговеда, 2. смањи (се).— Отањила вода на долњи кладанац.

—Овуј годину дуичотањилатрава.—Отањила Лиса млеко. 3. фиг смрша, омршави. —

Отањил дупе. — Отањила се, па се све спрегла.

отањување с гл им од отањује (се).

отањује (се) несв1. стањује (се). — Отањује снег, брзо ће почне да копнеје. 2.

смањује (се). — Отањује сиренце у каче. — Трава се већем отањује, нема кво да пасу

говеда. 3. истањује (се). — Отањују му брзо чеширке, ко да се вузга на дупе. 4. фиг

мршави, пропада. — Мешина му се нешто отањује. — Почело му отањује дупе, неје

више онакој дебел.

отапа (се) несврастапа (се), топи (се).— Отапа снегу корубу, да има кво да пију

овце. — Снег се отапа на Чемерник, надошла река, ће однесе мос.

отараси се свр ослободи се. — Отараси се некако од онуј проклетињу, џигерице

му поеде. — Отараси се од говеда, да ги више не чувам, појдо у школу.

отњг прил отада. — Отег, кад)-це узомо, до сhг протекло-е млого вода низ

Власину.

отвори се свр фиг почне. — Око еден сат отвори се борба доле, у Село. — Књд

отворише ватру на нашу малу, беомо побегли у Тврди брег.

отврдне свр 1. постане тврд. — Отврдну леб на овуј врућину, 2. фнг преболи. —

Отврднуло му срце, више се за ништа не секира.

отег узв којим се коњ нагони да затегне конопац везан за стожер приликом

врше. — Отег, врањчо! Отег, дорчо!

отегне свр 1. растегне, развуче. — Отегни конопче до на крај ливаду и вржи га за

колче, нека Була пасе. — Еден отегне и држи онуј пређу, а други врти кросно, а
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навијалека распоређује жице. 2. одужи. — Немој он тој да отегне до догодине, мене

ми-е журно. 3. фигудари. — Књд узнем слапац, па га отегнем (вола), тšг ће вуче кола,

неће отеза дупе!

отегне се свр 1. испружи се, легне. — Отегал се ко мрцина насред пут, куде се

пробди. — Неће работи, отегал се у лад, 2. одужи се. — Отегла се зима, неће с рану за

стоку истркамо до пролет. — Отегал се дан, никад да се ставни. 3. фигумре. — Еден се

отегал, други се протегал (изр). — Готов је, отегал се.

/отегне папци/изрпеј умре, визврне папци. — И он сабајле отегал папци. — Једњн

дЊн сви ће отегнемо папци.

отежа свр фиг постане трудна.- Отежала, не можда работи у поље, само уз

наћви и огњиште. — Још гу неје привенчал, а она отежала.

отежује несв1. постаје теже. — Долечан пут, почеше ми торбе отежују. —

Дојде старос: и ложица ми поче отежује. 2. залази у трудноћу. —Крава отежује, више

гу не презамо.

отеза несв1. одуговлачи. — Цело јутро нешто отеза гузицу, а ми га чекамо. — Не

отезај работу, ка(д)-цмо се погодили до недељу да срежемо кров. 2. истеже, рас

теже.— Отезају жицез-бандеру на бандеру. 3. фигумире. — Три двна отеза папци, ал

га Господ неће, неје се исповедал.

отеза се несв1. отеже, одуговлачи, избегава. — Отеза се такој ка(д)-требе да

работи, ал га накрај накарају, па работи. 2. нећка се. — Бајаги се отеза, не паше му, а

едва чека да му продадеш јунче.

/отеза гузицу! изрв /отеза дупе. t

/отеза дупе изродуговлачи, неради му се. — Увек такој отеза дупе, аработа чека

ли чека. — Мрзи га да работи, па отеза дупе докле мож. — И ја би отезал дупе да

примам плату, да не мора да кулучим.

/отеза папци изр 1. умире. — Отеза папци, готов је. 2. фиг једва истрајава у

старости. — Еве још на ноге отезам папци.

отезање с гл им од отеза (се). — Кој ће чека његово отезање с работу? — С

отезање оће да ни се освети.

отекне свр 1. отече (течност, вода). — Нека отекне мутљаг, па кад)-це вода

обистри, ће заватимо за пиење. 2. набрекне, настане оток. — Цел образ му отекал

од)-sуб. — Све нешто отекал, ни доктури не знају кво му-e.

отели се свр 1. добије младунче (крава, срна). — Отелила се Белуна. 2. фиr

премори се, посустане. — Отелимо се ваздњн работејећи на овија челопек.

отера свр 1. истера.— Отерали га изработу. — Отера говеда да пасу. 2. одвезе. —

Отерађубре на њиву,јожда га растрвим. —Отераше пуна кола у воденицу. 3. одведе.

— Отера јуницу на вашар да продава.

отерети (се) свр оптерети (се). — Овуј годину млого отерети стоку с работу. —

Немој се млого отеретиш стеј цепанке. — Отеретил се работејећи, па му излезла кила.

2. оптужи. — Отеретил га толко на суд, па га судија казнил. — Пази, немој да

отеретиш човека у суд, ако неје крив.

отеретување с гл им од отеретује (се). — Од големо отеретување излезла му

кила.

отеретује (се) несвоптерећује (се). — Не отеретуј коња с теј врећетине. —

Отеретује се човек бес-потребу, после га боли мешина.

отеса свр отеше. — Књд отесам баскије, ћу променим лесе на градинче.
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отеснеје свр постане тесно.— Кво даработим књдми и тој џемпиреотеснеје?

отесни свр учини тешњим, стесни. — Отесни ми овеј чешире, млого ми широке

ко канавац. t

отиде свр 1. оде. — Отомо у Лесковац да га поцетимо. — Ујану коњче и отиде уз

Боровички друм. — Пази да ти краве не отиду у овbс. 2. запути се. — Па ли отиде у

Београд? — Отоше деца на големе школе. 3. нестане, пропадне. — Све отиде у

там-тум. — Отиде у бестрагију.- Отиде доврага. — Отиде у материну. — Отиде до

бестрага. 4. фигумре. — Отиде на онија свет. — Отиде куде Светога Петра. — Отиде да

се не врне. — Отиде куде матер и башту си. — Отиде у рај. — Он ће отиде у пакел. —

Отиде у неврат. 5. фиг пропадне. — Отиде у тандарију. — Отиде у пизду материну. 6.

уда се. — Бадава се нада, Радунка отишла за Санду у Бричевље. — У, још књд је она

отишла, и две деца родила, 7. фиг наљути се. — Отиде без поздрав. — Отиде без|-

-збогом. — Отиде с напрнден нос в ото.

отидне свр у дем знач: отиде. — Ћети отидне муж у работу, па кој ће да ти се тšг

најде на помоћ.

отимари сврв истимари. — Отимари волови, па да ги презамо за у снопје.

отимари се свр фиг пеј очешља се, среди се. — Чекамо га да се отимари, па да

идемо у Село.

отирка м крпа, отирач. — Истреси отирку за ноге што-е пред врата.

отица несв1. отиче.— Незнамо куде отица вода од извор, пресушил кладанац, 2.

натиче, постаје оток. — Отица му нога, не знаје кво да работи. — Изел га стршељ, па

му отица рука.

откаже свр одложи, одгоди. — Отказал просилбу за у другу недељу, књд пројду

пости.

отказуе несв1. одгађа, одлаже. — Отказуе крштевку за у суботу. — Ће отказуe

работу, долеко му, 2. одбија, одустаје. — Отказуе послушнос. 3. фиг онемоћа. —Деда

почел да отказуе, не можда работи. — Снага му отказуe.

откара свр 1. отера. — Откарал говеда да пасу. — Откарал жену у њојни. 2.

одведе. — Мијајла откараше у Скопје у апсу. — Откарал коњи да напои. 3. одвезе. — Ја

би упрегнула Плавчу и откарала га у Лебет. — Откарали га на гробjе несвм ни знала.

4. одјури. — Откараше пцета туј ђаволину низ малу 5. фиг ухапси. — Откарали

Авросонију у затвор. - трп прид откаран, -а, -о отеран, одвезен, ухапшен. — Кад)-

-дојдо, дрва откарана, опште нема дрва. — Одавно-е одовде откаран. — Откаран је у

затвор.

откарување с гл им од откарује. — Како ћемо за откарување дрва?

откарује несв1. одвози. — Целден откарује дрва, на Токини. 2. одводи, тера. —

Овце откарујемо на Дел, куде овчара. 3. истерује. — Он гу откарује, она се поврћа и

такој им пројде живот. 1

откаса свр 1. оде на коњу касом. — Ујану Дорчу и откаса преко друм за Власину.

2. фиг оде трчећи. — Откаса у школу, да не задоцни.

откаска свр у дем знач: откqca. 1. оде на коњу. — Откаскаше на коњи накуде

Мањак и Дукат. 2. фиг одјури. — Откаска нис-пут, ако можда ги стигне до Романски

рид.

откачен, -а, -о фиг ненормалан, блесав. — Откачен сто посто, откачен дибидус,

откачен до мојега, кво друго да ти кажем за Таћију? — Откачен па нема куде. —

Откачен до бога. — Откачен у пизду материну — не мож се споразумиш с њега.
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откачи свр 1. скине. — Откачи тиа амови, па ги донеси да презамо коњи. — Без

реч откачи гуњ одј-чевилак, и отиде си, 2. растави, врасточи. — Откачи saдњаче,

требе ни само двојанка за брашно. 3. отпусти, пусти. — Откачил кола нис-падину,

па у — бару. 4. фиг остави. — Откачи гу, кој ће ти ђавол таква беснула! — Откачила

га, вика: не мож га трпи. ј

откачи се свр 1. отпусти се. — Откачи ми се привој, па ми процеп претуца ногу.

2. фиг ослободи се. — Откачи се од њега више, не видиш да те искоришћује. 3. фиг

полуди. — Откачил се, па им свашто казал.

откеца свр 1. обави полни однос.— И њу ће откеца, па ће гу остаи, ко Милунку. 2.

фиг превари, насамари. — Еднога ли-е тија трговац откецал, неси му ти први. —

Сам)-му се намести да ме откеца. — Нећете откеца, па дате остави, оћете цел живот

кеца у главу.

откиндија ж провалија, бездан. — Врљи туј мршу негде, у откиндију, да гу

кучићи не растрзају. — Настрадал у некакву откиндију на(д)-Цело. — Књд погледа

доле колка-е откиндија, не смеја се више качим.

откине свр 1. убије. — Главу ћу му откинем ко на кокошку, сајл]-ли га ватим. 2.

убере. —Откини неку китку из градинче да понесемо у гости. 3. фиг неспособан, туп.

— Н-умеје да откине да коси. — Н-умеје да откине рачун. 4. фиг коси. — Тупа коса,

неће да откине.

откине се свр 1. ослободи се, отргне се. — Откинуло се пцетиште од врзло. 2.

прекине се. — Откинуло се јуже а требе да врзујемо сено књд га докарујемо. 3. фиг

омакне се. — Откину му се рука, па га шљопи по образ. 5. фиг ослободи се кога или

чега. — Уватил се с лошо друство, не мож се откине од њи.

откисне (се) свр искува (се), раскисне (се). — Тури крпе у цеђ да откисну, па

чмаим поред њи. — Откиснуше се дрпољци у варикину.

откишњује несвискувава се, раскишњује се. — Нек постојујош да се откишњују.

отклаи свр 1. фиг полако изгори. — Отклаја кубе и не згрејамо се. 2. фиг оде

лагано, полагано. — Ће отклаи дома полагачке, да га не испраћамо.

отклапа несв1. подиже поклопац.— Сваки час отклапагрне, ко да се незнам кво

вари. 2. откључава. — Књд не најде кључ, отклапа врата с калауз, 3. отвара. —

Отклапа капак за на таван. — Немој да отклапам чекију, боље си мируј.

отклапање с гл им од отклапа. — Костура му на отклапање. — Нема отклапање

врата докле се обедује. f

отклати се свр фиг оде клатећи се, оде невољно. — Отклати се некако дома.

отклаћа (се) несводмиче (се), прави одстојање.— Отклаћај тој од мене, да ми не

смрди. — Почеше се отклаћају од мене, књд реко от коју болку болујем. — Кад)-це

наблизимо накуде Село, поче да се од мен отклаћа.- Отклаћај се од жену, немој гу

гураш! 1

откленsа свр оде гегајући се. — Откленsа стари пањ нис-пут куде Руселену.

откленsáви свр в откленsа. — Откелнsaви ни он не знае куде.

отклечи свр проведе неко време клечећи. —За казну цел час је отклечал у ћошак,

у школу.

отклони (се) сврудаљи (се), одмакне (се). — Отклони дете от пут, да га не убију

волови с воловођњицу. — Што се више не отклони од мене ка(д)-цам жењета?!

отклопен,-а,-о отклопљен. —А врчва са сј-спржу отклопена?— Излезни, врата

су ти отклопена. — Кои-е остаил отклопен капак, да улезне поганац?
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отклопи свр 1. подигне поклопац. — Отклопи малко грне да не преоди ручак. —

Отклопи сандук да видим ел ми туј премена, 2. отвори, откључа. — Отклопи врата

деди, уноси дрва. — Евети кључ, па отклопи сандук. — Данђс први-пут отклопи кацу

ca(c)-зеље. 3. направи прегршт.— Отклопи криваче, па завати воду от-кладанац и пи!

откључен,-а,-о откључан.— Вратаму беоше откључена, ал он не беше дом.

откључи свр откључа. — Откључи ми сандук сасЈ-спрему, да видим кво-е

наткала.

откључување с гл им од откључује (се). — Без откључување там не можда

улезнеш, а кључ, рече, немаш?

откључује (се) несвр откључава (се). — Откључује, ал не бива. — СЕлзакључује,

па мора да откључује, а кључ држи пот појас, ел у пазуку. — Откључуј се, изиђ

и[з)-собу, за кво си се закључил”

отко прил од како. — Отко отиде у работу, белден не видомо. — Отко га вати онај

трлема, више се из кревет не диже.

откoвe свр 1. раскује. —Ја заковем тарабе, неки ги откoвe и такој ми пројде лето у

борбу за мое градинче. — Ел се само откове, ел га неки нагодно отковује. 2. накује,

оклепа. — Откова косу, па довати да пушта откocje.

отковување с гл им од отковује.

откoвује несв1. раскива. — Отковује се само, нее добро заковано. 2. откива, кује

(коси, срп, алат). — Ене га пот|-цливу, у лад, отковује косу.

откoвaн,-а,-ораскован.— Откован ми плот, дошло време да га пред-sиму малко

утегнем.

откопа свр извади, одгpне. — Викају да-е откопалђуђум са злато у Малу реку.

откопује несвоткопава. — Откопује ваду да доведе воду пот-кућу. — Откопује

неку каменчину.

откорави се свр омекша, одледи се. — Откоравила се земња, већ затоплело.

&ткос м (зб им откосје) трава кошењем сложена уједном реду. — Брзо научил

да тера откос.

открај прил од почетка, с почетка. — Открај се несу слагали. — Открај си-e

такав. — Бери сено открај. — Јеђ открај.

откријен, -a, -o 1. откривен, непокривен. — Спи откријен, па нasěбне. 2. отво

рен, завршен. — Откријен споменик на Павлову гремаду, 3. пронађен, откривен. —

Брзо-е откриен, неје имал куде да се крије.

открндија ж фиг низбрдица, провалија, воткиндија. — Кућа им на едну от

крндију, едва се до њу добди.

открпати свр одломи (хлеб, пециво). — Нека и он открпати неки коматбаницу. —

Открпатилеби даде ни на сви по комат. — Открпати малко и на куче од|-туј пастрму.

открши (ce) свр одломи, (се), сломи (се). — Открши му комат леб, да еде. —

Открши грањку, па потерај побрзо тај говеда. — Немојти се отрши слап под ноге да

паднеш на тилиње да погинеш!

откуд прил одакле, са које стране. — Отку(д)-цепа он овде најде? — Откуд ветар

дува, на туј страну се и он приклања.

откуде прил откуда, одакле, са које стране. — Откуде ме па ти познаваш? —

Откуде си пошњл? — Откуде ми-е жена, отуд сам и ја.

откуп моткупљивање. — Терам говеда на откуп у задругу.
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откупи (се) свр 1. купи. — Све овце ми откупи Симча из Дикаву. 2. избави се

откупом, купи слободу. — Откупил се за добре паре да не заглави у апсу.

откупување с гл им од откупу(ј)е. — Да немаш нешто за откупување?

откупуе 1 откупује несвобавља откуп, купује, откупљује. — Откупују старо

гозје. — Откупуе боровињке за задругу. — Откупује све и свашто. —Дошал Симча из

Дикаву, откупуе говеда. 1

oтли скроблик од оћеш ли. — Отли дати сипнемјош малко сок од базовку?

отне свр 1. отме, одузме силом. — Књд отну девојку, вржу гуза колац и на рамо

донесу дом. — Немојти неки отне тија вузбал. — Ћети отне девојку Милорад, 2. фиr

очува, прехрани. — Муке сам видела да деца отнем од глад.

отне се свр 1. побегне, избегне, отме се. — Држ добро вепра докле га штрову,

немој се отне. — Не-це отнеш да не работиш. 2. фигне постигне, не оствари нешто.

—Ћеми се отне ливада, не могу гу до мрак докосим. 3. фигосили се, постане обесан, в

усампаси се. — Дете вој се отело, не мож му ништа сама без мужа.

ото (отиде, отиде му отомо, отосте, отоше) обликаориста од отиде. — Ви седите

туј, а ја ото у задругу. — Ајд" у здравjе, ми си отомодом.- Отоше ми све паре за Булку

(крава).

оток м отечено место. — Тури облогу од травке на тија оток да спласне.

отопи (се) свр истопи (се). — Отопили маз пун аков. — Снег се отопили трава

малко живнула.

отопли свр постане топло. — Чекамо да отопли, па з-говеда уш-Чемерник.

отопљување с глим од отопљује (се). —Чекамо отопљување,још неје време за у

поље.

отопљује несвпостаје топлије. —Почело да отопљује, ал још нејезор за садење

компири.

отопрв прил испочетка. — Ако је падла ограђа, отопpв ће гу прајмо. — Куде да

почнемо отопрв да косимо?

оточ прилмалопре.— Оточ га видо пројде са шубару на главу и с цигару (у) уста.

оточи свр одлије. — Препунил си гу, оточи малко, да те не шљиска докле гу

носиш.

оточке прил в оточ. — Дојдо оточке. — Оточке ме вика, а сbк га нема.

отпадне свр 1. спадне, одвоји се.—Лоше сигу заковал, ће отпадне. — Отпадла му

потплата на ципелу. 2. изр: — Отпадоше ми руке од работу. — Отпаде ко тринаесто

прасе. — Отпадо од работу.— Отпадоше ми очигледајећи да гу видим, алгу не видо.

—Очи му отпадле како ме неје видел (клетва). —Руке му отпадле како-етој уработил

(клетва).

отпасување с гл им од отпасује (се). — Ем)-му помагај да се запасује, ем и у

отпасување.

отпасује (се) несвскида појас, каиш. — Отпасуј силав, дај мене да косим! —Деда

се отпасује, да проба нов појас како му стои. — Завршила по кућу, па отпасује

кицељу.

отпекља (се) свр 1. одмрси (се). — Књд он нешто запекља десет га не мож

отпекљају. 2. откопча (се). — Кад-требе н-умеје ни чеширке да отпекља, а знае на

сви да паламуди, 3. фиг ослободи (се) невоље. — Запекљал се у ћораву работу, две

године не мож се по судови отпекља. — Запекљал се у задругу и никако да се

отпекља. — Запекљал се с Руселену, па се не мож отпекља.
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отпекљување с гл им од отпекљује (се). — Од туј работу тешко иде отпек

љување.

отпекљује (се) несв1. откопчава (се) — Отпекљује се, ће легне да спи. —

Отпекљује кошуљу ко суpтук. 2. фиг вади се из невоље, спасава (се). — Отпекљује се,

еве, колко године ис-туј работу у коју се без)-знање запекљал. — Отпекљује се, ал

тешко ће се испекља.

отпере (се) свр 1. одлепи (се), одвоји (ce).- Кудеси отпрал туј ципелу? — Отпрали

тарабе да улазу овце усењак.— Неје залепено како требе, па се само на кишу отпрало.

2. поцепа (се), рашије (се). — Отпрале му се чешире на дупе. 3. фиг пребије, истуче. —

Ћу му отперем дупе од)-тепање, кад)-це врне дома! — Да му отпереш кожу затија

пакос.

отперја свр фиг побегне, умакне. — Књд виде да њега тражу, отперја на sадња

врата.

отпивне свр у дем знач: отпие, отпразни. — Отпивни искондирче, пуно-е с

ракију. — Да отпивнем лечка, не-це познаје.

отпивује несвпије од препуњеног. — Отпивује иш-чепрњу што гу препунил.

отпие I отпије свр попије од препуњеног. — Нека отпије малко из бокалче, да се

не расипује вино.

отпира несв1. одлепљује, распарава, одваја. — Отпиратарабе, ће ги прековује на

нове баскије. — Како тој одиш па такој отпираш ђонови? 2. фиг бије, туче, лема. —

Бије га башта, па му отпира кожу. — Отпира му дупе с каиш.

отпира се несвлара се, одлепљује се. — Теј се чешире стално отпирају, ел је до

конац, ел до мајстора. —Ђон му се отпира на сваку ципелку. 2. одваја се кожа. — На

овцу се кожа отпира, ка-це закоље, па се дере.

отпирање с гл им од отпира (се). — Дај ми штанглу за отпирање оплату.

отпише свр 1. опрости.—Отписали му дуг, не мора да га врћа, 2. фиг изгуби наду

у излечење. — Бил-е отписан, ал се некако излечи. — Отписали га доктури у Београд.

3. избрише, лиши. — Отписал га од наслество, све на ћерку остајил. 4. фиг одрекне се.

— Сви ги-е под)-цтарост отписал и узел жену да га дочува.

отпише свр фиг заборави. — Ако ти-е тој он обећал, слободно отпиши.

отпиши свр извади запушач, отвори. — Едва отпиши буку, вода надонела грање

и шуму, па запишила цивун. — Отпиши буре, па сипи ракију.

отпладне прил од поднева, поподне. — Отпладне, књд залади, узимамо косе у

шаке па у ливаду.

отплати свр исплати. — Још една рата, па да отплатим дуг.

отплете свррасплете, распара. — Нека отплете десетину бода, па га па исплете,

да га уeдначи.

отплита несврасплита. — Погрешила рамфлу, па мора да отплита грбину.

отплитање с глим од отплита. — Овија џемпири иду на отплитање, па поново

да исплетем нешто.

отпоје свр 1. отпева. — Ћени Дурма отпоје неку песму. 2. одговори песмом на

песму. — Он запоје, а Цунка му отпоје и такој прекарају седењку. 3. фиг порани. —И

петал беше отпојал, књд појдомо на пут. 4. фиг одигра своје. — Одавно-е он отпојал

куде њу.

отпојување с гл им од отпојује. — Прошло тој нашо појање, припојување и

отпојување.
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отпојује несводговара певањем, отпевава. — Едне Лебеђанке поју а друге им

отпојују, и такој целден у Лисичарку и Јереницу јечи појање.

отпонапред прил од раније. — Знали су се отпонапред, још из)-школу.

отпоново прил испочетка. — Мора отпоново да се дене сено у стог.

отпочне свр почне, започне. — Докле отпочне човек да праи кућу, а после

малко-помалко колко стигне, за десет-дваес године ће гу напраји.

отпразан, -зна, -зно развршен, непопуњен. — Остаи каче малко отпразно, да му

присипем сирутку.—Дадемим влашиче с ракију, ал малко отпразно, да се не напију.

отпраћа несвиспраћа. — Отпраћамо ги у работу све доле до Романски рид.

отпра свр 1. фиг прездрави кашаљ, искија. —Ти отпратвоју кашљицу, а ја топpв

прам. 2. фиг одлети. — Отпраше врапци, ниедњн се не-вати у примку.

" отпре свр 1. отпара, одлепи. — Прво отпри целђон, па га после лепи. 2. раскове.

— Неки ни све отпралтарабе на едну лесу.

отпре? прил раније, пре. — Отпре смо се млого мучили да спечалимо неки динар,

сbк је побоље.

отпред прил спреда, испред. — На говеда се приоди отпред, да те виду, никако

osaд, да се уплашу.

отпреће свр разгрне пепео. — Отпрећи главњу и потклади огењ. — Отпрећи

компири из огњиште. t

отпролет прил с пролећа, од пролећа. — Отпролет ће почнемо да праимо нову

кућу.

отпушти свр 1. истера. — Отпуштили га од работу. 2. испуста.—Лоше омастен,

па отпуштил боју. 3. фиг отопли, раскрaви се. — Отпуштило га, неје више корав снег,

мож се оди.

отраћи свр испружи, опружи.

отраћи (се) свр 1. опружи (се), испружи (се). — Отраћилноге да се саплитамо. —

Књд отраћи руку, довата еј овам. — Отраћил се на кревет ко, побогу, мртвак. —

Уморил се, па се отраћил поткрушку, 2. фигумре.— Отраћил се и ча Ставра наћаске.

отргне се свр ослободи се, оде. — Отргни се ти од њи, докле те несу навели на

зло. — Одавно се он отргнул от-кућу.

отре свp очисти, почисти. — Отри теј трошке од астал.

отреби (се) свр 1. очисти (се). — Едва га отребимо од вашке. — Требе се отреби

гра. — Отреби огрењу, да мож летос да се коси. — Отреби доле у Параспур папрати

грањке. 2. фиг пребије, убије. —Испизмил се на тебе нешто, пази се, ћете отреби.

отрезан, -зна, -зно отресит, бистар. —Требе човек да-е отрезан на свако место,

да му се не поцмевају.

отрезни (се) свр 1. истрезни се. — Кад)-це отрезни, ће оратимо. 2. фиг дође к

себи. — Још се неје отрезнил од тија шок.

отресе свр уклони пресењем, скине, обори. — Отресе снег з-гуњу насрет кућу. —

Нека отресе крушку, и деца да наберу неко зрно.

отресе се свр 1. стресе са себе. — Отресе се коњ откишу. — Отреси се, све ти

плева по косу! 2. фиг ослободи се. — Вала Богу, отресе се од онија разбојници, те ми

лакну.

отрза несв1. свлачи, скида, извлачи, узима, одвлачи. — Немој ми отрзаш торбу из

руке. — Отрзавој постељке ка(д)-sаспи-Немој ме отрзаш од жену. 2. фиг напредује.

— Узни повреднога мајстора, да ви работа отрза.
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отрза се несв1. отима се, покушава да се ослободи. — Увати ме за џемпир, ја се

отрза, отрза, и сцепи га. — Држ цврсто оглав, Жерко се отрза, можте изненади да ти

побегне. 2. фиг одмиче, напредује. — Слабо им се работа око кућу отрза.

отри прил од|-три г. бтри проструко. — Смотај тој мање отри струке.

отриша несвотреса, стреса. — Не отришају кућу плеву. — Целден отриша црге

и постељке. — Отриша косу од осиљке и плеву.

отриша се несв1. отреса се, чисти са себе. — Што се толко отриша, ел му

oблекло толко каљаво. 2. фиг одбија. — Отриша се да неје он тој уработил.

отришање с гл им од отpиша (се).

отpишљак м 1. оно што се отресе с одеће. — Немојтија отpишљаци да уносиш

у кућу. 2. фиг последње рођено дете, в истришљак. — Тија Руселенин отpишљак ме

живу изеде. 1

отркаља (се) свр фиг одлети, слети, откотрља (се). — Отркаља дете голем

камен нис падину, па у реку. — Отркаља буре у подрум.- Глеј куде ступујеш, да се

отркаљаш у јеругу. — Отркаљамо се све до на пут.

отров м фиг 1. оно што одаје непријатан мирис. — Забазде ни кућу с некакав

отров 2. веома љуто (паприка). — Поприка отров, не мож се еде. — Гори ко отров. 3.

прек, раздражљив човек. — Пази како ће с њега оратиш, отров је од-човека.

отровникм зао, прек човек. — Палити-е напричал далаверетија отровник?!

отровница жзла, опака жена.—Дојде време да ми отровница господари у кућу.

отроши се свр потроши доста новца. — Отрошимо се добро око кућу, па ће сbк

малко да шпарамо.

отрошљак м дотрајали предмет, стара ствар, старудија. — Немој да ми

довлачиш у кућу разни отрошљаци.— Кој ће ми ђавол отрошљак, књд несšм у стање

да купим ново.

отрпа(се) свр ослободи (се).— Отрпај сане, ноћас ги снегзатрпал, па да довеземо

дрва. — Отрпај се малко, млого си се затрпал с црге, неје толко ладно.

отpпување с гл им од отрпује. — Свакоме ли отрпујем, живот ми пројде у

отpпување.

отpпује несв1. трпи, подноси. — Ми мож и да отрпујемо и без овој и без оној, бар

смо се малко науживали, ал деца тој не требе да осету. — Доста сам у живот

отpпувала за свашта. 2. толерише, подноси. — Отрпујем му, отрпујем, ал кад ми се

једнуш одвије, има му све накажем. — Доста самЈ-му отрпувала, више нећу.

отрси свр 1. очисти коров, искрчи. — Тој доле, у Мрковицу, смо отpсили, било-е

све у глог и трн урасло. — Отрси онија трњак што се уватил око сливе. 2. фиг посече

све. — Неки ни отpсил најбоље буке у браник.

отрси се свр 1. очисти се, искрчи се, т. Има онај трњак куде воденицу данас да се

отpси. 2. фиг склони се, мане се, бежи. — Отpсили се више од)-туј жентурачу, видиш

ће те упропасти?

отруе/отрује свр 1. отрује. — Немој више куде њу да едеш, ћете отруе вештица.

— Смишoмoр ћу ги све отрујем, да ми не остаљају по кућу мишљаци. 2. фиг изгори,

ожеже. — Даде ми неку брљу, па ме отру.

отpупи свр пресече. — Отрупи ми овој кубарче са секиру, млого-е големо за у

шпорет.

отуд прил с те стране, отуда. — А отуд иде зајац, не види ме.

отуде прил в отуд. — Отуде ли си и ти дошал? — Кад)-ци отуде пошал?
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отуд-одовуд прил са свих страна. —Залете га отуд-одовуд да види какво-е јунче,

па му гледа и жљебине изуби.—Салетеше га отуд-одовуд и он нема куде, предаде се.

отуђи се свр постане туђ, удаљи се. — Ми смо си наши, голем род, ал смо се

отуђили. 1

отумба се свр откотрља се. — Отумба се трупац доле, у реку.

отупави свр фиг постане глуп, сенилан. — Отупаве работејећи с матику по цел

дњн. — Не питуј за тој бабу, већем је отупавела.

отупен, -а, -о иступљен, не реже. — Дали ми отупен нож да кољем свињу.

отупи свр 1. иступи, начини га тупим. — Удари у јексер и отупи секиру. 2. фиг

дође до краја, в увитиљи. — Отупил га начисто, едва орати.

отура несв1. скида, склања.— Отура сено од|-цтог да нарани овце. 2. рашчишћава,

чисти. — Узо да отурам скапани компири. — Отурај крилца на компири, да се не

поквару. 3. скида магију. — Тој ти есерсем баба: баје од уплав, гаси уроци, вади

живака, отура мађије, куде њу ти да отидеш, да ти помогне.

отурање с гл им од отура.

отури свр 1. склони. — Отурили грне од огњиште, да не изавpи? 2. разврши што

— Отури две-три ложице озгор ако се покварила, па после јеђ спржу. — Отури од вр

стогтој сено што се скапало, па од-чисто дај на овце. 3. скинелагију, уклони чини. —

Димана ће ти зачас отуpи наврљ, да прогледаш.

отутњи свр 1. одјури. — Отутњаше деца негде нис пут. —Дојде изненадно, издра

се, па отутња негде. 2. фиг оде грмећи (облак, непогода). — Отутња грмљава накуде

Баинци.

отфикари свр 1. одсече. — Отфикарил пре на руку сас)-секиру. — Отфикари

овија ластари на сливу, 2. фигудари јако.—Ћуте отфикарим с прут подупе, три дина

да се превиваш. *

t * { 1 1 I I н 1

оће сврхоће, жели. — Оће ли јутре да пада киша, како ти мислиш? — Оће ал му

але недавају. — Ако ти нећеш, има гу која оће.—Има која оће двапут повише ноти. —

Никад не вика нећу, само: оћу и дај. — А оће ли да работи?

оћка ж жена која увек хоће, суп нећка. — Ако неће нећка, иди куде оћку, она

увек оће. — Оћка оће и књд вој се неће.

öћком онај који хоће суп нећко. — Он ти-е оћко, све што га питаш, он оће.

оћопа свр постане хром. — Оћопа с овија опћнци, млого ме убивају.

оћопавеје свр постане хром. — Човек скроз оћопавеје одејећи по овеј врвине и

скркoлије.
н

оћопави свр воћопавеје. —Ћуте лезнем с овуј мотку, дате оћопавим. —Иде како

оћопавен коњ.

оћоравеје свр ослепи. — Човек остареје, па и оћоравеје. — Еси оћоравел, не

гледаш куде идеш!

оћорави (се) свр ослепи (се). — Скроз)-сам оћоравил, ништа не видим како

требе. — Пази како работиш с вилу, немој се оћоравиш. — Оћорави се дете с неку

пушку и драмлије.

оћотекм од батина, од тепања, од бијења, од ћотека. — Изеде га оћотек башта.

— Преби га оћотек.

оћу-нећу м бот русомача, хоћу-нећу Сарsella bursa pastoris.

оћупави свр фиг подшиша лоше, ошиша до главе, востриже (1). — Реко да ме

почиша како требе, он ме оћупавил.



618 Радосав Стојановић

оћупи свр воћутави. — Оћупи овој моје шиљeже до главу, - трп придоћупен, -a, -o

ошишан нуларицом. — Оћупен до главу. — Оћупено скроз оној твоје шиљеже.

оћути свр прећути. — Ја му реко да пази кво орати, он оћута.

оћути се сврућути се. — Оћути се еднуш, целдин само ти ломотиш! — Н-умеје да

се оћути ни едњн минут. — Оћуте ли се тој детиште, ел још врека?!

оћуткување с гл им од оћутку(ј)е. — Ништа неће решиш с оћуткување.

оћуткуe / оћуткује несв1. прећуткује, ћути. — Причај му ти кво оћеш, он ће

само да оћуткује. — Знае нешто, па оћуткуе, неће се изорати. 2. фигслути. — Оћуткуe

нешто, кој знае што ће бидне.

оћутување с гл им од оћуту(ј)е. — Завршише све уз бајкино оћутување.

оћутуе 1 оћутује несвћутке подноси што, ћутке пређе преко чега. — Све им

оћутуе и работи си како си он знаје и умеје. — Докле ћу им више оћутујем, има се

обрнем све да им накажем!

оћушка свр одгура. — Поче да ломоти без везе, они га оћушкаше у другу собу.

оћушкује несвеуpне више пута, подгуркује. — Све га оћушкују накуде врата, да

излезне, ал он неће.

оћушне свр одгурне. — Кудегођ да стане, неки га увек оћушне. — Кои оћушну

овија лонац од огењ” 1

офира (се) свр ода (се), изда (се). — Офиралги све кум куде милицију. — Офира

ме кучка, а теше да забашим туј бруку. — Мати-ци га офира, да војне резили

вамилију. — Сам це офира, неће издржи да некому не каже.

офирување с гл им од офирује (се).

офирује (се) несводаје (се), издаје (се). — Знамо кои ни у село офирује, ал га још

несмо средили. — Његове штрапке га офирују. — Тој како работи, тој се офирује. —

Сам цеофирује кад)-дојде стани-пани.

öфрље прил површно. — Вика му: немој офрље, уработи ми како требе, ћути

платим, ал не-те, баксуз. — Све работи офрље.

офуца се свр фиг изнемогне, ослаби. — Жена му се нешто млого офуцала, болес

ли-е, која ли-е беда?

оцаг / оцњг прил одсад, од сада. — Оцаг да знаш куде да доодиш при мене. —

Оцšг па до догодине, боже здравје, ће прајмо кућу.

оцвири свр 1. одсвира. — Нека ни Радован оцвири нешто у дудуче, 2. фиг оконча

своје умре. — Оцвирил је он одавно у прдаљку.

оцврсне свр ојача, очврсне. — Чекеј да видиш књд попорасте и оцврсне какЊв ће

мужак он да буде.

оцедан, -дна, -дно који не држи воду, сув, брдовит. — Ово-е место оцедно,

родило се за кућу.

оцеди (се) свр 1. процеди (се). — Мутљаг одј-дно буре требе неки да оцеди, да

све не чека мене? — Оцедила се вода сЊг можемо ус-пут. — Оцеди се сирење, па се

извади ис-цедилку. 2. фиг попије, полоче. — Оцеди шише за едњн ден, јок, више му не

давам ракију!

оцели (се) свр одсели (се). — Оцелилги Палашчија натрактор до Предене. —Сви

се оцелише, стари помреше, запусте Црна Трава, - трп придоцелен, -а, -о одсељен. —

Иии, још књд је он оцелен.

оцепи свр 1. поцепа, отргне. — Оцепи ми едњнлис из голему свеску, да напишем

на Ратомира големо писмо, да се разуведамо. 2. фиг удари, тресне. — Оцепи га у
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грбину, замалко да падне. 3. фиг испусти гасове, прдне. — Неки га гадно оцепил, не

мож се траи. 1

оцепи се свр 1. поцепа се. — Оцепил му се рукав на капут. 2. одломи се. — Оцепи

се слап на јабуку од иње.

оцечакм одсечак, комад одсеченог предмета. — Кудети-е оцечак од пенšиу?

оцече свр посече, одсече, одреже. — Ћу викам комшију да оцече овуј крушку на

међу, књд неће (да) рађа. — Оцечи ми едњн каиш сланину. — Оцекоше ни струју, па се

туј завадимо, - трп придоцечен, -а, -о посечен. — Ја у шумак, кад ј-цве ми младике

оцечене.

оцечљак мауги пејодоцечак, одрезак, отпадак.—Збери оцечљаци од греде, за у

öгењ.

оципе свр одасте, сипа. — Оципи ни по едну шољу овченик ис-тој котле, - трп

придоципан,-а,-о одасут, одсипан, сипан. —Млеко ти-еоципано у паниче, сbг можда

га сириш.

оципување с гл им од оципује. — Еве ти грне за оципување гра.

оципује несводсипа. — Кад)-цвари млеко, увек оципује на деца, да пију.

оцкpкне свр водскpкне. — Да Василија не оцкpкну врата, теомо да се погушимо

од онија чур.

1 оцмине свр скрене с пута, сврати, - одсмине. — Кад)-це врћаш, оцмини куде

теткини да ми донесеш заплит за џемпир.

оцмињување с гл им од оцмињује (се). — Куде извор је оцмињување за у

Црвенковци. 4

оцмињује (се) несвскреће (се), заобилази (се), свраћа. — Опасна женетина— књд

гу сретне, оцмињује с пут. — Туј се оцмињује за у Северинкини.

оцпава свр одспава. — Нека оцлава, па ће тšг да оратимо о тој.

оцпи свр воцтава. — Не можда не оцпи у пладне. — Да ми-е да му легнем у

пладне под буку, у лад, да гу оцлим како требе.

1 оциред прил спреда. — На коња приоди оцпред дате види, да се не уплаши пате

урита.

1 - 1 1 t “ 1 t 1

„оцрди се свр одљути се. — Оцрдили се више? — Тај се неће оцрди на трепке да

му одиш.

оцред пред од средине, из средине.—Почелдажње оцредњиву, кода-елумав.

оцрни свр 1. офарба у црно. — Оцрнимо клашње са шуму и карабоју, да после не

исуреју; 2. фиг наружи. — Никите неће оцрни такој добро ко што род умеје.

оцрни се свр фиг унесрећи се. — Ожени се за Гому, па се оцрни.

оцлони (се) свр одмакне (се). — Оцлони слабу открушку, да се деца не качу. —

Оцлони се од sид, тазе-е варбан. t

оцлуња се свр одскита се, одлута.— Оцлуња се низ малу, ни он не знаје куде.

оцтои свр одстоји. — Требе сирење да оцтои у каче едно време.

оцтра прил од страха, из страха. — Оштра заклапају врата чим се смркне.

оцтупи свр повуче се. —Требало-е да оцтупи метар-два патњгда сади дрвља, а не

на међу.

оцупа свр отуче, обије глеђ на посуди. — Кој ми оцупа оној убаво тепсиче, да

ми-е да знам?

оцупан, -а, -о отучен, оштећен. — Како да варим млеко у оцупан лонац?
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оцупљак м отучен, оштећен суд. — Немој ми врћаш тија оцупљак, дала сам ти

здраву паницу!

оцупување с гл им од оцупује. — Ич не пази судови, требе га измездрим за

оцупување.

оцупује несвоштећује судове. — Не давај вој, она не пази, па оцупује кво стигне.

оцутан, -тна,-тно 1. одсутан. — Неје могал ништа да уработи, бил је оцутан. 2.

фиг замишљен. — Увек-е оцутна књд вој нешто причам.

оцутра прил од сутра. — Оцутра обрћам лис, не може више овакој.

очанчи (се) свр испружи (се), отегне (се). — Очанчил ноге па не мож од њега да

се пројде.— Што си се такој очанчил, што не седнеш како требе? - трп придочанчен, -a,

-о истурен, испружен.— Видим ја ноге очанчене до насрет пут, ал не знам кои-e.

очекери (се) свр опружи (се). — Очекерил краци, не мож се од њега пројде. —

Очекерил се насред авлију ко да неје жив.

очепи свр 1. одвоји од стабла (грану, пупољак, калем). — Пази како ће очепиш

пупулке. — Снег ни очепил сливе у сливак, 2. фиr шутне, удари, нагази. — Кад)-цам

очепиледњн корен на пут, још ми палац на ногу трни. — Очепи ме у дупе з-гозјерицу,

па ми присвиткаше очи. — Нагази ме вол на прс, па ме очепи, - трп придочепен,-а,-о 1.

одвојен од стабла (грана, пупољак), в четка. — Све ми мушкатле ођутрос очепене. —

Иње остаило очепене грањке. 2. фиг настран, чудан. — Видиш да-е очепен, што се с

њега распраљаш?

очепи се свр 1. одломи се урашљама. —Дунулветар, очепила се бука над извор,

не мож се пријде. 2. фиг постане особењак, чудак. — Очепил се још од оној књд је

падал иc црешњу.

очепљак м мангуп, угурсуз. – Тој девојчиште е голем очепљак.

очерупи свр фиг пострада, проведе се лоше, очерупа. — Има вој очерупим онија

котруљ. — Очерупили га онија његови коцкари. 1

очеша свр 1. отимари. — Узни чешало, очешај коња. 2. огребе, окрзне. — Очеша

ме грањка преко чело, па ме огребе. — Очешал младеж, па му се подљутил. 3. почеше.

— Очешај ме малко по грбину, нешто ме сврби.

очеша се свр 1. очеше се, огребе се. — Очешал се на грањку, све му под око

помодрело, 2. почеше се, — Жерко се увек очеша одј-туј крушку. — Очеша се и

свињче.— Очеша се, нешто ме гребеше на руку. 3. фиг подјарне, изазове. — Не можда

пројде нис-пута да се од мене не очеша, 4. фиг окористи се. — Добро се и он очешал

од)-sâдругу. — Очеша се куде башту едно пет иљаде паре.

очешка се свpудем знач: очеша се, почеше се, очеше се.— Воли дете да се очешка

пред)-цпање.

очешља (се) свр 1. чешљањем уреди (косу, вуну, конопљу). — Дојди да те оче

шљам како требе, књд н-умејеш сем да се очешљаш. — Очешљамо грcнице з-гре

бенци, напраимо повесма. 2. отимари стоку. — Узни чешало з-дирек, па очешљај

говеда и коња. 3. огребе (вуну, кучину). — Очешљали већем повесма от кучина?

очешуе се /очешује се несвриг извлачи корист од другог, в гребе се. —Очешуем

се такој на помалко за сиренце и мрс от кумини.

/очи/ж мн изр. 1. омие очи умива се. — Причекај га докле омије очи. 2. lickapa му

очи лоше уради поверени посао. — Уработил, искарал му очи, мора други мајстор да га

дорабоћује. 3. извади очи упропасти. — Како га-е напраил извадилму очи. 4. ко ти две

öчи? / две ти очи? тако ти очију; закуни сеу очи. — Ко ти две очи да си ти тој видел?5.



Црнотравски речник 621

ко ми две очи (две ми очи 1 очи ми жими очи Грчи да си немам такоми мојих очију. —Две

ми очи све сам видела књд гу-е доводил. — Очи да си немам, ако телажем, 6. куде су ти

(биле) очи? уради нешто као даје без очију. — Куде су ти (биле) очи да купиш црвиви

ораси?7. поглејме у очи (не склаћај очи говори истину. — Поглејме у очи ка(д)-ц-мене

оратиш. 8. очи ми испале / испадле ми очи изгубио вид ако то није тако. — Испале ми

очи ако неје такој, 9. не склања очи / не склаћа очигледа нетремице. — Целден од њега

не склања очи. 10. вади (си) очи свађа се, расправља се. —Ти си дојди одма дом, а он

нек си вади очитам, куде-е пошћл. 11. испадал му из око (очи) немари много за њега. —

Испадал му из око па це за њега секира, 12. нема очи стиди се, нема образа. — Затој

сњг нема очи да ме погледа. 13. играју му очи преварант, препредењак. — Књд га

видиш како му играју очи ко на зејтин, одма бегај од њега, ће те превара лопужа. 14.

отвори четворе очи добро гледај, пази како радиш. — Књд продаваш јунче у Вла

сотинци на пазар, отвори четворе очи да те неки не превара. 15. свиткају му очи

радостан, обрадован. — ЧимЈ-ме види, свиткају му очи од радос. 16. укрсти очи

пијан. —Укрстил очи, па не види две. 17. не излази на очи не жели да га види. — Више

ми не излази на очи! 18. склопи очи / сведе очи умре. — Ича-Милоја склопил очи. — И

öн сведал очи.

очила с мн наочаре. — Ћу водим дете у Лесковац по очила.

/очита/изр: ће му очита, очита му изгрди га, наружи га. — Само књд ми дојде дом,

има да му очитам како се орати са стари људи, очита буквицу /вакелу изгрди, укори,

запрети. — Очита му буквицу синоћке, па-e cbr. миран ко бубуљашка, очита молитву

изгрди, посаветује, укори. — Башта ће ти очита молитву, само књд му кажем како

учиш.

очитави се свр оздрави, опорави се, стане на ноге. — Болува, болува неколко

месеци, ал се некако очитави све онија лекови.

очкембави (се) свругоји се, пусти стомак. — Очкембавил се откако постаде

прецедник.

очкољави (се) свр озледи (се), удари (се), повреди (се). — Гадно га очкољавил

неки почеленку. — Очкољави си прс от-камен. — Удари се на слапац, па се очкољави.

- трп прид oчкољавен, -а, -о пребијен, ударен, повређен. — Не пипај ме, туј сам

очкољавен.

очкољавување с гл им од очкољаву (ј)е се. — Теј модрице су ми све од очко

љавување. — Наређал чворуге по главу од очкољавување.

очкољавуе се /очкољавује се несвудара се, повређује се. — Не знам што ми-e:

само се очкољавуем, а не работим бог зна кво.

очмáи свр фиг пеј 1. одстава, преспава. — Увек кад-требе нешто да помогне, он

легне да очмаи. 2. фиг оћути, не каже ништа.—Умеје он и да очмаи ка(д)-saтребе.

очовадник м насртљивац, безобзиран човек. — Тија очовадник ме је у црно

завил.

очовадница ж безобзирна жена, насртљивица. — Боље да немаш посла с туј

очовадницу.

очовечи се свр постане човек. — Порасну, а не очовечи се.

очокљави (се) свр повреди (се) (по глави). — Ако те вати луди Симча, има те

очокљави с његову кукаљу. — Очокљави се на неки слап по мрак.

бчув м очух. — Овде га-е очувал очув.

очува свр однегује, подигне. — Ја сам га очувала, а ти ће ми биеш дете!
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очука свр 1. истресе. — Изнесомо и очукамо све постељке искућу. 2. омлати,

отрли. — Очукамо сливе и обрамо ги. — Очукамо снопје јучерке, па ги насадимо да

вршемо. — Још малко вој требе да очука грcнице. 3. фиг упропасти, убије (воће,

поврће, засаде, њиве). — Градушка очука ошав. 3. фиг измлати, пребије кога. — Сћгћу

му очукам рогови, да више не рове. 4. фиг покраде, буде покраден, опељешен. —

Очука му кесу с три иљаде паре. — Курбетке му очукаше шлајпик. 5. фиг поломи,

сломи. — Булча негде очукал едан рог, па иде крњ, не мож се више боде.

очука се свр отресе с одеће. — Очукај се од|-цено, немој такав да одиш.

очуљен, -a, -o 1. без увета (ушију). — Пази кво работиш да не идеш очуљен. 2.

фиг окрњен, ошкрбљен. — Откћд је овија кондир очуљен?

очуљи свр 1. учини (неког) без увета или рога.— Ако га он шиша има га очуљи. —

Првка (крава) негде очуљила рог. 2. посече, пореже уво. — Очуљи ме, како ме тој

постригујеш? 3. окрњи, одломи. — Очуљи ми оној убаво стовне. — Очуљи овеј

леденице на стреје, да не утепају некога.

оџак м 1. димњак. — Нешто ми од јутроске врћа оџак. 2. простор у огњишту

испод оџака. — Занесо се нешто, теше да паднем у оџак. 3. кућица за кромпире. — У

сви оџаци ми никли компири.

ошав м воће. — Измрзал пролетос ошав, па неје ништа родило.

ошајдари свр удари, распали. — Ошајдари му шамарчину па га смири, да више

не лудеје.

öшвице жмнревери, крагна, вoгрљак. —Уватил га за ошвице, па му ги сцепил. —

Продрмај га малко за ошвице да се расвести кво орати.

ошемпут прилјош једанпут. — Ошемпут га удари, ако смејеш, па ће видиш твој

огрејаш!

ошколуе свришколује. —Све сам одрабоћувала да гиошколуем, да ги задомим.

ошљак м фиг мангупарија, људски отпад, олош, шљам. — Куде њу се збира

свакакав ошљак. — Збрал неки ошљак, све кусо и репато, па ги довел куде мене. —

Нећу те више видим стија белосвецки ошљак.

ошљар млош, неугледан мајстор, радник. — Тога ошљара више да не видим на

работу.

ошљарење с лош, површан рад. — Не мож се работи такој с ошљарење, требу ми

добри мајстори.

ошљари несвлоше ради. — Н-умеје да работи дунђерлек, тике ошљари.

ошљарка ж лоша радница. — Дојде ошљарка, поче работу, па се изгуби.

ошприца свр окречи шприцањем. — Ошприцамо фасаду на кућу.

оштрбавеје сврв оштрбеје. — Ће оштрбавејеш и ти, ћеро, па се тог неће смејеш

на штрбави.

оштрбеје свр ошкрби, остане без зуба. — Ако спаваш з-деду, брзо ће да оштрбе

јеш (пошалица). — Оштрбeјал ко, побогу, ја.

-

оштрби свр 1. остане без зуба, ошкрби. — Кобила ти оштрбела, требе гу про

даваш. — Онакој млада па оштрбела. 2. ошкрби, оштети, окрњи. — Како ми, бре,

оволко оштрби гребуљче. — Оштрбил тестеру, па неће да струже.

оштрби се свр оштети се, окрњи се. — Оштрбише ми се ножице, не могу да

остpижем овце.

t
оштрокави свр упрља, умаже. — Оштрокавилонеј кошуље, кои да ги пере на

руке.
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оштроконђа ж опака, зла жена. —Ђе дојде па тај оштроконђа куде мене, па ћу

вој се наоратим!

оштроконџа жв оштроконђа. — Не смеје дома у овој време, жена му голема

оштоконџа.

оштроконџула жв оштроконца. — Еднушћу тепам туј оштроконџулу, па куде

иде нек иде.

оштуравеје свр постане пусто, опусти (село, крај). — Село ће ни већем ошту

равеје, остали само старци.

оштурави свр воштуравеје. — Све ће оштурави и ники му не мож помогне.

оштуреје свропусти, воштуравеје. — Па нека све оштуреје, кво му ја могу?! —

Оштурело, дабогда, па више не пркнуло (клетва).

ошугавеје свp добије шугу. — Неchм ошугавел, па толко бегате од мене.

ошуљка свропљачка. — Све га ошуљка она, па си отиде у Златанци, - трп прид

ошуљкан,-а,-о опљачкан, опељешен.— Ошуљкан доголу кожу.—Ошуљкан којаре.

ошуљкави свр 1. вошуљка. — Надокрајке ће га ошуљкави, што ви ја велим. 2.

победи у игри кликера, „почисти“ све кликере. — Ошуљкавил ги, неје им остаил

ниедњн стакленац.

ошумоглави свр онесвести, онеспособи. — Ошумоглавили га з-држаље, па га

опљачкали, - трп придошумоглавен, -а, -о онесвешћен, померен, ударен. — Све нешто

идем скроз ошумоглавена.

ошунтавеје свр постане малоуман. — Немој га с теј шакетине удараш, ће га

ошунтавејеш!

ошунтави свручинималоумним. —Ударилга, па га ошунтaвил за сва времена.

ошуњка свр узме све у некој игри, опељеши, покраде. —Ошуњкали га синоћке на

карте, слму гаће на дупе остале. — Неје ники билдом, па галопови ошуњкали, - трп

придошуњкан, -а, -о опељешен, покраден. — Дојде тике у чеширке, све ошуњкан.

ошурен, -a, -o 1. попарен врелом водом и очишћене длаке. — Оћеш да-е прасе

ошурено, ел да га деремо? 2. фиг опљачкан.— Скроз-наскроз је ошурен, само тој што

видиш на њега му-е остало.

ошури (се) свр 1. полије (се), попари (се) (врелом водом). —Ошуримо едно прасе,

друго чека на ред. — Пази с тија врелац, немој се ошуриш, 2. фиг опљачка. — Уватил

се с гуламфери, не види да ће га ошуру. — Ошурили га наћас на карте.

ошуротина ж попареноместо, место без длака. — Ко да-е шурено, све има неке

ошуротине.

П
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па“ прил опет, поново, ипак. — Па ли си ишћл у Село?— Ако ни затребе, па ћете

викамо да ни помогнеш. — Слbнце греје, и па-е ладно.

па“ вез — Рекомо му да га не дира, нека стоитуј, па га однел мангуп, — Јучер

брамо дрва у Јеленче, па ће ги данic докаруемо.
*3 r. t 1 9 1 1 -- “) | 1 1 .

па“ речца за појачавање знач. — Па, како си? — Па, куде ћеш? — Па, што тој би

ca(c)-Стојадина?
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пабирак мостатак од жита на њиви после жетве. — Збери тија пабирци по

њиву да се не вучу ко пометина.

пабиркиње ж мн в пабирак. — Збери пабиркиње па донеси овћм куде чукамо

снопје.

пабрскиње ж мн остаци стабљика конопље са које је на трлици скинуто

влакно, и, уопште, сува трава дрвенастог струка. — Пабрскиње тури на куп да ги

изгоримо.

Пава ж хип од Павка, Павлина.

пава“ несвдеч спава. — Пава ли пава мое луче.

пава“ несвоели изаткано платно пирајком (Криви Дел), в Паја“. — Муке сам

видела докле сам павала платно да се избелеје ко снег.

павање с глим од пава“?, 1. спавање. —Мора дете на павање да порасне големо.

2. бељење платна пирајком. — Бес-павање с пирајку не-це обели платно.

пáвечера ж обед после вечере. — Вечерамо, па седењкувамо до половин ноћ, па

тег жена зготви и павечеру.

павечеркаждем од павечера. —Тури им павечерку, реко огладнели су чим такој

доцкан, у ноћ, дојдоше.

Павица ж име.

Павка ж дем и хип од Павлина.

павка несвв пава“. — Ред је да дете павка.

павкање с гл им од павка. — Излудејало се дете, време-е за павкање.

павки несвв павка. — Ел ми кочка павкило дете?

Павличани с мн име села. — Одовде до Павличани комотно мож за сат и по да

стигнеш.

Павличанин м становник села Павличана.

Павличанка ж становница села Павличана.

Павличанче с дете из села Павличана.

павлички, -а, -о који припада селу Павличану. —ТЕгизлезомона павлички пут и

наиђомо на павличка говеда.

Павлова гремада ж висораван на Чемернику (1469 м).

пада (се) несв 1. пада (се). —Докле пада киша, па врну и снег.— Млого се пада на

тујљизгавицу. — Да се не пада, и бабе би се љизгале на шљичке. 2. опада. — Цел ноћ

падају јабуке одј-цилан ветар. 3. спада. — Смакља смакљави, стално му падају

чешире. 4. фиг плаши се у изразу падају гађе. — Књд га види, падају му гаће од|-цтра.

5. буде одређеног дана.—У петњк пада Свети Прокопје. —Јутрете пада ред за чување

говеда. — Од јутре вој се пада да чува стоку. — У петак се пада Свети Никола. 6.

смањује се. — Сег је скупо, ал књд стигне грозје, пада му и цена. — Млоговој пада

притисак од)-тија лек. — Иде лето, па вода пада у корито. 7. спотиче се. — Кад)-це

стално соплита, мора и да пада, 8. запада. — Нее водил рачун, падал у дугови, не мож

се извуче. 9. долази род. — Пада ми се ујка. — Пада ми се неки чича, ал не знам тачно

како. 10. фигразјари се, разљути се. — Стално пада у сампас, еднушће ги све потепа.

— Пада у јарос, па лом праи по кућу. 4

падаћа болес жмед епилепсија, падавица. — Има падаћу болес па га врнули из

војску. — Мучи се, мучи, те га ишколува, а он доби падаћу болес.

падина жудолина, долина. — У падину-е побоља трава. — Отркаља им се лопта

низ Буђину падину не можгу стигну.
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падинка ж дем од падина. — Здени овирке на сам падинку, па дојди на чукле да

косимо.

падинче с дем од падинка. — Сkпни коња у падинче, туljЈ-има извор.

падинчетина жаут и пеј од падина.— Пуста му остала онај падинчетина, утепамо

се работејећи. — Три-дњна косим туј падинчетину.

падне (се) свр 1. падне (се). — Нека даде деда Господ да падне киша, да не изгори

овој што-е родило. —Љизга се, љизга, па се и падне. — Падне се одј-цтолицу, те неће

од вркрушку. 2. опадне. — А падне јабука, а гу свиње поеду. 3. спадне. — Падну му

чеширке, а он ко да ништа неје било, 4. фиг препадне се. — Од стра му падну гаће. 5.

погоди се одређеног дана. — У понедељак ће ти падне ред на говеда. — Свети-Ранђел

це падне у петак, па ће будне посан, 6. смањи се. — Ће му падне цена чим је толко

родило. — Чим попие лек, падне вој притисак. — Чим дојду врућине, падне река. 7.

опружи се на земљу. — Саплете се, замало да падне на нос. 8. западне. — Падне у

дугови, а нема откуде да врне. 9. фигусрећи се. — Падла му секира у масло (изр). 10.

укаже се прилика. —Ћеми падне у руке, па ћу му се наплатим за све. — Падлому, па

му се може. 11. изр: — Чека да му падне с небо (лењ). — Падло му у дел да он тој

уработи (запало га). — Ће падне овде тепање (добиће батине). — Падне у ватру

(наљути се). — Падне у сампас (усампаси се, полуди). — Падне у фрас (добије фрас).

—Ђе падне на тилиње ка(д)-тој чује (пренеразиће се). 12. догоди се, подеси се, погоди

се. — Ће се падне да заедно чувамо говеда. — Ако ти се падне да налетиш на добру

косу на пазар, „срчанку“, ел „дивљи вепар“, купи ми едну седмицу, ел седам и по. 3.

дође као род. — Можда ми се падне унук, а он ме пцује.

Пажар м име засеока.

Пажарчанин м житељ и човек из Пажара.

Пажарчанка ж жена из Пажара.

Пажарче с дете из Пажара.

пажарски, -а, о који припада Пажару. — Овоlj)-е пажарски пут, води за Па

вличани, па у Рупје.
н • * * { f ! ! 1 1 1

пазар м 1. пијаца. — Појдомо у Предење на пазар. — Оде баба на пазар, купи

гуску за динар. 2. пијачни дан. — Књд буде сточни пазар у Власотинци, ће идемо да

продадемо јунци, 3. купопродаја, трговање. — Ел ће праимо пазар за овој коњче, ел

ти неси муштерија, 4. новац од пазара. — Понел дома пазар од јунци, пречекали га

неки, па га пречукали и пазар му отели.

пазарење с глим од пазаруб)е, тргује, купује, погађање при куповини. — Млого

воли пазарење да се погађа с трговци. — Бес-погађање нема ни пазарење.

пазари (се) несвкупује (се), продаје (се), тргује (се). — Пазарила едни убави

грађански опћнци. — Млого мршав беше пијац, нема кво да се пазари. — Требе се сbк

пазари за зиму.

пазариште сместо на коме се одвија пазар. — Настала гунгула на пазариште, па

само дудњи.

пазарување с гл им од пазару (ј)е, в пазарење. — Оцiг ћу с њега на пазарување,

o(н)-н-умеје да пазарује.

пазаруе (пазарује несвв пазари. — Књд отиде да пазарује, све паре издаде.
1 • - - - -

-

пазарџија мучесник у пазарењу, трговац, купац. —Дојдоше наши пазарџије, да
1

видимо кво су купили.
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пазарџика ж жена учеснику пазарењу. — За тој пошто-епитуј само пазарџику,

скоро-е била на пазар па знаје.

пазарџиче с дете које је било на пазару. — Чим иде з-деду на пазар и оно-e

пазарџиче.

паздерм в пуздер.

пази несв1. чува.—Данђс чича пази говеда, а јутре-е ред на нас. — Мене остаише

да пазим дете, а оне отоше на Мејане.2. гледа, мотри. — Пази добро да ти говеда не

улезну у ржeницу. 3. негује, стара се о коме. — Отишњл да пази деду, нешто у задњo

време побољева.

пази се несвчува се.— Пази се от-куче дате не изеде.— Пази се, цеоклизнеш.

пазува ж в пазука. — Носигу пот-пазуву да ти не испадне.

пазука жудољица између руке и тела, мишка.—Дигла му се ницина пот-пазуку.

пазуке ж мн недра. — Не дирају пазуке. — Турила кључ у пазуке. — Тури га у

пазуке, туј ники не можда истриша.

паја“ ж комад тканине, саткан на разбоју, који ушивен са другим истим чини

прекривач, в поа. — Постељке смо шили одј-две-паје, а црге од)-три, па ги тег

препрегнемо.

паја“ несвв пава“. — Паја пртено платно на бобатало.

пајање с глим од паја“. — Толко ми се збрало за пајање, а немам књLд)-да отидем

на реку.

пајки несвдеч спава. — Дете иде да пајки.

пајче с дечкликер. — Све ми ошуљка пајчетија, нема више скво да се играм.

пак прил 1. опет, поново. — Кад)-ти затребе, пак ће ти помогнемо. 2. међутим,

— Ако ти пак нешто затребе, ми смо туј да ти се најдемо.

пакал 1 пакЊлм 1. пакао. — Само-е деда Давид у рај, остали Млачиштани су

отишли у пакал. А Љубика у пакал, у казан, па она а дигне главу, а они гу озгор удару,

тој ми-еча-Станча казувал. —Ђе заврши ону пакел. 2. неподношљива атмосфера. —

Куде њи-е пакел, завадени, ники с никога не орати. — У овија пакел не могу да

живим. 3. велика врућина. — Не мож се жњеје на овија пакал.

пакет мупакована пошиљка. —Ћу га турим у пакет, па ћути пратим на воз.

пакетира несвупакује у пакет и пошаље. —Ћети пакетирамо малко месце, неку

сушеницу и пратимо у војску.

пакече с дем од пакет, пакетић. — Пратимо му едно пакече за рођендан.

паклица ж 1. дем од пакло. — Иди ми купи три паклице нишку „мораву“. —

Испуши по две паклице На дан. 2. подметач, уметач величине једног пакла. —

Подмести овде едну паклицу да боље држи, да се не клати.

пакло с паковање (шибица, цигарета). — Донеси ми и едно пакло шибице

(десет комада).

пакожuијам онај који прави неред, лом, штету, који не пази ствари. —Кво ли-e

па сЊг напраил онија пакожuија, да ми-е да знам. — Палашчија селски пакожuија

(изр).

пакожuика ж она која правилом, неред, наноси штету. — ћу утепам туј

пакожuику, све што уработи, испадне пакос.

пакожuилњкм неред, лом, штета. —Што она умеје да ти напраји пакожuилћк,

ники такој неће да ти уработи.
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пакожuиче с дете које правилом и неред. — Hechм се надала да мож и оно да

буде пакожuиче.

пакос м 1. неред, лом, штета. — Остави гадом, а он ми напраил пакос по кућу.

— Немој кад)-це врнем, да затекнем пакос. — Знае само да праи пакос, ништа друго.

— Рођена за пакос. 2. фиг љубавни састанак. — Отишњл у пакос.

пакосан, -сна, -сно који чини штету, пакост, пакостан. — То-е една пакосна

жена, боље да гу и не познаваш.

пакосник м пакостан човек, штеточина. — Немој више да викаш тога па

косника у кућу.

пакосница ж зла, пакосна жена. — Неје на добро тај пакосница дошла у овуј

кућу.

пакосниче с пакосно дете. — Не могу да излезнем на крај с тој пакосниче.

пакостење с гл им од пакости. — Само пакостење од њу дооди.

пакости несвправи пакост коме. —Здадена-е да пакости, затој бегају од њу сви.

пакување с паковање. — Донел цела пакувања ориз и шићер.

палаверкаж препредена, лажљива, превртљива особа. — Стуј палаверку немој

да имаш работу, ће те пречука. — То-е Верка палаверка.

палавра жм особа способна да се снађе у свакој прилици, превртљива особа. —

Куде-е и он нашњл да се погађа с палавру. — Ја сам бре, палавра, не мож се с мене

ники носи.

палавурдажмв палавра. —Здружилсе с неку палавурду,ће га остаи без гаће, не

мож се никако расканта.

паламар м 1. калемарски нож. — Нек узне паламар, па нека сам калеми дрвља.

2. фиг позамашан комад нечега. — Гађалме с оволки паламар. 3. фигмушки полни уд

(велики). — Истресе из гаће онолки паламар да се згранеш.

паламида ж бот бодљикава биљка, коров у житу Сirsium arvense Sсор. —

Рженица све урасла у паламиду, како цежње сам Бог знае

паламудење с гл им од паламуди. — Да си идемо, да не слушамо његово па

ламудење. -

паламуди несвприча глупости, заноси се. — Не могу га слушам да ми стално

паламуди, а ништа н-умеје да опепели од работу.

паламудоња монај који паламуди. — Остаи тог паламудоњу, от празну орату

нема корис, но да си ватамо посо.

паланза (паланsаж 1. пас на кантару. —Тури ми у паланзу два кила крушке и

кило ораси. 2. кантар. — Мерили смо прашчина на паланзу, туј су негде око

дваестину кила. — Паланsа ће каже колко има џакче, ич да се не распраљамо.

палата ж велика раскошна зграда, дворац. — Зидал сам по Београд куће, зграде,

палате.

палатика ж пеј оговарање, трачање, в бистри палатику. — Кад)-цедну само

збору от-палатику. — Бес палатику не можда живи.

палатикар монај који се бави оговарањем. — Палатикар, само води палатику, за

друго не мисли.

палатикарка ж она која се бави оговарањем. — Ники не знаје колка-е тој

палатикарка.

палатикарче с дете које се бави оговарањем. — Онакој малечко палатикарче, а

знае да палатичи,
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палатичи несв оговара, отрцава, трача, в пример под палатикарче. —Куде иде

само палатичи,

палаш м ловачи пас. — Неchм ја палаш да ме ти натукаш на вука!

палашче дем од палаш,мали ловачки пас. —Налајаше ме палашчетија у малу.

Палашчија м надимак.

палдум м попречноремење које, преко леђа и испод репа коња, помаже при вучи

кола. — Едан коњ не носи палдум, него ка(д)-це презају два.

палеж м место на коме је паљена трава или шума. — Чија-е оној ливада с

онолки палеж. — Све шаротине от палеж по страништа.

палење с глим од пали. —Отрсимо и отребимо ливаду, а палење остаимо за деду.

пали несв1. потпаљује. — Пали огењ одј-sапрећану главњу. 2. припаљује. —

Деда-е палил цигару с труд и огњило. 3. спаљује коров. — Пали пуздер и стрњику. 4.

фиг укључује. — Пали радио. — Пали кола. — Пали сијалицу. 5. фиг подстрекава,

провоцира. — Знае онда пали ватру, а после гледа сеир докле се други свађају, 6. изр.

пали пролази, успева. — Можда ме веслашколко оћеш, ал куде менетој не пали. —Не

знам колко ти пали тој лагање куде други, куде мене опште не пали.

паливатра ж провокатор. — И ти веруеш на туј паливатру.

палитика ж в палатика. — Не знам ја кои какву палитику води у село.

палица ж мера за дужину = 35 сантиметара.

палцим мн 1. паоци на воловским колима. — Куде закачи па покрши палци на

коло? 2. маљеви који ударају сукно при ваљању у ваљавици. — Палци у ваљавицу по

цел ден ударају бамбе-бумбе, бамбе-бумбе!

паљевина жа) место где је што изгорело. — Не увртај говеда окотеј паљевине.

б) остаци онога што је горело. — Што не рашчисту онуј паљевину от кошару.

памет м 1. разум, ум. — Валичан с памет. — Куде му-е била памет књд гу-e

купувал? — Сегму не вреди памет. 2. изр:— Падне на памет (сети се). — Прднуло му

На памет (досети се). —Кокошиња памет (малоуман). — Детиња памет. — Свраке му

попиле памет (глуп). — Бега му памет (мисли о нечему другом). — Памет-це не купуe.

— Узне се у памет (опамети се).

паметњаковић м фиг и пеј приглуп човек. — Ако ми н-умејемо, сbг ће ни

паметњаковић каже како да га уработимо.

паметување несвгл им од памету(ј)е, фиг и пејлупетање, говорење глупости. —

Долеко ће догура с његово паметување.

паметуе/паметује несвриг пеј говори глупости. —Нашњл се онда ни паметуе, а

ни његово нее уработил како требе.

пампур м запушач од кордеља или плуте. — Да имам пампур, да запишим шише

с ракију, да не ветреје под откос.

пампури несвриг бије, виспампури. — Чим не слуша пампури га башта, па му

испличено дупе.

пампурчњкм дем и од пампур.—Пиши ракију с пампурчек, па ми упаде у влашу.

пампурче с дем и од пампур. — Одељи од кордељ пампурче, па запиши стовну с

воду да се не наруси.

панађур м вашар. — Спремил се, иде з-бабу на панађур у Власотинци.

панађурка жа) врста јабуке. — Нека(д)-цмо имали и јабуке панађурке, како су

убаво рађале, ал дрвља остареше, исушише се, па ги оцекомо, б) врста крушке

ситних плодова. — Крушке панађурке зру пред главни панађури.
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панаија ж кувано жито које се носи о поменима и задушницама, кољиво.— Ћу

ти едем панаију брзо и ускоро, видим ја (претња и пошалица).

пандиљ м фиг и пеј крпа, поцепана, разресена, превелика хаљина или сукња. —

Какав си оној пандиљ облекла на дете, не најдели нешто побољо, 2. пејмала особа. —

Куде гођ да иде с њу увек ландра онај малецак пандиљ.

пандиљчњк м дем и хип од пандиљ. — Простре жена пандиљчђк назем, тури

грсницу међу-ноге, па трља, трља с руке оној семе.

пандpкне свр умре, в мандpкне. — Пандpкнул и деда-Арса.

пандур м 1. општински службеник који обилази села разним пословима. —

Донесе ни пандур да платимо порез и траварину, 2. пеј милицајац, полицајац. —

Дојдоше пандури и одведоше Тикомира за некакво пцовање.

паница ж чинија, здела. — Ене гу Јевра у кућу, зар не чуеш колко траска с

панице.

паниче с дем од паница. — Дробни леб у млеко на дете у паниче.

паничетина жаут и пеј од паница. — Искида ми руке овај паничетина.

паничка ж дем од паница. —Тури им да еду у паничку. — Седи си на столичку и

куса испаничку.

панталонке ж мн дем од панталоне, панталонице. — Сашимо му убавe пaн

талонке от-клашње у Село куде Санду кројача, књд он ги негде закачили сцепил.

Пантелејм светац Св. Пантелејмон. — Данђс је Пантелеј, па се не работи. — На

Пантелеј идемо у Брод на собор.

Пантелијам в Пантелеј.

пантење с глим од панти, памћење. —Остарел, па згубили пантење.—Не служи

ме бkш најбоље пантење.

панти несвпамти, сећа се. — Панти от-крај како-е било. — Панти од питајбога

књд. — Панти књд је радел на Скупштину у Београд, па на касарину у Топчидер. —

Панти и што неје за пантење. — Само не панти кад!-це родил. — Пуно пут пантим,

пуно пут не пантим. — Да пантим, рекЊл бити.

пантивек прил одувек. — Ту-е тај међа била от-пантивек и не мож гу ники

помера. — От-пантивек је туј проодил пут за Клисурку и Длаги рид.

пантљив, -а, -о који добро памти, памтиша. — Дете вој-е млого пантљиво, у

школу поређало све петице.

пантљиче с дем од пантљика. — Требе ми тој пантљиче да завржем врећу.

пантљичка ж дем од пантљика. — Скину ми се пантљичка на гаћке, па ми

спадају.

пањка несв1. стење, негодује, закера, гунђа, в запрдује. — Не могу га трпим да

ми више стално пањка, те нема чеширке, те сцепили му се опћнци, требе му купимо

да не пањка. 2. фиг оговара, клевеће. — Ћете пањка куде људи, ако војне дадеш. —

Пањка она цело село. I

пањкало с онај који стално нешто тражи, закера, оговара. — Одви ми се више

од оној пањкало. — Требе се најде неки да пребие тој пањкало.

пањкање с гл им од пањка. — Умори ме одј-тој његово пањкање. — Све што-е

добил, добил је с пањкање. — Ко да вој неки плаћа за пањкање.

паок м део точка који повезује главчину са наплатом, в спица. — Имали смо

гвоздена кола с точкови од растовину: и главчина, и паоци, и наплата — све-е било

растово, па опшијено сас)-шину.
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па-па узв деч довиђења. — Чуете ли, дете ви вика: па-па!

папа“ ж деч хлеб, храна. — Дај папу на дете да еде.

папа“ несвдечједе. — Ел ти се папа, ћеро?

папање с гл им од папа“. — Папање, па на спавкање.

папагајке ж мн врста мајсторских клешта. — Куде затури папагајке, уби се да

ги најдем.

папазјанија ж 1. фиглоше јело, јело од свакојаких делова. — Кој ће ти еде овуј

папазјанију. 2. фиг све што је лоше урађено, смућено. — Ква-е овој папазјанија

одј-домаћи задаци?

Папајка м надимак.

папак м 1. рожнати део ноге код животиња (свиња,...). 2. отисак папака на

земљи. — Бачкале се свиње по ваду, све им се виду папци по блато. 3. део ногу од

папака до колена. — Тури да сварим папци за питије. 4. фиг нога. — Порасли му

папци. 5. изр: — Дигал папци одј-две. — Ћу му претуцам папци, само ли дојде још

емпут.—Чула свиња куде се кову кoњи, па и она дигла папци. — Отегал папци (умро).

— Дигал (изврнул) папци и Страина (умро).

папрат м бот папрат Pteridium Aquilinum, в благи папрат, в навала. —Требе да

накосимо едно-двоја кола папрат за постиљање зимус на говеда.

Папрaт м мтн ливада, пашњак, шума. — Сапни Врањчу у Папрат, да пасе по

ладовину, там брзо зајде слbнце.

папратиште с ауг и пеј од папарт, место урасло у папрат. — Остаил овце у

папратиште да му се погубу.

папратњак мв папратиште. — Пази куде идеш кpoстија папратњак, пун је

ca(c)-змиe.

пáпрен,-а,-о 1. јако љут. —Овеј поприке што узомо скроз папрене. — Напраила

папрен ручак. 2. фиг изузетно скуп. — Беше му цена папрена и не узо га.

папрено прил 1. доста љуто. — Напраил си га папрено, не мож се еде. 2. фиг

изузетно скупо. — Млого ти-е папрено, не могу се толко испружим.

паприца ж метална полуга на воденичном вретену која је усађена у горњи

воденични камен. — Бес паприцу вретенце не можда обрћа горњи камен.

папучица ж кочница на задњим точковима код запреге. — Заврни папучицу кад

појдемо низ Двојанку, да не појуру кола на волови.

папучка“ ж дем од папуча. — Куде ли сам денула онеј моје убаве папучке?

папучка“ ж бот баштенско цвеће.

папше свр ослаби, смакалше, в непостане. — Нека(д)-цам могал вола да обалим,

а сbк сам, видиш, папсал. — Не терети се толко, ће папшеш, па кои ће те гледа.

пар м 1. два предмета. — Има два пара гозјерице и ниеден ми не дава. 2. две

цстородне животиње. — Имаш добар пар волови, добро вучу. 3. брачни другови. —

Убав су пар Миливоја и Младенка и добро се слагају. — Брачни пар. 4. вршњаци. —

Еден су пар.

пар воловим мера за вучу - 500 до 700 килограма.

пара“ ж 1. новац, в две паре. — Пошћл на пазар бес-пару. — Дужан ми-е дваес

иљаде паре за јунци, 2. изр: — Нема ни пребиену пару, а це погађа за волови. — Пара

öће дебургија неће (изр). — Познавам га ко стару пару. — Убила га пара. —Знам га ко

злу пару. — Ебал би се за пару. —Изброил ми све у пару. — Потрошилдо пару. — Дадо

мy sâдњу пару. — Стиснул се ко две паре у кесу. — Не вреди ни две паре.
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пара“ несврасплита. —Пара стари џемпири, ће исплете едњн добар за зиму.

пара се несвцепа се. — Почел му се џемпир пара на лактови, па да га заватим c
1 1

иглу и конац.

парабаба ж прабаба. — Дочекала парабаба и параунука да се ожени.

парабела ж пиштољ парабелум. — Отпарабелу се неје одвајал докле му гу не

узоше милицајци.

парабабин, -а, -о прабабин. — Носи парабабин кожук.

парадедам прадеда. — Његов парадеда-е доживел стоту. — Овуј левину-е праил

мој парадеда.

парадедин, -а, -о прадедин. — Још у парадедини бурићи држимо ракију.

t паралија м онај који има доста пара, парајлија. — Голем је паралија, ал је

СТИПСа ЧОВСК,

паралика ж богата жена, парајлика. — Узел едну паралику ис-Преко.

парампарче с комадић разбијеног предмета. — Разби се зевњана паница у
н

парампарче.

парање с глим од пара (се). — Помогни воју парање џемпир да га преплете.

параспур м 1. земља која је некада давана на наполицу. — Јутре ће косимо у

параспур, у Крушке. 2. трње, жбуње, чкаљ, лоша права. — Требе да отрсимо овија

параспур да можда се оре.

Параспур м мтн ливаде.

параспуpиште с ауг и пеј од парастур (2). — Кој да отрси онолко параспуpиште

што-е урасло. 1

параунук м праунук. — Имам и параунуци.

параунука ж праунука. — Добду ми лети и параунуке, па само џагољу.

параунуче с праунуче. — Туј ми-е параунуче, најде се увек књд ми затребе.

параунученце с дем и хип од параунуче. — Доведоше ми да видим параунученце

из Милетић.

пари несв 1. пере врелом водом. — Пари котБл, ће топимо маз. 2. загрева. — Пари

ноге у лавор. — Пари нос над врелу воду да искара кијавицу.

/пари очи/изргледа жене, буљи у женски свет. — Седи у кафану и кроз пенџер

пари очи на саборџике.

парица ж дем од пара. — Понестадоше ми парице, истрошимо се око славу.

паричка ж дем од пара. — Да имам још коју паричку, па да купим још едну

врећку поприку.

парка ж дем од пара. — Колко парке узимаш што ги послушујеш?

парлог м зарасла, напуштена њива. — У Долњи Големи рид све-e cir парлог,

ни(т)-це коси, нит)-це обрађује.

парница ж судски спор. — Мора да идемо на парницу око онуј међу у Романски

рид.

парничар мједна од странака у судском спору. — Тежакје он парничар, сел да

се не тужевљате.

парничење с гл им од парничи се. — Неје опште имал срећу у парничење.

парничи се несвеоди парницу са неким. — Око тија шумак парничу се има сто
1

ГОДИНе.
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парњак м 1. вршњак. — Они су парњаци с мојега Радосова, родили су се у исто

време и заедно пошли у школу. 2. пар у јарму, у послу (теглећа марва). — Булча и

Жерко су бБш парњаци за у јерам, да вучу кола.

парог м (мн парози) крак на дрвеној вили. — Праили смо сами виле с три парога,

а биле су и купене, ш-четири.

парожак м (мн парошци) дем од парог. — Ка-це скрши парожак, не мож се

работи с туј вилу.

парошче с дем од парожак. — Строши ли ти се парошче?

партијажфиг жена, невеста. —Добру партију нашњлда се ожени, и убава, а још

побогата.

парушљак м пејзб им од пара, хрпа новаца. — Твој парушљак ми више не требе,

мож си ги чуваш за тебе.

парцела ж земљишни потес. — Моја парцела-е онај доле, пот-крушку, граничу

гу слогови.

парцелише несвдели земљу на парцеле. — Парцелисамо Папрат на четри дела,

на свакога подједнако.

парча несвсече на комаде, комада, одваја. —Закла свињу, па гу парча у месо за

сушење и за топење маз.

парче с 1. комад, део нечега. — Намажи ми парче леб с маси алену поприку. —

Остаде неколко парчетија од рибу. 2. комад земље. — Имам доле у реку едно парче

ливаду и малко шуму. 3. фиг жена, девојка. — Добро парче оној девојче. — Кво-е

парче нашњл на собор, да видиш.

парченце с дем и хипод парче 1. комадићхране.—Да узнемо по неко парченце од

баницу, па да идемо да работимо. 2. комадић земље.—И тоljЈ-едно парченцезевњу не

обрађује. 3. фиг девојка. — Добро парченце ватил онија Ђурђин унук.

/пác/ у изр: ни пас с масло да (га) не поеде испсује кога, кажејако ружне речи. —

Како га она опасно нагалати, ни пас с масло да га не поеде. — Пас лаје, караван

пробди (изр). — Пас лаје, ветар носи (изр).

пасамце с мера за одређивање ширине основе за ткање. — Едно пасамце има

десет чишалке, за вуте и клашње требу десет пасамцета у основу. —За ткање платно

едно пасамце требе да има дваес чишалке.

пасе (се) несв1. чува, напаса (о стоци). — Иде да пасе говеда на Длаги рид. —

Који ће од вас јутре да пасе говеда? 2. напаса се стока. — Овце пасу на ливаду а он

под грмен у ладовину чмаи. — Говеда се пасу одј-цабајле, докле још неје упекла

sвезда. 3. фиг оплођује (се). — Доведе Крањча пастува да пасе кобилу. — Кобила се

пасе, немој приодите, ће ви урита коњ.

пасент прил таман. — Како потреви да купиш на дете пасент чешире.

пасење с гл им од пасе (се), 1. паша, напасање. — Откара говеда (у) утрину на

пасење. — Доста им је за данђспасење, терај ги у кошару. 2. оплођивање кобиле. —

Довел кобилку куде пастува на пасење.

пасира несвполази за руком, одговара му. — Ништа му не пасира да работи. —

Тој би му пасирало: ленчугарење, излежување.

пасиште с пашњак. — Онолка пасишта по утрину, он овце набива уз)-жита и

компири.

пасмо с в пасамце. — У шес пасма ткасмо вуте, постељке, ћилими и платно, а у

девет пасма клашње и црге.
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пасне свpу дем знач: напаса стоку кратко. — Паснулмалко говеда, и, етега, врћа

ги у кошару. — Ћу ги паснем малко најутро докле не заврућинеје.

пасторак м женин или мужевљев син из претходног брака. — Има два пасторка

и еднога сина.

пасторка / пасторкиња ж женина или мужевљева ћерка из претходног брака.

— Не одваја своју ћерку от пасторку. I

пасторче с 1, мужевљево или женино дете из претходног брака. — Имају и

деца и пасторчета и сви се у кућу слажу. 2. фиг онај коме се не посвећује довољно

пажње. — У његову си кућу живи ко пасторче.

пастрма ж сушено и димљено свињско и овчје месо. —За овуј зиму смо се добро

снабдели с пастрму.

пастрмење с гл им од пастрми. — Овија нож ти-е добар за пастрмење.

пастрми несвсече, комада месо. — Пастрми свињу за сушење.

пастув. м неујаловљен коњ који служи за приплод, ждребац, ајгир. — Доведи

пастува да опасе кобилу. — Не можда ујане пастува, млого се џилита.

пасује несводговара, уклапа се. — Ниедна му девојка из малу не пасује. — СЕг

мора да пасује столарија, добро смо измерили. — Не пасује му да данic иде з-говеда.

— Не пасује му да цел ден работи. — Ништа му не пасује, свл би си лежал.

пасуљ мјело кувано од пасуља, вера. —Заручакданћс имамо пасуљ. — Пристави

пасуљ за обед.

пасуљњк м дем од пасуљ. — Посади овде-онде ус-компири и малко пасуљћк.

пасуљчњкм дем од пасуљkК. — Покусамо пасуљчек, ништа не остаде у грне.

патарица ж дрвена попречна летвица на самару. — Самар има шес патарице

што су уцврстене на предњу и sâдњу бапку.

патен, -а, -о напаћен, испаћен, намучен. — Ја сам патен, патен човек, па нема

више куде.

/патене муке изр велике патње. — Тој су моје патене муке, патене, дори

страшне, добро сам и жива.

патент м рајсхнадла, чавлић. — Убодо се на патент, заболе ме до коску.

патење с глим од пати, патња. —За њојно патење докле-е деца подигланикине

знае.

патерица ж други дан славе. — Викамо ги да дојду и на патерицу.

пати (се) несвмучи (се), тешко живи, трпи, подноси патњу. — Пати и трпи. —

Пати што се оженила долеко одј-дом. — Пати ко куче (изр). — Човек пати докле-e

жив.— Цел век се патиш и на крај — ништа. — Пати се због мужа, пати се због деца,

пати се због работу, пати се за кућу, напати се, испеко се и спрего, па непостадо.

/патка/ж фигмушки полни орган. Изр:— Дигла му се - на мене (узео ме на зуб). —

Боли ме - за тој (баш ме брига). —Немојда дрви патку (прави се важан).—Ће остане

бес патку (претња). — Турим га на патку (псовка). — Изеде ми патку (псовка), в

Рајина патка.

патока ж последња ракија која изађе из казана, слаба ракија. — Е саг можда

пијеш патоку, да те брзо не увати.

патосира несв1. поставља патос. — Почел да патосира собе. — Патосирал целу

кућу. 2. фиг ударцем баци на под. — Патосирал га с еден бокс.
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патосирује несав патосира (1,2).—он патосирује кућу, а ми још позевњан под

одимо (1). — Не качи се с њега, млого-е џендрљив, немојте патосирује. — Патосирује

с кога се закачи.

патосирување с гл им од патосирује (1,2). — Е, сbк дојде ред за патосирување

кућу (1). — За патосирување га-е пријавил у милицију (2).

патосница ж даска за патос. —Требе да настpужем патоснице одрастово дрво

за собе нат подрум.

1 патрав ra, -o, хром, шепав. — Беше патрав, ал се у оро ваташе да игра. — Узел

патраву девојку.

патравац м пејонај који патрави. — Па се довукалтија патравац да ме замављује

при оволку работу.

патрави несвхрамље, ћопа. — Патрави седну ногу. — Убил ногу, па патрави. —

Патравим по њега, не могу га стигнем.

патравка ж жена која храмље.—Постаде патравка од реуму у ноге. — Патравке

патрава, патракти се вуче по тебе.

патравком в патравац. — Падал з-грађевину и такој остал патравко.

патравче с хромо дете. — И дете им испаде патравче.

патракм 1. хром човек. — Довуче ли се дом онија стари патрак? 2. хрома нога. —

Сег, еве, ко божљак одим на патраци. — У патрак му га патрави (псовка). — Не могу га

гледам како вуче онија патрак. 3. фиг обућа. — Не могу више да залитам његови

патраци, врљиги насрет кућу, па га баш брига. — Турил смрдљиви патраци уза сам

врата.

патрац м в патрак.

патроња м пеј онај који храмље, хром човек. — Патроња ће с мене (да) трчи. —

Патроња патрави.

пáу узв ономатопеја пуцња. — Пау, окину пушка и утркољи зајца.

пачавра ж фиг ислужена, понижена, неуредна особа. — Одј-џену напраил

пачавpу, сви ги залита, чисти по кућу и кошару, не можз-душу да дане. — Несам ја

пачавра да сваки с мене брише патос.

пачавроше се свр запусти се, постане неуредан. — Пачавросал се откЊд му

побеже жена.

пачариз м крш, лом, неред, штета. — Кадј-дојдодом, деца напраила пачариз.

— Ако ме не послуша, ћу напраим пачариз од њега.

паче с дем од патка.—Извади паче па мочајако ти се моча, никите не види.

пашаж 1. напасање стоке. — Искараловце на пашу. — Кои јутре иде з-говеда на

пашу? 2. место напасања стоке. — У Јереницу-е најбоља паша за стоку. 3. трава. —

Дропљосаше ми се говеда од|-туј младу пашу, па се спекоше.

Паша м хип од Правда, Правдољуб.

пашаног м пашеног, в баџа. — Обаљали смо буке с пашанога у Острике.

пашарина ж порез на пашу стокеуутрини. — Разрезали ни пашарину ко да сто

грла имамо.

паше несвриг одговара. — Не паше му да с мене иде у Банковци. — Паше лити,

ако не паше, немој га купуеш.

пашиште с пеј 1. стомак, трбух, мешина, в тулбак. — Пустил онолко пашиште

ко стелна крава. — Ударил га у пашиште па му испумпал ваздук. 2. бураг, унутрашњи
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ограни, дроб код животиња кад се закољу. — Добро вој очисти пашиште, ће га

спремимо у дроб ел спржу.

пашка несв стење, стењуцка, једва дише. — Пашка књд оди уз брдо. — Едва

работи, само пашка.

пашкоња монај који с напором нешто ради, који једва дише. — Едва излезе

уш-Чуку пашкоња, а камоли да нешто изнесе.

пашкуљан м дечак, деран. — Како учи онија твој пашкуљан?

пашљак м пејв пашиште. — Истресал пашљак иш-чешире за укор. — Опери

пашљак и среди га за у дроб. — У пашљак вој га њојан (псовка).

пеглање с глим од пегла, поред уобичајеног значења и фиг батинање. — Не гине

му дома пеглање за тој.

пед м 1. педаљ, мера за дужину = од врха палца до врха кажипрста. — Нема ни

два педа од-seвњу, а ће се сили на мене. — Фалијошдва педа па дојдеšиддо плафон.

педаља ж папучица на бициклу. — Строшила му се педаља, не можда вози

бициклу.

педаљка ж в педаља. — Намести ми педаљке да се возим.

педепша несвискушава, тестира, одуговлачи с нечим да би га искушао. — Немој

ме више педепшаш, него ако оћеш дај, ако не — немој. — Требе га педепшаш да

видиш колко ће издржи.

педепшање с гл им од педепша. — Њему требе само педепшање да види како-е

тој.

педесе бр педесет. — Некад беше старац у педесе године, данес још неје зрел

човек у теј године. — Педесе кила туреше на рамо и носеше ко од шалу.

Пéине ж махала.

Пеја м име.

Пејчам име.

пекља“ ж 1. петља, бод код плетива. — Извукал ми игле из џемпир што сам

заплела, све ми се пéкље разнизале. 2. копча. — Откинуле му се пéкље на гуњу. 3. изр.

има пекљу 1 нема пекљу има храброст / нема храброст. — Да има пекљу, он би му

рекал кво требе.

пекља“ несв1. петља нешто, ради неки посао. — Пекља нешто по амбар, ни он

не знаје кво. — Пекља по подрум с качетија и буретија. — Седом године сам у

поточару: мељем, па ујам, брашно делим, пекљам, ебавам сојке. 2.ради испод жита,

ради неки мутни посао. — Пекљал нешто сас)-задругу, па га уапсили.

пекља се несв1. меша се. — Пекља се у оној што неје његово. — Пекља се у туђу

работу. — Немој се пекљаш куде ти неје место! 2. ради нешто. — Туј сам се мучила,

пекљала едно десет године. — Пекља се око волови ваздњн.

пекљавина ж1. лош човек, петљавина, мешетар. — Он ти-е голема пекљавина,

не уплићај се с њега да не останеш без гаће. — Пекљавина, ћете упекља у нешто да

награбусиш, 2. мутан, замршени посао. — Заглавил се у неку пекљавину, не мож се

жив извуче. — Дојадил ми-е више с теј његове пекљавине са стоку.

пекљанција ж замршен, мутан посао, мутна радња, в пекљавина (2). — Неchм

ја за туј пекљанцију. — Немој ме мешаш у твоé пекљанције.

пекљање с глим од пекља“ (се), 1. петљање, мешање. — Не мож без пекљање у

туђу работу, па бог. 2. мешетaрење. — Навикал на пекљање и н-умеје друкше да

работи. — Спекљање-е кућу стекал у Лесковац.
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пекљатор м онај који се меша у туђ посао. — Он је голем пекљатор.

пекљаторка ж она која се меша у туђ посао. — Спекљаторку нећу (да) имам

посла.

пекљаторче с дете које се меша у туђ посао. — Да ми-е да ватим оној пе

кљаторче, да му се надрењам по моински.

пекмез м поред уобичаајеног значења, и фиг и пеј размажена особа. — Деца су

вој пекмез, само за по нешто стењу.

пекмезење с гл им од пекмези се. — Само слушам њојно пекмезење. — С

пекмезење неће ништа постигнеш.

пекмези се несвриг и пеј цмиздри, стење. — Стално се пекмези, не мож ги

слушаш.

пекне“ свр испече малу количину или на брзину (месо, ракију...). — Пекни малко

сланинку на рожањ. — Пекнем едно два-три казана ракију, колко за мене.

пекне“ свр у дем знач: опече. — Не бој се, књд ти ча-Бора даде боцку, нема ни да
1

ПеKНе.

Пелагија ж име.

пеленка ждем и хип од пелена, пеленица. — Пропраму пеленке и тури на жицу да

се сушу.

пелин м 1. бoт биљка јаког мириса и горког укуса Аrtemisis absinthium. 2. фиг

горко јело. — Како-це еде овија пелин, како га овакој зготви?

пелцер м изданак за калемљење или расађивање нове биљке, в четка. — Ће ми

дадеш пелцери од-твое мушкатле?

пелцување с гл им од пелцује (се), цепљење од великих богиња. — Цел разред је

ишњл на пелцување.

пељузан м задрт, неразуман човек. — Затоlj)-ја спељузани ништа не работим.

пéмбе непр ружичаст, ружичасте боје. — Што носи едњн убав пембе џемпир,

млого ми се свиде.

пембелија непр ружичаста. — Доде-ле, Марике, пембелијо кутијо, / Бајке-ле,

Стеване, у џеп сигу носијо (нар песма).

пембељив, -а, -о ружичаст. — Оћу да ми и блуза буде такоlj)-исто пембељива

како сукња.

пендрашење с гл им од пендраши. — Ти си за добро пендрашење, ал нема неки

појак, да те испендраши!

пендраши несв1. туче пендреком. — Море, узе онија пендрек да гу пендраши. 2.

бије, туче. — Само да те он не пендраши, он не мисли за живот!

пендушење с глим од пендуши се. — Научили смо ми на њојно пендушење, па свг

две паре не давамо за тој.

пендуши се несвљути се, дури се. — Нек се она пендуши колко оће, ми-ци

гледамо нашу работу.

пензија ж1. статус радника после одређеног броја година проведених на раду.

— Отишњл у пенsију ако му још неје време. — Још ли си, бре, Милојо, у пенsију

(ирон)? 2. новчана надокнада. — Прима толку пенsију да му едва стиза да прекара

месец. 3. изр: зрел за пенsију дотрајао, одслужио своје. — Овај кола су већем зрелаза

пéнsију.

пензионер / пенsијунер м мушкарац у пензији. — Сkr је пенsионер, па можда

скита куде оће.
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пенsионерка / пенsијунерка ж жена у пензији. — Пенsионерка, па неће ништа

да пипне, само се шпацира од еднога до другога.

пенsионерски /пенsијунерски прил фиг живи лагодно, ленствује. — Ма, живи

га пенsионерски.

пенsионише (се) / пенsијунише (се) свр оде у пензију. — Остарел, па га пен

sијунисали. — Још годину, па цепенsионише.

пени (се) несв1. ствара пену. — Поче млеко да пени, брзо це свари. — Овија

сапуничне пени. — Пени се вода по вирови у Бобатало. 2. фиг прети, галами.— Пени

туј, пени пола сат, исповрте, па си отиде.

пенче с пенџет код ципела, блокеј. — Однесо ципелке да ми шустер удари

пенчетија.

пенчетира сврнесв1. стави блокеје, пенџете. — Требе да пенчетирам ципеле, ће

им се излижу ђонови.

/пенчетира образи изрлиши се стида, не стиди се. — Пенчетирал образи, ич га

неје срам.

пенчетирање с гл им од пенчетира. — Однeсовој чижме на пенчетирање.

пенџер м 1. прозор, стакло на прозору. — Турил виронге на пенџери. — Разбини

промаја пенџер 2. фиг наочаре. — Чић-етија мали с пенџери? — Играл се, па му деца

разбила пенџери.

пенџерче с дем од пенџер. — На кошару има пенџерче, да се види књдрани стоку.

пенџерчек м дем од пенџер. — Тури овуј китку на пенџерчек да има видело, да

вираје.

пењавење с гл им од пењави (се). — Немам куде, а побегла би од његово

пењавење.

пењави несв1. фиглупета глупости. — По целден пењави, а ники га не слуша. 2.

фиг прети. — Пењави ти колко оћеш, ники ти се не плаши!

пењави се несвриг умиљава се, додворава се. — Немој ми се туј пењави књд

знамо какав је осорник.

пењгар м 1. стари, суви пањ. — Назбра у џак пењгари за огењ. — Запалил

пењгар, па чуpи целден. 2. фиг пеј стари човек, старкеља. — Које одј-тебе оће тија

пењгар?

пењкало с наливперо.—Како се само потписује спењкало, кода-е млого учеван.

пењуга ж1. пањ, пањуга, труљедина. — Реко да ми набере дрва, он ми докарал

пењуге. 2. фиг костур. — Остарел, олињал се, од њега остала свл пењуга. 3. изр: глуп,

туп. — Паметан ко пењуга. — Ћути ко пењуга. — Поглеј колка-е пењуга, а ништа не

знаје.

пењужетина ж ауг од пењуга. — Донел онолку пењужетину на огњиште, ће

зачури да исцрцамо. — Онолка пењужетина од|-човека а ништа не знаје.

пењушка с дем од пењуга (1). — Тури овуј пењушку на огњиште нека клаи.

пењушче с дем од пењушка. — Врљи тој труло пењушче у огењ да изгори.

пепелм пепео. — Целден се деца пепршкају по пепел, затој су и такој здрава. — С

пепел напрај цеђ, да изђустриш загорел котил.

пепелчик м дем од пепел. — Узо малко пепелчђк да изђустрим овуј загорелу

тепсију.

пепељави се несвпрља се пепелом. — Немој се пепељавиш, неси кокошка.
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пепељара ж 1. метална кутија за прихватање пепела исподложишта код

шпорета.— Носи истреси овуј пепељарутам на ђубре. 2. пиксла. —Донеси пепељару

да зачуpим едњн дуван.

пепељив, -a, -o 1. посут пепелом, упрљан пепелом. — А што си такој пепељив,

ко да си се по пепел грваљал. 2. боје пепела, сив. — Однесе ти лисица онуј пепељиву

кокошку, Пиргу.

пеперевка жв питиревка, 1. старо народно коло. — Данас ники не знае да игра

пеперевку. 2. фиг страх, дрхтање. — Ако матер не слушаш, пред башту ће играш

пеперевку. 3. изр: игра ситну пеперевку ради све играјући, рад на силу. — Ће работи, и

тој све да игра ситну пеперевку.

пеперуга жзоол инсект из реда Џерidoptera, ноћни лептир. — Ноћу се пеперуге

збирају на лампу.

пепршка се несв1. игра се, ваља се, посипа се (пепелом, прашином, сувим

снегом). —З-деца се пепршка по снег. —Немој се више пепршкаш по пепел. 2. прпори

се кокошка по прашини.— Кокошке се ваздњн пепршкају по градинче, ће упропасту

цвеће — Целден се пилајке пепршкају по прашину.

пепршкање с глим од пеприка се. — Одј-тој твое пепршкање по снег добил си

кашљицу. — Више нема пепршкање по градинче, заковал сам тарабе не мож се

провучу кокошке.

пeрaје /перајка ж паок на воденичном витлуу који удара вода, окрећући горњи

КаUMteН.

перашка ж обојено велигданско јаје. — Едва чека да з-деца туца перашке.

первaз м прозорска даска, ивица, руб. — На прозориће туримо первaзи за саксије

сас китке.

перда жзб им од перо, перје. — Сви су ми јастуци с перду. — Немој да врљаш

перду, ћу гу оперем за јастаци.

пердашење с гл им од пердаши (1, 2). — Књд почне предашење не заустаља се

докле не испердаши целsид (1). — Затија пакос заслужилје дебело пердашење (2).

пердаши несв1. глача зид пердашком. — Данђс ће почнемо да пердашимо собе,

па ка(д)-це осушиће ударимо молерај. 2. фиг бије. — Башта га почесто пердаши, ал не

помага. t

пердашка ж зидарска алатка за пердашење, гладилица. — Узе пердашку па

поче да маже по зид. — Пердаши с пердашку, ал мож и да те испердаши с туј

пердашку.

перде с ограда на трему. — Изнеси црге на перде да се ветреју.

пердушиње с зб им в перда. — Истресал ми све пердушиње из јастук.

пердушка ж перо, перце од птице. — Откуд оволке прдушке прет-кућу, да неје

мачка ватила врапца.

пере несврасеца ножем, растире (у бајалици против болести „изгима“ код

оваца, у магијској радњи два чобанина, уз коришћење ножа). — „Перу, перу!“ „Кво

переш?“ „Распирам паука“. „Распери га, да га нема!“, „Распра га, и нема га!“

(Млачиште).

перетисање с глим од перетише. —Тепал сам гуза перетисање по ковчази.

перетисување с гл им од перетисује, прекопава, претражује. — Чим остане сам

дома, одма се даде на перетисување.
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перетисује несвв перетише. — Деца перетисувала у амбар по стари сандуци и

нашла чичине дунђерске књиге.

перетише несвпреврће, премеће, претреса. — Кои-еперетисал по моје ствари у

ковчак? — Умеје она да перетише и по туђо.

периљаж она која пере рубље, праља. — Мора сам болна да се мучим с-веш, књд

нема периљу.

перја с мн зб им пераја на воденичном колу, в пераје /перајка. — Вода ис-цивун

удара у перја на воденично коло.

перјаницаж 1. фиг креста, вуљ. —Леле, колку перјаницу носи твој петњл. 2. фиr

чуперак на перчину, дуга коса. — Пустил онолке перјанице, огрубел, неће се шиша.

перне свр 1. у дем знач: опере. — Перни овејчерапке патури на жицу, 2. фигудари.

—Перну гу подупе, колко да гу уплашим. —Перни га како требе, немој гамазниш!

перо с лист лука. — Откини неколко пера од|-црни и бели лук за салату. — Дај

ми едно перо да обиђнем каквв ти-е лук.

перорез множић, бритва. — Вика да му требе перорез за у школу.

перутина ж перут. — Наватала му се перутина на огрљак.

перушина ж перје. — Истресе перушину из јастуци, ће гу мења. — Књд га

доватим, од њега ће остане само перушина!

перушинка ждем од перушина. — Остаде мијош малко перушинка да допуним у

јастучетија. — Ни перушинка неје отала от петла, све поручали.

перушиње с збрим перје. — От-кокошку остало само перушиње, удавила гу нека

беда.

перушка ж 1. перо од птице. — Увлачил се по кокошарник, па наватал перушке

на главу. 2. сасушено крило од кокошке које служи као метлица за скупљањемрва. —

Астал се мете с перушку, а не са шаку. 3. фиг чуперак. — Још нее постригал онеј

перушке. 4. изр sвири му перушка недорастао, малолетан, глуп. — Бајагим нешто

знае, а још му перушка sвири из дупе.

перушче с дем од перушка. — У косу ти перушче од неко пиле.

перце с дем од перо 1. перо птица. — Сперце да га мазним, па ме неће слуша. 2.

осигурач на чунку код ткања. — Перце се тура у совељку да не излезне срдачка

ис-цевку. — Перце се праи од кокошињо перо. 3. перо за писање које се некад

користило заједно с држаљем. — Писали смо с перце и купували ћупче с мастило. 4.

перо од лука и празилука. — Искидај перцетија од лук, видиш да су остарела.

перчик м 1. перчин. — Сви по едњн, а Белча има два перчика. — Ошишали га до

перчик. 2. изр. — Укачил ми се на перчик (дојадио). — Кад)-ће ми се еднуш стуру с

перчик, да ги не залитам.

песнк м песак. — Требе да докарамо песнк за кућу ис-Пржине ровине.

песмарка ж песмарица, књига изабраних песама за декламацију. — Требе ис

-песмарку за дете да најдем неку песмицу за декламацију.

песмичка ждем од песмица. —Дете учи некву песмичку, па сам излезла да му не

смитам.

песна жпесма, мелодија.—Да ми отпојеш едну песну одмераккакоти умејеш,

песница ж 1. пест, стегнута шака. — Он ће на мене да стеза песнице. 2. изр:

свири у песнице гладоваће, бићеу невољи.— Кадј-цви имају кво да еду, ти ће свиришу

песнице. — Питујеш кво работи Милутин, кво ће работи, свири у песнице (бес

посличи).
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песничка ждем ихипод песница.—Ко да се боји, стегло песничке и такој спи.

It
песнопојац у онај којирадо и лепо пева. — Какав је твој башта бил песнопојац,

ТИ НССИ ИЧ. На Њега.

1 песнопојка ж она која радо и лепо пева. — Беше една Перка голема песнопојка,

сви су гу волели.

1
песнопојче с дете које лепо пева. — Кад)-ће порасне моје песнопојче, па да

• 1

заедно запојемо.

песто бр петсто. — Песто године да живиш, ти тој неће сватиш!

пестодинарка ж новчаница од пет стотине динара. — Дадо му пестодинарку,

одма гу потрошил.

пестује несвчува (забележио М.П.)

/пет бр пет, изр: ни пет паре недава брига га. — Ни пет паре недава за тој што ће

жито завати киша, ни пет, ни шес без премишљања, не оклевајући. — Куде њега нема

ни пет ни шес, одма трчи да помогне кво требе.

петак /петЊкм 1. пети дан у недељи, петак. —Спреми се за у петisк да идемо на

Власину по коња. 2. изр: распети петак дан Христовог распећа, Велики петак. —Немој

да си нешто узела у руке на распети петак. в благи петек.

петал/петњлм петао, певац. —Такав петал га нигде нема: кат поје — поје, поје,

па се затаји. — Кус петњл пиле довек (изр).

петина ж петорица, петоро. — Куде еду четворица, мож и петина. — Петина ће

брзо (да) савлада целу ливаду.

петица ж 1. шири крај косе који је до косила. — Притегни петицу до зевњу књд

косиш типац. 2. доњи део плуга који клизи по земљи, в стан, в глава, в поставак.— На

петицу се насади ралник.

петичка ж дем и хип од петица (оцена у школи). — Наређал све петичке у

дневник. — Што се не најде и нека петичка, но све тројке и четворке?

Петком а) име; б) в изр: женски петко.

петковдин мвер праз Света Петка. — Вика ги да дојду на Петковдњн куде нас

на славу.

петле с (мн петлетија) млади петао, петлић. — Имам седом-осом петлетија, код

попорасну ће ги искољемо, сbледно ће остајмо за запат.

петленком 1. петлић. — Еси чул како поје мој петленко? 2. мала кочоперна

особа. — Тија петленко стално се меша у туђу работу.

петленце с дем и хип од петле. — Овој убаво петленце ће чувамо за нас.

1 петлетина у аут и пеј од петал. — Тија петлетина не дава на кокошке да кљују,

сам све покљуве жито.

петлинaмayги пеј од петал. — Вржи петлину да не тепа онај млада петлетија.

петличе с дем и хип од петле. — Остала ни тике два петличетија од онолку

живину.

петличком 1. у дем знач: петао. — Видим ја ће ми улети тија петличко у шерпу.

2. фигмала кочоперна особа. — Поглеј га каквв је петличко и ти си запела за њега да

појдеш. — Па се нешто кокори онија петличко.

петлиџан м парадајз, патлиџан. — Да ми купиш и три кила петлиџани.

петлиџанче с дем од петлиџан. — Узни леб и петлиџанче, залажи се до ручак.
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петловим ми фиг ноћно доба одређено кукурикањем петлова. — Ноћаске несам

дремнул до први петлови.— Кад)-sапоју други петлови, појдемо с кола у Предење. —

Трећи петлови већ|-це расавњује.

петља“ ж бод, окце на плетиву. — Кобајаги да ми помогнеш да га брже исплетем,

ти си испустила петље, па морам да га расплитам.

петља“ несв1. ради неки послић, труди се. — Петља нешто око кола целден. 2.

фиг тајно, скривено нешто ради. — Петља нешто са Станимира, а кво, ће видимо,

брзо це-покаже.

петља се несвмеша се, бави се нечим. — Петља се у оној што га неје брига. —

Петља се у све.

петљање с глим од петља се. — Ел виде на што испаде његово петљање у све.

/петна жила/ изр из све снаге. — Запел ис-петне жиле да иде да работи у

Немачку.—Запел ис-петне жиле и завршил школу. —Да запне ис-петне жиле не мож

га надpипи.

петобанка ж 1. новчаница од педесет динара. — Дај ми едну петобанку за

бонбоне. 2. шака, шамар. —Ћу му дадем едну петобанку, да види како-е. —Залепи му

едну петобанку да се пуши.

Петраћија м име.

Петровдњн м Свети апостоли Петар и Павле, 12. јул.

петровка ж врста ранејабуке, зри око Петровдана. — Овуј годину одоцнише и

петровке.

пецијам фиг циција (забележио М.П.)

печалба жзарађивање. — Одј-четрнаесту годину сам у печалбу. — Омрзел сам

печалбу, ел никад неси дом, неси видел ни жену како требе, ни деца кад)-ти порасну,

а кад!-це врнеш, ти си већем одртавел.

печалбар м онај који печали новац (обично радећи на страни). — Мајкин

печалбар месец бес три недеље, куче га лаје, мати га не познаје (ирон изр). — Сви

печалбари отоше у печалбу, само мој још седи дом, уз огњиште, и ћули, видим, мука

му, не иде му се, остал би овде, ал како кад!-цмо голи, без динар.

печалбарка ж она која печали. — Ретке су однапред биле печалбарке.

печалбарче с дете које печали. — Овоlj}-е моје печалбарче, стату-е барабар

печалило.

печалење с гл им од печали, печалба. — Отишал поодавно у печалење, па се не

врћа.

печали (се) несвзарађује (се). — Триесгодине, еве, како печалим и кво сам

спечалил: старос, тугу и болес? — Мора се печали, нема се от-кво живи.

печаловина ж 1. печалба. — Ће се врну испечаловину куде Митровдњн. —

Навикал на печаловину, па га овде ич не здржа. 2. зарада. — Нека(д)-це вpне и бес

печаловину, некедпечаловина не стигне ни дозиму, па некако прескрцамо до пролет.

печаловник м онај који зарађује, који печали, в печалбар. — Има два пе

чаловника у кућу, па вој лако. — Овоlj)-е кућа бес печаловника.

печен, -а, -о фиг намучен, напаћен. — Млого сам пропатила, печена сам, мучена

сам душа. — Млого-е он печен човек што-е све истрпел, други не би издржал.

печенка жбот бундева која се пече и користи у исхрани људи. —Добро ни родиле

печенке у градинче пот-кошару.
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печењак м 1. кукуруз који се пече. — Набрамо печењаци да испечемо на жар. 2.

печени кромпир. — Узни печењак и дувај у шаке да се не изгориш.

печи свр уједе инсект или змија. — Не завлачи се у бурјан, ће те печи нека

трлема. 1

печи се свр 1. опече се. — Увек се печи књд кладе огењ. 2. ожари се. — Печил се

на покриву паруца.

пешак м врста пасуља који расте без притке. — Посадила сам педесе оџаци

пешак и триес приткар.

пешачи несвиде пешице. — До школу-е морала да пешачи два сата чак ис

-Прочовалци.

пешес бр пет-шест. — Њи пешес из нашо село-е ишло куде прецедника да види

за пут.

пешеснаес бр петнаест до шеснаест. —Докарал пешеснаес овце да продаде на

Драгољуба.

пешестина бр им петорица до шесторица, петоро до шесторо. — Збрамо се

тике пешестина од цело село.

пешесторица брв пешестина. — На славу ни дојде пешесторица само од моћ

иш-Чуку.

пешестотина бр им пет стотина до шест стотина. — Тој ће да ми се увати

само за руке пешестотина динара.

пешки прил пешке. — Приберем пешки онакој болуњава, па ајд, ајд, отидем у

Село куде доктура. — Ако идеш такој пешки, до Троскач ти требе два сата.

пешкир м пешкир, убрус. — И требе да, купим још неки пешкир за сватови.

пешкирче с дем од пешкир, марамица. —Узни пешкирче и обришитејšинse.

пештански квасац м пекарски квасац. — Обрнула сам, па леб месим све с

пештански квасац. — Купи ми едно пакување пештански квасац.

пим (мн пиови) вир где се сакупљала вода за наводњавање или испирање руде,

вириште. — Иди на пћ, донеси ми воду от-кладанац.

Пим мтн извор, ливада, шума. Некад се ту језерила вода за испирање руде.

пивка несву дем знач: пијуцка, пије. — И он си, море, убавшко пивка.

пивне свр 1. попије мало. — СЕл би водицу пивнула малко, за друго несам. 2.

пијуцне, попије понекад, проба. — Имаше туј малко ракија, да пивнемо. — Пивни од

овуј моју ракију правену от-киселице. — Пивне и сšг, ал код му дојде мерак.

пие / пије несв1. узима течност. — Откарај говеда да пиу воду. — Немој да

пијеш туј џибру. —Пи докле има. 2. фигузима лек. — Требе да пиелек да оздравеје. 3.

опија се. — Одмуку пије. — Пие парастура. —Пие ко смук. — Пие докле обневиди. 4.

фиг појава дуге (пије воду). — Дуга пие воду у Валмиште.

пиéње / пијење с гл им од пи(ј)е, 1. пиће. — Донела сам ви едење и пиéње, само

требе да работите. 2. испијање. — С пијење га-е прекарал, н-умеје да се заустаи. —

Неће на добро излезне тој његово пиење.

пиéњце / пијењце с дем од пиење. — Да изнесем и неко пиeнце, да не седимо

бадава.

пизда ж фиг кукавица, слабић, превртљивац. — Кои се надал да ће тај пизда да га

издаде.

1 пиздење с гл им од пизди. — Нема ништа от-пиздење, него пресви артију, па га

тужи.
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пиздетина ж аут и пеј од пизда. — Неће више куде моју кућу да пројде тај

пиздетина, главу ћу вој расцопам.

пизди несвнервира се вришти. — Ене гадома, пизди што га никине слуша.

пиздрав узв који се каже неком кад кихне. — Пиздрав, и догодине.

пиздравчњк узв в Пиздрав. — Пиздравчњк се вика на дете књд кине.

пиздуља ж пеј неморална жена. — Ћу ватим да очупам онуј пиздуљу, квотражи

куде мојега мужа.

пизма жмржња, непријатељство.— Голема-епизма међу њи, одавно не орату.

— Не мож с пизму ништа да постигнеш. — Неће орати, тера с мене пизму.

пијавка ж зоол пијавица Нirudo medicinalis. — Извор пун с пијавке, не мож воду

да заватиш.

пијалек м 1. пиће. — Изнеси неки пијалbк, тури пред људи. 2. пијанка. —

О(д)-друго не мислу, само од весеље и пијалнк.

пијан,-а,-о напит. Изр: — — ко тресак. — — ко зевња. —- ко дупе. —- па не знаје

кво работи. —— па не знаје кво орати. — — ко бачва. — Пијана будала. — Пијана ала. —

Пијана гузица.

пијандура жм пеј пијаница, алкохоличар. — Довуче се онај пијандура па ме

задржа, немога по кућу да сработим.

пијанка ж скуп на коме се добро попије. — Беомо на пијанку на Мејане, па се

нагрдимо.

пијанлisкм пијанство, алкохолисаност.—Од пијанлisк нема прогледлisк. —Цел

дЊн лоче расол, лечи пијанлик.

пијанчење с гл им од пијанчи. — Почел с пијанчење сваки дин. — Не могу

поднесем његово пијанчење.

пијанчи несвмного пије, опија се. — Пијанчи по кафане низ друмови доле до

Мораву.

пијац мв пазар (1, 2). — Отиде на пијац да купи нешто. — У среду-е пијац у

Предене.

пију, пију узв ономатопеја оглашавања пилића.

пијук м крама. — Пијук у руке, па ће копамо колко требе да одврнемо воду у

ваде.

пик м жеља за наношењем зла, жеља за осветом, взуб. — Узел га на пик. —Пик

ми-е да га ватим насамо, да га добро излемам. — Кога он узне на пик има зло да се

проведе.

пикавац ж1. опушак. —Збира пикавци папуши. 2. пејситна, кржљава особа. —

И ти се плашиш од тог пикавца.

пикавче с (мн пикавчићи) дем од пикавац, 1. опушак. — Поглеј куде-е истресал

пикавчићи. 2. ситна, кржљава особа. — Тебе можда бије едно пикавче и ти му

бегаш.

пикира несв1. стрмоглави се, обруши се. — Јастреб гледа да пикира неку

кокошку. — Пикира гу и однесе гу. 2. фиг означи као свој циљ, баци око на кога. —

Одавно га-е она пикирала. — Пикирал њу и ни едну другу неће.

пикирање с гл им од пикира. — Бес пикирање јастребне можда вати зајца.

пикља м мршава, жгољава особа. — Поглеј каков си се пикља напраил од

неедење.
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пикљав, га, -о слабашан, жгољав. — Онакој пикљав, а књд вати да работи да се
заsвериш. — Убава-е у лице, ал има пикљаве ноге.

пикљавка ж мршава, вижљаста женска особа. — Неће булазар туј пикљавку,

колко гођ она залитала око њега.

пикљавком мршав, вижљаст мушкарац. — Онакву девојку ко тресак узел

онија пикљавко.

пикљавче с мршаво, жгољаво дете. — Ватим ли оној пикљавче пикљаво, има

га рашчепим што ми дира дете.

пиксла ж 1. пепељара. — Куде тури онуј пикслу, ко да у земљу пропаде? —

Расцепал му главу с пикслу. 2. изр: — Књд кажем: „Пиксла!“ да си овде.

пилајка ж одрасло пиле, кокошчица која још не носи. — Раним дваестину

пилајке што ми излегла Пирга. — Однесе лисица пилајку.

пилајче с дем од пилајка. — Да пазиш пилајчетија да ги квачка не изведе из

авлију.

пиле с (мн пилићи) 1. младунче кокошке. — Квачка остаила пилићи, неће ги

више чува, мора гу вржемо с врцу. 2. птица (мн пилишта). — Едно пиле дошло на

пенџер. — Ја врљи жито на наша пилићи, а све покљуваше пилишта, 3. фиг белег, део

рабоша који остаје зашивен у сукно, в квачка. — Ако се квачка увати на пиле, значи

његове су клашње. 4. фиг назив од миља за дете. — Куде-етатино пиле? — Пиле,

дојди куде мене, 5. фиг деч слина, секрет из носа. — Ђе ти излети пиле из нос. —

Обриши се да ти не излезне пиле из нос.

пилећина ж пилетина. — Куде нас сви еду пилећину.

пили, пили узв за дозивање живине.

пилићарм 1. онај који краде пилад. —У малу има едњн пилићар, све ни покраде

пилићи. 2. фигорао, јастреб који носи пилиће. — Ене га пилићар кружи надрид, гледа

да пикира на неко пиле.

пилићаркаж 1. она која краде пилад. — Однесе ни све кокошке тај пилићарка. 2.

фиг лисица. — Па у авлију улезла пилићарка и однела ни кокошче.

пилишта ж мн пилад. — Све ти искљуваше пилишта ржeницу.

пиљка ж каменчић којим се деца играју пиљке. — Требе ни јЈош една пиљка да

играмо пиљке.

пиљке ж мн дечја игра каменчићима. — Не играмо овој пиљке, но озбиљно

работимо.

пине сврв пивне. — Пинул беше онакој, малко. — Да пинем водицу, да поврнем

душу, па да ти казујем.

пинтурм бачвaр, пинтер. — Гарци и Криводелци су били познати пинтури што

су праили ардови, каце и бурићи. — Занел се ко пинтур у чворову дугу (изр).

Пиовим мнтпн извор, ливада, шума (више места с овим именом, где сејезерила

вода за испирање руде и наводњавање).

пипа несв1. додирује. — Пипа да види кво има у јанџик. — Нема кво да пипа

ка(д)-це све види. — Не пипај ждребе, ћете урита. 2. фиг сналази се по мраку. — Пипа

по мрак, не види куде оди. 3. фигради. —Тијатрутов само аздисује, ништа не пипа.

пипа се несв 1. додирује се. — Пипа се куде се очкољавил. 2. хвата се. — Пипа се

за кесу, ел му туј, 3. задиркује се, дира се. — Не пипај се з-деца, неки ће те утепа. —

Туђо се не пипа. — Пипа се куде се не пипа.
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пипет м кокошја куга. — А, пипет ви затрл, све ми искљувасте ржeницу (клет

ва). — Пипет га изел (клетва).

пипетљив, -a, -o 1. који има пипет. — Покламо пипетљиву живину. — Не знам

кво ми-е, целдњн идем копипетљива кокошка, 2. фиг занесен, ошамућен, болестан.—

Еси пипетљива, само се спотураш?!

пипетљивка ж занесена, ошамућена, болесна женска особа. — Ја, пипетљивка,

н-умеја да му кажем да ми купи и шићер.

пипетљивко м занесен, ошамућен, болестан мушкарац. — Кој ће ти ђавол

пипетљивко, видиш да се сhг заноси, а кво ће работи књд остареје?

пипетљивче с болесно дете. — Куде да појде, вуче и оној пипетљивче.

пипиревка жв пеперевка. — Ћеми игра он пипиревку, ако га јадоватим, па има

ли још.

пипка" несв1. додирује прстима. — Стално нешто пипка под гуњче. 2. в вата. —

Она ћути, а он гу пипка по целу снагу. — Пипка гу под|-цукњу. 3. споро ради. —

Пипка нешто по кућу, ни он не знаје кво. — Ако такој пипка, никад га неће уработи.

пипка“ ж дем од питет. — Пипка ги ватила, куде ми се изгубише пилићи

(клетва). — Пипка ви изела, дабогда (клетва).

пипка се несв1. додирује се — Пипка се куде се изгребал. 2. в вата се. — Воли да

се пипка. — Пипка се с мушки по мрак.

пипкав, -a, -o 1. спор, трапав, невешт. — Пипкав је до бога књд работи. 2.

срткав, досадан, који захтева много живаца (посао). — Млого-етој пипкав посо, не

мож га работи кои има танки живци. — Он ти-е млого пипкав, а и работа му-e

пипкава, ал књд уработи — уработи га како требе.

пипкаво прил споро, пипаво. — Ако работи такој пипкаво, ич га не доводи куде

мене да работи. — Такој пипкаво могу и ја да работим, па код га сработим.

пипкање с глим од пипка (се). —Спипкање ће подљутиш рану, па ћетејош више

боли.

пипком прил пипајући, опипавајући. — Не смеје да оди по поледицу, но све

пипком са штапче. — Едва се пипком довуко по маглуштину.

пипне (се) свр 1. додирне (се) прстима. — Доктуре, кад)-це пипнем куде

мешину, боли ме. (Ти се немој пипаш!) — Пипни се да видиш ел ти туј шлајпик. 2.

нападне, насрне. — Само ли га неки пипне, с мене ће има работу. — Мој шумак не

смеје ники да пипне за живу главу. — Пипни се с њега, па ће видиш како ја умејем да

бијем!

пирајка ждрвена палица са краћом дршком за прање (бување) платна, в бувач, в

пракљача. — Спирајку сам на реку, у Белило, прала веш, оlдЈ-таг вучем реуму.

пири узву бајалици против болести „изгима“ код оваца, у магијскојрадњи два

чобанина, уз коришћење ножа: — „Пири, пири!“ „Кво распираш?“ „Распирам пау

ка“, „Расперига, да га нема!“, „Распрага, да га нема!“ (Рупље, Бајинци) в перу.

пирка несвпири (ветар). — Пирка ветар от Плану, надуша се киша.

пировина ж пиревина Аgrоpyron repens (L.). — Спировину се не мож излезне на

крај у овуј њиву.

пироцке шимике ж гумени опанци, гумењаци. — Обул лакуване пироцке ши

МИКе

1 - - -

пис узв којим се тера мачка. — Пис, мацо, излази ис-кућу!
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писак“ м писак, кратки оштри звук, кратко пиштање, врисак. — Чуем неки

писак доле у реку, кво ли деца тој работу, боже?

писак“ / пис,км писак, део дувачког инструмента који се ставља у уста и

ствара звук. — Напраи дудуче, ал н-умејем да угодим пис,к како ја оћу.

писаљка ж 1. крижуља. — Кад)-цам пошњл у школу, башта ми купил таблицу и

писаљку. 2. фиг оловка. — Дај ми писаљку да забележим докле ће сечемо греде.

писан, -а, -о предодређен, судбином одређен. — Таква му-е судбина писана и туј

се ништа не може.

писанка ж свеска великог формата (Б4). — Купи му едну писанку ис-коцке и

едну из линије.

писано прил судбином одређено, предодређено. — Такој ни-е, Стано, писано, да

се не узнемо.

писка“ ж вриска. — Чујем ја неку писку по Јереницу, ал не знам кво-е, а оно вук

удавил овцу. — И свг ко да чујем писку деца и буцање говеда ка(д)-цу ни у рат

попалили.

писка“ несввришти, пишти. — Што дете толко писка?

пискавац м 1. онај који често вришти, пишти (дете), в плачко. — Смири тог

пискавца, не могу од њега да тренем. 2. онај који има повишен, пискав глас. — СВл

немојтија пискавац да орати, ће ни позаглуши.

пискаво прил на пискав начин. — Само она мож такој пискаво да орати.

пискало с свирала од струка ражи, в свирче. — Напраћ му пискало одрженицу

да свирка, да се залима.

пискање с гл им од писка“. — Какво-е тој пискање там по кућу? — Чује се

пискање до небо.

/писмо с шара на тканини, скица. Изр: ткање на писмо ћилими на писмо ткање са

шаром правоугаоног облика. — Навише сам изаткала ћилими и постељке на писмо.

Тој сам и најволела.

писне свр 1. врисне, испусти пискав глас. — Немој даждевњак да писне, да те

претури. 2. гласне се, проговори. — Да неси писнул док стари орату!

писување с глим од писује (се). — Ласно-е списување, требе неки и да работи. —

Писување му послабо иде, ал рачун добро знаје. I

писује (се) несв1. пише (се). — Неје кадар да научи како се писује. — Убаво

писује ко да-е ишал на големе школе. — Писује ни бар еднуш у месец. 2. упише,

учлани. — Писували смо се ондак и у задругу. — Писуј и мене у туј твоју књишку за

пут, чу дадемиљадарку.

питииште / питијиште с гомила пихтијасте масе, пихтијиште. — Књд пцета

удаву вапира остане само питииште.

питијежмн пихтије. —Што умеје да праји питије, ники војнеје у тој раван.

питоман, -мна, -мно 1. питом. — Тој несу питомне мачке, но дивје. 2. благе

нарави, — Има млого питомну женицу, а и деца му дојду такој питомна.

питуван,-а,-опитан. — Есте-липитувани кога момка да уценимо за говедара.

питување с гл им од питује (се), 1. питање. — Отишћл бес-питување. — Не мож

нигде бес-питување родитељи. 2. запиткивање, испитивање. — Кво ти-е тој пи

тување сваки час. — Питување за овој, питување за оној, немам време да ти одго

варам. 3. фиг просидба. — Јутре ће иду на питување куде Илиини. 4. фиг поздрав,

поздрављање. — Пројде, бре, бес-питување, напраи се да ме не познава.
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питује несв1. пита, обраћа пажњу. — Ћете питује староскуде ти-е била младос

(изр). — Питували су ни кои га познава, сви су га познавали, ал ники неје рекал да га

познава. — Кој си пати, да те питује. — Таћија никога не питује, работи како му се

нашакне. — Оћу те питујем за Стамену, како-е, жива ли-е? — Ће те питује пошто

Муса продал јарца (изр, претња). 2. распитује се. — Иде по село и питује који има да

продава телчина. — Питује за његов род.

питује се несвпоздравља се. — Стани, да се питујемо с-исписника.

пицајзлам фиг подмукла, особа у коју се нема поверења. — Немој на туј пицајзлу

ништа да казујеш.

пицани се несвриг дотерује се.— Почел се и он пицани, неје тој без ништа.

пицанко с онај који се дотерује, који носи лепу одећу. — Неchм знала да сам

родила пицанка, а не работника, по целдин се само пицани.

пицопевац м 1. ситан, жгољав човек. — Нашњлпицопевац да ми се туј супетли,

ћу га распучим, бре, од-seвњу. 2. жутокљунац, још недорастао човек. — Куде тој

знаје да уработи тија пицопевац.

пичђкм фигзгодна девојка.— Неје он дорасал затија пичњк што с њега оди.

пиче с фиг в пичњк. — Привел неко пиче од Власину.

пичуракс дем од пичњк.— Ма,још је малечко, тек пичурак, долеко-е одудавање.

пичурче с дем од пичурак. — Не можда излезне на крај седно пичуpче, стално га

форта.

пиша ж деч мушки полни уд. — Извади пишу да пишкиш.

пишалка ж затварач, запушач. — Направи пишалку на стовну од|-церушу, да

не улезне неки скакац ел бробињак.

пишало“ с в пишалка. — Упаде ми пишало у шише.

пишало“ мушки полни уд.— Извади пишало, бесрамник,заврну се, па се помоча.

пиши несвзапушује, затвара. — Кад)-sаплаче дете, ти му пишиш уста, Бугари

да не чују. — Пиши дувке да не улезну поганци. — Устава пиши буку да вода не обрћа

коло. — С руку му пиши уста да не орати.

пишка“ ж опушак од цигарете. — Књд нема цигаре, збира пишке.

пишка“ несвпиша, пишки (дете). — Ел пишкало дете прет)-цпање?

пишка се несвупишава се, умокри се пишаћом. — Још се пишка у гаће.

пишкање с глим од пишка“ (се). —Не знам које да му работимо за тој пишкање у

гаће, већем је голема пишка се.

пишман монај који се предомишља, који се пишмани. — Како да му верујеш књд

је пишман човек.

пишмани се несвколеба се, каје се. — Пишманил се, неће продава јунци, требу

му. — Ако се пишмани, ће ти остане капара.

пишти несверишти, кука, плаче. — Књдни кућу запалише, стаде мати да пишти,

па ечи гора. — Дете пишти, остало само дом, па страује.

плава звончета / плава sвончета с мн бот ливадско цвеће.

плавез м 1. графитна оловка. —Тој не можда се срачуна бесплавез и артију. 2.

фиг прорачун, рачуница.—Докле све не турим на плавез, не могу ти кажем колко ћете

кошта малтерисување. 3. фиг запише што— Тури га у плавезда не изумиш кво смо се

договорили.

плавешче с дем од плавез. — Од плавез остадетике плавешче, исписага скроз

Плави Лебед м назив села Лебета у турско време.



648 Радосав Стојановић

Плавица ж дем од Плавка, име јунице.

Плавка ж име краве. —Књд музешПлавку, иматеритне и свети млеко расипе.

Плавча м име вола. — Плавча-е бил ћаја у пауновска говеда.

пладне с подне. — У пладне ће ни донесеш обед на Големи рид. — У пладне

упече sвезда да мозак проври. — Ете ме куде тебе око пладне.

плазм в оплазина. — Орал, па све остајил плаз до плаз.

плазење с гл им од плази (се). — Tolj)-едино знае — плазење!

плази (се) несв1. истура језик из уста. — Плази език ко да га нешто печило. 2.

руга се — На другогати плази език, немојте на мене ђавол вара. — Којте научи да се

плазиш на стари људи?3. фиг блене, чуди се. — Немој се плазиш, него работи. — Само

се плази, ко да неје читав 4. фиг церека се. — Што гођ да му кажеш он се плази, ко

нека плазина.

плазина“ ж будалина, глупак. — С туј плазину не мож више ништа да се

договориш.

плазина“ ж в оплазина, в плаз. — Како тој оре, кад!-цве плазине остањују по

њега.

плајваз м дунђерска оловка. — Заденул плајваз за уво, па се праји мајстор

-дунђерин.

плајвашче с дем од плајваз. — Онолка оловка зачас постаде плајвашче.

плаката ж умрлица. — Турили плакату на Мејане да-е Паша умрел,

плакиња несвистира, пере. — Ће плакиња веш, па греје воду у котл на

огњиште.

/плакиња уста/ изроговара. — Неће више с мене да плакиња уста књдгу еднуш

измездрим!

плакињање с гл им од плакиња, испирање. — Котле требе на плакињање, немој

га овакво врћаш дом.

плакне (се) свр 1. умије (се). — Плакни се часком полице, па да едемо. — Плакни

öчи одј-дрље, да прогледаш, 2. испере, пропере. — Књд плакнеш веш, постељи га на

премет да се суши. 3. запере се, умије стидницу.— Нека се плакне за сваки случај, па

да поодимо на собор.

/плакне уста/ изрв плакиња уста. — Са свакога ће она плакне уста.

пламенчњк м дем од пламен, пламичак. — Ватиле сучке пламенчњк, брзо ће се

разгори.

пламење с зб им од пламен. — У очи му пламење, страота, да се уплашиш од

њега.

пламиња несвхвата пламен, почиње да гори, тихо гори. — Пламиња, ал це

разбукти брзо.

Плана ж планина која се простире од источне обале Власинског језера до реке

Тегошнице и планине Руј, највиши врх Вpтоп (1721 м), в Гремада, вЦрквена Плана.

пландиште с сеновито место на коме пландује стока за великих врућина. — У

пладне откарај говеда на пландиште у Бобатало.

пландување с глим од пландује, 1. одмор. — Кад)-дојде пландување, ти откарај

говеда у Струмину кућу, у ладовину, куде извор. 2. фиг беспосличење. — Навикал на

пландување, ништа им не помага. — Нажуљил дупе от пландување.

пландује несв1. одмара се у хладу (стока). — Нек пландују говеда, а ти дојди

горе, куде мене, да пооратимо. 2. фиг ништа не ради, излежава се, беспосличи. —
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Докле ће такој ми работимо он пландује. — Цел век пландује. — Пландује а оће се

кицошки носи. -

плане свр 1. разгори се. — Дрвако барут, плану и зачас изору. 2. фигнестане, оде,

буде продат. —Дошалшићер у задругу и планулзачас. 3. фиг зацрвени се.—Плануше

му образи књд му поменумо Јаглику.

пласм (зб пласје) саденута овећа купа сена, пласт.— Ово-е сено суво, требе се

здене у плас. — Зденемо плас на грањку, па га довучемо до сењак.

пластaк / пластisк м дем од плас. — Накосил за едњн пластик и изврнул се под

буку, уморил се. I

пласте с дем од плас. — Зденумо едно пласте на Игриште, толко овуј годину

родило.

пластење с глим од пласти. —ОтидеЗöнка на пластење сено у Романски рид.

пласти несвдене сено у пластове. — Иди да пластиш сено горе, на Чукар.

платежан, -жна, -жно који је запослен, који прима плату у државној фирми. —

Муж воljЈ-е платежан, па лакше живу. — И жена му платежна.

платежникм онај који прима платуу државном предузећу.—Дваплатежникау

кућу, и па кука: нема пребијену пару.

платежница ж она која прима плату у државном предузећу. — Узел жену

платежницу.

плати сврфиг поднесе консеквенце. —За све ће ми он плати, онје наводаџисувал

и трп прид платен, -а, -о плаћен. — Платен и преплатен колко-е работил. — Еси затој

платен да се излежујеш?

платичка ждем од плата, платица. — Књд прими прву платичку, донесе гудом

и даде на матер.

платно ж поред стандардног значења и леса, плот дужинеједне баскије, део

плота. —Требе да променимо едно платно на сењак да се не провукују овце и скубу

сено. — Ће померамо трлу, па гу растуримо на платна.

плачећки м прил плачући. — Нешто Јованка плачећким отиде дом. — Ако неће

појећки, тег ће услуша плачећки.

плачигрм м грмен, жбунасто дрво крај кога су жене плакале пошто отпрате

домаћине у печалбу. — Дотле, до Дел, смо испраћале мужи у работу, па књд они

замакну накуде Качар, туј станемо, ус-плачигрм, зберемо се и плачемо.

плачипичка ж онај који стално због нечега цмиздри, плаче; плачљивац; плачљи

вица. — Немој с-тебе да водиш онуј плачипичку, ич гу не трпим.

плачка ж 1. плач, цмиздрење. — Сиграјте се, само да после не чујем плачку. —

Немој међу вас да буде плачка, ја ћу ви тепам. 2. изр: — Играчка плачка.

плачком онај што често из различитих разлога заплаче, засузи, плачљивко. —

Па се расплакал материн плачко. — Не-це играју деца с плачка.

Плачкова долина жмти поток поред Баинске чесме изнад Новковца, докле су

жене из црнотравских села (од Прочоловца до Обрадовца) испраћале мужеве у

печалбу. — Туј се раставимо, они отиду у Предене, на воз, а ми останемо у Плачкову

долину да отплачемо што отоше у работу.

плачкоња монај који често цмиздри, плаче. — Остаји тога плачкоњу да си ми

идемо куде смо пошли.

плачљивка ж плачљивица. — Плачљивка, за свашта се заплаче.

плашив, -а, -о бојажљив, плашљив. — Дете ми од|-тЊг постаде плашиво.
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плашило с страшило. — Турили у грcнице, на рид, некву накараду, некво

плашило, да тера пилишта, да брани грcнице.

плашња ж страх, застрашивање. — Ћети пребаје боба-Ћирка отплашњу да се

не себаш у сан.

плева ж фиг много. — Уцавтеле китке у долину трс и плева. — Родило — плева

компири. в пре и плева.

плевење с глим од плеви. — Пропадомо отплевење, млого урасло у травоље.

плеви несвослобађа од корова (њиву, леју, башту...). — Оплевимо леје од|-

-травољак, па сbг преодимо да плćвимо компири.

плевина ж зб им плева, осиљ. — Напунил се с осиљке ко да се грваљал по

плевину.

плевња ж зграда за чување хране за стоку, горњи део штале. — Надексамо

плевњу сас)-сено и сламу.

плевњак м в плевња. — Сено искола сам уврљил у плевњак, неје млого.

плекм 1. плех, лим. — Ће прајмо олуци од плeк што сам докарал. 2. тепсија. —

Тури попареницу у плек да се испече.

плек музика ж блех музика, трубачи. — Погодил за свадбу плек музику ис

-Ћурковицу.

плек оркестар м блех оркестар, трубачки оркестар. — Свирил ни на собор на

Боровичке вракњице плек оркестар ис-Прекодолци.

плекан, -а, -о плехан, лимен. — Све смо имали плекани судови, па плекани

тањири.

плесњаив, -а, -о плеснив, буђав. — Леб је скроз плесњаив, неје за едење.

плесњаиви се несв постаје плесњив. — Ту{ј}-e влажно, па се намирнице ПЛес

њаиву.

плесњив, -а, -ов плесњаив. — Не јеђте плесњаиво сирење, це разболите?

плесњивење с глим од плесњиви се.— Како да ги чувам отплесњивење, не знам.

плесњиви се несвв плесњаиви се. —У подрум се све плесњиви што остаиш.

плете несвхекла, кукичи. — Еве какви сам свећенари исплела за кошуље, а сЊг

плетем плетенче за вуту.

плетенче с чипкана крагна с перлама (манистрима), која се носи на вути око

врата, в грудњак (2). — Неchм имала кошуљку с рукави и ћенари, него сам на собор

носила вуту с плетенче. t

плетење“ с плетиво. — Узни тој твое плетење у руке, па по говеда!

плетење“ с гл им од плете, плетење. — Овде нема седење, само плетење.

плетиља ж она која плете. — Мамина плетиља, исплела цел џемпир сама.

плетића игла жигла за плетење. — Да ми купиш плетиће игле, оћу и ја да

плетем.

плетићка ж в плетића игла. — Изгубила сам едну плетићку, негде гу џембоса и

нема гу.

плетка ж мустра, в заплит. — Узо плетку од онија убав Дескин џемпир.

плећка ж1. горњи део леђа. — Укачи гу на плећке и донесо дом, не можеше да

оди. 2. бут заклане животиње. — Дадо му предње плећке, а sадње ћу пастрмим да

осушим.

плик м (мн плици) мехур на кожи. — Попари се на врелац, па ми се надуше

плици. — Испличи се с-покриву, сbг ме еду плици.
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плиска“ ж зоол в плискавац. — С камен на камен у реку подрипкује плиска.

плиска“ несвпрска (водом, течношћу). — Плиска по кућу, па ће мете. — Плиска

деца све воду књд прооду нис пут. — Не плискај књд одиш по лочке.

плиска се несвпрска се, купа се.— Немој се плискаш. — Књдоди све се плиска, па

му чешире уплискане до колена. — Врапци се плискају по бару.

плискав, -а, -о попрскан, ушљискан. — Што су ти чешире толко плискаве, куде

си газил бару?

плискавац м зоол птица која се гнезди у близини реке а живи на реци, в глурац.

— Ене га плискавац, стои на камен и плиска се.

плискање с гл им од плиска“ (се), 1. прскање, шљискање. — Дојдоше додолице,

па беше плискање с кове до гушу. — Сплискање по блато има се укаљаш, 2. фиг

шамарање, батине. — Плискање, сестро, не помага, само добра речз-дете.—Зарадил

је плискање по дупе што не слуша.

плисне свр 1. прсне, пљусне, проспе. — Плисни воду по њега књд севте појде у

школу, да му учење иде ко вода. — Плиснула му мастило на књигу. 2. фиг ошамари.—

Кад)-ти плиснем шамарчину, неће ме такој више гледаш.

плитачко прил плитко. — Плитачко ми поорал. — Ту-е плитачко, мож се прејде

река.

плитачњк, -чка, -чко 1. доста плитак. — Вир је плитачњк, неје за купање. 2. фиг

глуп. — Спамет је доста плитачњк.

плитко прил на малој дубини, плићак. — Прегази реку там куде-е плитко.

плиткоуман, -мна, -мно малоуман, глуп. — Како га слушаш, зар не видиш да-e

плиткоуман?

пличи несвоcapи, изазива пликове. — Не дирај покриве, пличу руке, ће те

испличу да плачеш.

пловка ж зоол патка. — Лову пловке по Блато.

плотна ж бронзана плоча на којој се кува на шпорету за чврсто гориво.— Прce

ми плотна на нов шпорет.

плоча ж 1. потковица. — Испадле плоче на Жерка, требе га обувамо. 2. камен,

стена равне површине. — На туј плочу-е нацртан воденички кантар, е ту-е ајдучки

ђугум са злато. 3. пљоснати камен. — Добре плоче извадилу мајден, у Савчи камен,

за бесамаци.

плочес, -та, -то плочаст, пљоснат, отањен. — Требе ми едан добар плочес

камен из реку да затиснем купуз у буре.

плочка ж дем од плоча 1. потковица. — На вола поиспадале плочке па не можда

вуче како требе. 2. плочица за игру школице.—Најди неку плочку од ћеремиду, докле

нацртам школицу, па да се играмо. 3. било која плочица. — Потури му неку плочку

под ногар да се не клима остал.

плуг м пољопривредна направа за орање. 2. мера према извршеном раду: један

дан орања.

плуи несводаје непријатан мирис. — Овија леб плуи на буђу.

пљаска несв1. удара шаком по голом телу или по води. — Кад)-це наљути, па га

увати да га пљаска подупе, да не гледаш.—Пљаска по воду, свлда ме упрска да се не

купам. 2. фиг говори глупости, пороче. — Ич да га не слушаш, књд почне да пљаска

будалаштине. — Пљаска глупости, а деца мислу то-е истина.
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пљаска се сврудара се по голом телу. —Задиже канавац Рулка Лебецка, поче се

пљаска по голо дупе и вика: Овој ће ви на сви суди!

пљаскање с глим од пљаска (се). — Има све модрице по дупе од пљаскање. — Не

мога да слушам тој Ђорђино пљаскање, ото си дом.

пљеска несвв пљаска, 1. удара. — Књд узнем да га пљескам, има га упљескам, да

ме запанти. 2. аплаудира. — Народ не знаје, па си му пљеска сас)-шаке за глупос. 3.

фиглупета, трабуња. — Немој туј пред-дете свашта да пљескаш!

пљеска се несв1.. хвалише се. — Сел се пљеска по груди ко да-е кој знае које

уработил. 2. фиг изазива, спрда се. — Пљеска се по дупе увек књд га види.

пљескавица ж фиг батине. — За тоlj)-е дома добил пљескавицу.

пљескање с гл им од пљеска (се). 1. батинање. — Чим дојде дом, чека га добро

пљескање. 2. аплауз, аплаудирање. — И тој књд рече, народ поче с пљескање, па

н-умеје да стане. 3. фиглупетање, трабуњање.— Оној пљескање од онуј жену си га

нигде нема. — Дојади ми више с тој пљескање. 4. фиг хвалисање. — Од њојно

пљескање пола врљи у воду, пола забораи, што остане-е истина.

пљесне свр 1. удари. — Како које дете пројде, он га пљесне, а после вика с никога

се не задева. 2. падне. — Љизну се на греду и пљесну у воду. — Пљесну га одј-séвњу

грбачки да га упокоји.

пљесне се сврудари се. —Пљесну се почело, па опцова. — Пљесну се по дупе, па

подрипи. — Пљесне се у груди па се закокоће.

пљосан, -сна, -сно пљоснат. —Требе ми еден пљосан камен да притиснем зељке

у кацу.

пљоска ж пљосната боца с ракијом. — Попише целу пљоску за пола сат.

пљувка ж пљувачка, испљувак, в пљунка. — Ако немаш лепак, залепи писмо с

пљувку. — Доктур тражил да му прегледа пљувку.

пљувне свр пљуне. — Пљувнул га у око. — Ћу те пљувнем да те осакатим.

пљуне сврфиг 1. удари, ошамари. — Немојти пљунем шамар да се пушиш, 2. изр.

— Можда ми пљуне пот прозор (ништа ми не може). — Пљуни у шаке, па узни

матику (прихвати се посла).

пљунка ж в пљувка. — Не држ пљунку (у) уста.

пљунут,-а,-о фиг исти, истих особина. — Гледам га: пљунут поп Јован.—Синје

пљунут башта, а ћерка — пљунута мати.

пљуска“ ж овлашни шамар. — Добил је пљуске што не слуша. — Још док је

малечко, дај му по неку пљуску да знаје после да те слуша.

пљуска“ несв 1. пада. —Целден пљуска киша, не могамо ништа да уработимо. 2.

фиг шамара, бије. — Пљуска оној дете за ситницу, ко да му неје мати.

пљуска се несвумива се обилно водом. — Кад)-це мије, пљуска се ко да се купа

на реку.

пљускање с гл им од пљуска“ (се), 1. умивање. — Без добро пљускање не рачуња

да се омил.

пљусне свр 1. падне (киша). — Збирај рукољке докле неје пљуснула киша. —

Пљусну киша, напраји мачку од мене. 2. фиг удари, ошамари. — И мати га пљусне

овћг-онbг, ал не такој како башта.

пљусне се свр 1. овлаш се умије водом. — Најутро се пљусне колко да му чини

адет. 2. лупи се по делу тела. — Књд му реко: „Куде ти-е шлајпик?“, пљусну се почело
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и побледе. — Трг рече бесрамница: „Поздрави ми Рулку Лебецку!“, па се пљусну по

голо дупиште.

пљуцка несв1. повремено пљуне.— Сваки час пљуцкако да-е добил неку трлему.

2. фиг ниподаштава, не цени.— Пљуцка он на њино имање и куће. — Пљуцка ми се на

њин богатлђк!

пљуцкање с глим од пљуцка.— Еси ишћлкуде доктура за тој пљуцкање крв”

пљушти несв1. много пада, лије (киша). — Како да работимо књд пљушти киша?

2. фиг удара, шамара. — Ђе пљушти по нечијо дупе, видим ја.

по пред после, за, иза, у — Ете-ни куде вас по Ђурђовдљн. — За кво сам се мучил,

нека по мене остане нешто добро. — Дојдоше одма по свадбу. — Појди по њега да се

не загуби. — Отишал по њу да гу вика да дојде дом. — Води ги куде реку, да пасу по

ладовину. —Чијодететој иде потебе? 2. на.— Нешто ме изеде по грбину. 3. изр: иде по

стоку (говеда, овце...) чува стоку. — Отишал Миленко по говеда. — Коћ јутре иде по

говеда.

/по моински /по мојински/изрна мој начин, в моински / мојински. — Ћу му се

надрењам по моински да запанти за цел век.

/по пропис изр добро, ваљано, како треба. — Напраил га по пропис. — Ручамо

по пропис. — Напили се и наели по пропис.

поa жв паја, вструка.—Ћилими су ниткаени од две пое, а постељке одј-три.

поабан,-а,-о похабан, просењен, неупотребљив. — Стои начевилнк њојна стара

поáбана вута. — Још носи оној поáбано гуњче.

поáби свpупропасти.— Купи му обувку, како гузачас поaби да ми-е да знам.

поали свр размази, вуали. — Кад)-цу га толко поалили, нека га сbк и трпy.

поален,-а,-оразмажен, вуален. —Толко-епоаленда никога не верма.— Сва вој

деца поалена.

поaљак мразмаженко. — Мене не требе поaљак, него послушно дете.

поáпси свр ухапси све. — Све ће ни поапсу ако виду да смо обаљали буке у
1

државно.

поара свропљачка, упропасти, уништи. — Поарали му кућу тија арамије, остал

без ништа.

поapчи свр потроши,употреби.— Већем поарчимо мрс, требе дазакољемо неко

бравче.

побагравеје свр запусти се, потамни у лицу, разболи се. — Не знам кво му-e,

тике нешто побагравел у лице.

побаци свр изгуби плод, абортира. — Жена му па побацила. — Крава беше тог

побацила теле.

побаши свpутаји, сакрије. — Дадовој кило шићер, она тој побаши ко да ништа

неје било. — Неће ти ништа каже за тој, све ће побаши што знаје.

побашка прил одвојено, посебно. — Ми смо си побашка, несмо из исту кућу. —

Потпечем гу, па потфрљим жар, па се све двоји побашка ка-це еде попареница.

побашување с гл им од побашу(ј)е. — Нема побашување међу нас, работи се

ш-чис образ.

побашуe / побашује несвкрије, таји, лаже. — Што она знаје да побашује,

ниедна вој неје равна.

1 побега свр избежи, побегне. — Побегамо сви у шуму да ни не затекне туђа војска

у кућу.
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побегуља ждевојка која је побегла за момка.—СЕги ми имамо у кућу побегуљу,

место да су се убаво оженили, како му викамо.

побелеје свроседи. — Побелеја од овај деца немајмири! —Ћуте питам како-е књд

и ти побелејеш. — Побелејал, а памет му још литка.

побере свр 1. у дем знач: бере мало. —Поберијабучке у торбиче, па иди по говеда.

2. обере, покупи све. — Побери све што-е остало од)-цливе.

побеснеје свр побесни, разјари се, подивља. — Склаћај му се с-очи књд побеснеје.

— Несу им туј родитељи па побеснејаше деца, кућу на рогови дигоше.

побива несвпобија, забада. —Побива грањке да запотни отаву. — Побива колци,

ће ограђује сењак.

побивање с гл им од побива. — Донеси онија голем чук за побивање колци!

побије свр 1. поубија, потепа. —Отиде љут, свеће ги побије дома. —Ћу побијем,

бре, туј багру, да ми не смита. 2. забије, набије, постави. —Ће побијемо колци, па ће

ограђујемо огрењу све грање.

побије се свр 1. потуче се. — Немој се ти мешаш ако се деца у школу побију. 2.

постави се, набије се. —Прво се побије остожа, па се тегзакити, ондак се насади вра,

па се коњи уведу да вршу.

поблесавеје свр полуди, постане неурачунљив. — Поблесавел ли-е не знам, све

што имаше на други раздава.

побогу речца за појачавање значења унижености, беде. — НесЊм ја ко побогу

Верка, да ме ти тепаш с мокро конопче!

пободе (се) свр 1. сукоби (се), судари (се) роговима (волови, бикови, јунци), в

збоде се (1). — Књд искараговеда на дел, воли да пободе волови, да види кои-ећаја. —

Кад)-це волови пободу, измакни се да те не стапкају. 2. набије (се), побије (се). —

Овде ће пободемо грањке да запотнемо жито. — Пободу се дрвља, па се размерује за

темељ.

поболи (се) свр 1. разболи се. — Све се плашим да ми жена не поболи, нешто вој

неје добро. — Крава му поболела, па викал мрвењака. — Одј-толко вучење и трчање,

мож се поболи. — Поболела се Стамена, па нема кој лебда имј-меси, но ме викаше.

—Жена ми се поболе, па музем краве. 2. боли мало. — Ће поболи малко, па ће умине

од овија прашак. — Кад)-ти извадим трн испету, ће поболи, па ће престане.

поболуе/поболује несвболује неко време. — Поболује такој у кревет, па се дигне

на ноге, не иде куде доктура. — Поболуе, поболуе, па си па отиде у работу.

побољување с гл им од побољу(ј)е (се). — Сваки час побољување, не постизам

само да ги водим куде доктура.

побољуе / побољује несвчесто се разбољева, побољева. — Зимени деца често

побољују од наseб. — Сваки час побољује, а немам књд да гуводим куде доктура.

побрамдеми хипод побратим. — Ћесврнемо куде мојега побру у Дубисци.

побратим м пријатељ узет за брата, онај који је с ким као брат. — Имам ја

побратима у Полом, ће ми помогне да прекарам стоку на Чемерник.

побратими се свр узме кога за побратима. — Побратимили се још у ропсто, у

Бугарску.

побратимување с гл им од побратимује се. — За њега-е и побратимување колај

работа.

побратимује се несвузима кога за побратима. — Побратимуј се с онија што су

ти добри другари, а не с пијандуре и скитнице по мејане.



Црнотравски речник 655

побрзга свр пожури, похита. — Побрзгај туј работу, не могу те чекам.

побрка свр 1. измеша што. — Побркај превнину и компири с воду, па дај на

свиње у пладне. 2. погреши. — Ти си туј нешто гадно побркал, неје било такој. —

Побркал бабе и жабе. 3. фиг препозна кога у другоме. — Побркал си ме с мојега

булазара, ел)-личимо. 4. фиг здружи, састави. — Побркамо говеда да ги заедно

пасемо.

побрка се свр 1. погреши. — Побркал се нешто, неје израчуњалкако требе. 2. фиr

поремети се, полуди. — Побркал се скроз, неје чамуз.

побркано с оно штоје настало мешањем две или више супстанци. — Спремила

сам побркано у кову, само да га сипеш на свиње у корубу.

побрљавеје свр полуди, пошантави. — Еси побрљавел, куде водиш деца на овуј

слоту по Чемерник?

побрљави свpв побрљавеје. — Стар човек у самотињу побрљави.

побуса свр постави бусење. — Направу колибу ус-трлу, накопају бусје па гу

побусају.

побутне свр погура. — Да побутнемо кола да излезну из кал. — Побутни га,

видиш да се успал.

побутњује несвеуpка, подгуркује. — Сваки ме побутњује куде гођ да седнем, на

свакога сам на сметњу.

побучка несвмало бучка (= одваја масло од млека). — Удрвендељи се бучкаећи

масло, нека сbк нека друга малко побучка.

повади свр 1. извади све. — На време повадимо компири, ко да смо знали да ће

рано да забели. — Повадил међе у Јесикиницу, па врљил у трњак. 2. изр: повади очи

посвађа се, дохвати се. — Доватише се, повадише си очи, ја немога да ги гледам па

побего.

поваздњн прил по цео дан, ваздан. — Поваздњн преседи такој ћутећки на тро

ношку, уз огњиште.

повала ж поваљено жито, трава, дрвеће. — Едва окоси онуј повалу на Ја

никино. — Исеко буке, напраи повалу по шумак, па нека се сушу до пролет.

повален,-а,-о 1. поваљан, уваљан. — Све ни повалено жито на рид, ко да се нека

ала грваљала. 2. фиг похваљен. — Повален од учитеља за учење. 1

повали (се) свр 1. похвали (се). — Нема двна да се за нешто не повали. — Има

зашто и да се повали. — Н-умеје човека ни да повали књд нешто уработи како требе. —

Нема који да те повали за туј работу, узни па се сама вали. 2. обори. — Ветрина ни

повалил све жито у Китку. — Снег повалил плотови на авлије. 3. фиг обљуби. — Куде

па ти знаш ел гу повалил ел неје, да им неси вењер држал?

поваливечера жIм хвалисава особа. — Не мож (да) почне ората да се тај по

валивечера за нешто не повали.

поваља свр 1. пообара. — Грваљала се деца по траву, па гу све поваљала. 2.

котрља штогод. — Поваљал точак малко, па остаил.

поваља се свр 1. полежу сви. — Поваљали се у траву ко кутpишта. 2. полегне

(трава, жито). — Поваљала се ржeницa од онуј аламуњу. 3. фиг задовољи се

превртањем по нечему. — Нек се лечка поваља по кревет, па да спи, - трп прид

поваљан,-а,-о полегао, пообаран. — Овђе ми све поваљан на Вител, мора да су нечија

говеда била улезла.
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повам прил ближе амо, в поовам. — Међа, чини ми се, беше повам. — Дојди

повам да не киснеш. — Повам — потам, само ме гурају.

повамке прил в повам. — Што не седе повамке да пооратимо?

пованџира свр полуди. — Од њи ћу пованџирам, друго им не могу. — По

ванџирал од голем памет.

повапири се свр 1. постане вампир. — НесЊм чула да се неки куде нас по

вапирил. 2. фиг заинати се, прозлоби се. — Повапирил се, па с никога не орати. — С

повапиреног човека не можда излезнеш на крај.

повари се несвјевр кува се извесно време. — Глеј грне, да се повари још малко па

га измакни.

поварка се свр припази се, причува се. — Поваркај се дате не уплискам с воду. —

Поваркај се од блато да ти не ушљиска чешире.

повата (се) свр ухвати (ce) , похвата (се). — Поваташе коњи чак на Големи

Чeмeрник. — Поваташе зајци у Страње. — Поваташе ги у лажу. — Мачка све повата

поганци... — Поваташе се у коло да играју. — Поваташе се сами у лажу. — Поваташе

се врапци на примку.— Поваташе се за гуше. 2. фиг обљуби се. — Поваташе се на моје

очи, а ја од|-црам побего да ги не гледам.

повати се свр прихвати се чега, ухвати се посла. — Само седи и еде, неће се

повати за ништа осем заложицу.— Кад)-це повати заработу не мож га отргнеш ни за

обед.

поваћкује несвповремено хвата. — Такој, умеје он и да поваћкује ако има

шансу.

поведе свр почне да води (стоку, коло...). — Ти поведи говеда да ја прискpкнем

вракњицу. — Кат поведе коло, одма се до њега вата Стамена. — Поведи бро, Тодоро

(нар песма).

поведе се свpугледа се на кога. —Повел се за Милутка, па чудо праи по село.

/поведе ред/изр причува, припази, побрине о нечему или некоме. — Поведи ред

o(д)-тој дете, нешто неје добро. — Поведи ред кво оратиш и suдови имају уши.

повесамцем дем и хип од повесмо. — Ичетка се ш-четку повесамце од онћа

отпадак, па се намота на кудељу.

повеска ж превез. — Турила везену повеску преко главу.

повесмо / повесно с прамен кудеље који се преде. — Које како повесно огребем,

ја га превржем на средину да се не мpси. — Испреде ти она еднако и повесмо и

кудељицу на таначко.

повечерка сврудем знач: повечера. —Требели дете да повечерка, приспало му се.

повеша свр окачи. — Повешај овија оглави на дирек.

повешче с дем од повеска. — Врзала на дете повешче преко главу.

повива несв1. увија у пелене (дете). — Сваки час повива дете, често вој се

упишки. 2. савија. — Ветар повива грањке, стра ме ће искрши ошав.

повивање с глим од повива. — Не дава да војсе ники меша у повивање дете. —

Искршише се метловине от-повивање на ветар.

повивка ж оно чиме се беба повија, пелена. — Дај ми другу повивку да повијем

бебуљана.

повиди свр посвpши, обави одређени посао. — Отишл у Предене у општину да

повиди неку работу. — Књд повидиш по кућу, дојди да збирамо сено. — Иди повиди

стоку, па заклопи кошару.
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повије свр 1. увије у пелене (дете). — Чекеј докле не повије дете, па ће излезне. 2.

савије. — Кад)-дуне северинко, повије дрвља до зевњу. 3. поплаче, покука мало. —И

chrorиде на гробље, повије му на гроб, па војлакне. 4. фнг изгрбави се. — Повил се од

године. — Повиле га године и голема работа.

повика ж вика, дрека. — Лисице месо еду, а повика на вука (изр). — Ква-е тој

повика по авлију?

повикне свр позове, зовне. — Повикни га, ту-е доле, слезал у падину, у шибак.

повине се свр покори се. — Ако се повине, ће му даду да работи, ако се не повине

нема ништа од)-тој. -

повињување с гл им од повињује се. — Неје навикал на повињување, но све

работи на свој врат. 1

повињује се несвпокорава се. — На никога се не повињује. — Оће да му се сваки

повињује.

повиш / повише 1. прил више. — Старејко донесе повиш дарови от-кума. — Ако

од њега купујеш, повише ће платиш, 2. пред изнад— Његова-е кућа повише нашу.

повишетак м повишица, додатак. — Еднуш су у тој предузеће добили и по

вишетак и више — никад. — Ако сbк не буде повишетак, а ка(д)-ће?

повиши свр повиси, повећа. — Цену ће ти повиши, па бог!

повишке прил повише, више. — Овија пут ни дадоше повишке слободно за

празник. — Сипни му повишке, а што само тоцко?

повишување с глим од повишује (се). — Рекли ће буде повишување на пенsију.

повишује (се) несвповећава (се). — Место да ни повишују, они ни снижују

плату. — Посо се повишује, цене се повишују, а плата слази. — Надооди вода,

повишује се река. — Само ми се притисак повишује.

поводење с гл им од поводи се, угледање на кога. — Нема поводење на никога,

знаш ис-коју си кућу и колко ми можемо!

поводи несв1. почне да води кога. — Поводи сšг ти говеда накуде кућу, ја ћу те

стигнем. — Нека он поводи коња докуде воденицу, ете ме за едно фртаљ, да на

товармо брашно. 2. води неко време. — Поводи краве докле орамо, па ги остаи и

изгуби се.

поводи се несвугледа се на кога. — Не поводи се ти за Рашу, он је голем, што он

може, ти не мож. — Што се поводиш само за лошо друство?

поводник м поводац. —Дај ми поводникда гија водим, ти узни прут патерај.

поводување с гл им од поводује. — Од)-тој његово поводување деца на пазар

ништа неће буде.

поводује несвеоди са собом. — Ако поводује и коња, нека тури две врећке

компири за дода-Драгињу у Предене.

повођује се несвповоди се за ким. — Млого се повођује за друство.

повози се несввози се мало. — Дај ми бициклу да се и ја малко повозим.

повој м 1. памучна трака којом се повијају бебе. — Бес-повој не мождете добро

да повијеш. — Не забораји да понесеш повој на дете. 2. фиг пелене. — Оћеш у повој да

тетурим падате носим (ирон)?—У црн повој га, дабогда, мати завивала (клетва).

повојак/повојњкм дем од повој.—Не пооди на пут з-дете бес-чис повојbк.

повојница ж свечаност поводом рођења детета, в бабине. — THк смо били на

повојницу куде ујкини, затој ни неси нашњл дома. — За повојницу купи на дете кво
1

öћеш.
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повојцим мн бебина пресвлака: пелене и повој. — Понеси и повојци ако требе да

га преобучемо.

повојче с дете у повоју. — А на кога да остаим повојче књдработим у поље?

повр прил изнад, поврх — Ти гази повр и држ се за острожу, а ја ћу ти врљам

дипле, да зачас зденемо стог.

повр пред изнад нечега — Повртој има да изринеш кошару и постељеш на

говеда.

поврата ж бот шумска биљка Таnacetum Macrophyllum.

повратаљка ж део разбоја којим се у току ткања постепено отпушта и кочи

задње вратило.

повратило с в повратаљка.

повреди се свр увреди се. — Повредили га што му рекли от-коју-е сорту, па с њи

не орати.

повређен, -а, -о увређен. — Не знам за што-е повређена, ал куде нас више не

дооди.

поврже (се) свр повеже (се), увеже (се). — Напраил јужице да поврже снопје. —

Повржи говеда у кошару. — Повржу се грcнице у снопчетија, па у топило.

поврзан, -а, -о извезан, повезан. — Снопови су поврзани и зденути у кладње. —

Говеда поврзана за јасле лежу и преживају.

поврзување с гл им од поврзује. — Викај ме за поврзување снопје и денење у

кладње.

поврзује несв1. везује, увезује, повезује. — Узе да поврзује снопје место да збира

рукољке. 2. забрађује се. — Пола сат поврзује шамију, куде ли намеравља?

поврља свр 1. бацау извесној мери.— Поврљали малко сено у плевњу, па седли у

ладовину. 2. баци све, набаца, побаца. — Напил се, па поврљал све по кућу, лом

напраил. — Поврљали онеј цепанке какодаје, место да ги напакују.

поврљи свр побаци, абортира. — Па поврљила дете.

поврне! свр 1. узврати, одговори. — Никога не верма, на свакога поврне реч. 2.

фиг окрети се, освежи се, поврати се од умора, жеђи или из несвести. — Донесо му

стовну с воду, те поврну душу од|-џеђ. – Поврну се од болес. — Често вој штукне

свес, едва гу поврнемо. 3. врати стоку. — Иди, поврни говеда да не отиду у штету. 4.

поврати, избљује. — Немојтојда даваш на дете да еде, ће поврне. —Поврну све што-е

изел. 5. фиг врати у живот. — Замалко да мањка, едва га доктури поврнули.

поврне се свр 1. врати се. — Немојти се поврнем дате упљескам. 2. поврати се

од умора, жеђи, болести. — Још се несšм поврнул од онолку работу, од онија умор.

— Рекомо готов је, ал се он поврну из мртви. 3. врати стоку. — Требе се поврну

говеда да пасу уз реку.

поврта несвчува, растура, развлачи. — Поврташ свашта по кућу — и које ти

требе и које не требе.

поврта се несвмота се, омета. — Што се целден поврташ по кућу, што нешто

не работиш?—Чукче сетуј поврташе едно време, а књдми требе, нема га нигде.

повртање сглим од поврта (се). — Нема повртање по кућу, но на работу да се иде.

поврти свр узме, дохвати, дограби. — Ћу повртим туј гребуљу да врљим. —

Поврте онуј крошњу па у чичине тарабе.

поврћа несв1. узвраћа, одговара. — Ники не смеје у кућу да му поврћа реч. 2.

понављаједно те исто. —Што Стојча стално поврћа: „Туч! Туч“?— Стално поврћа
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едну исту причу одрат.—Ако неси чул, нећу двапут дати поврћам. 3. враћа стоку. —

Поврћа говеда из утрину. 4. фиг повраћа, бљује. — Поче дете да му поврћа од оној

друскање у автобус. 5. фиг долази к себи. — Поврћа душу од умор.

поврћа се несв1. враћа се. — Поврћа се да заврши откoc. — Немој се поврћам да

те па бијем. 2.мота се. —Поврћа се по кућу кобрљиво шиљеже. 3. оживљава, долази

к себи.— Поврћа се одј-цтра, млого се бил уплашил. — Поврћа се из мртви.— Пусти

га, човек се поврћа.

поврћање с глим од поврћа (се). — Нема поврћање, ако-е отишла, нека гу, нек си

иде по њојан пут.

површава несвзавршава, окончава. — Док он површава работу у општину, ће

попијемо по едну у кафану „Куде бесконкуренцију“.

површе свр оврше. — Да површем још овој малко овсЊк, па да вржем богу браду

на остожу.

површи свр заврши, одради. — Отиде сабајле у Село да површи неки посо. —

Површил работу и врнул се до пладне.

површица ж в површка. — Не мож свакога да издржи површица, поголеми и

потешки пропадну.

површка ж кора која се ухвати на снегу после сунчних дана. — По површку

одимо побрзо него по пртину. — Да неје површка, sипали би снег до колена.

повукује несв1. вуче, повлачи. — Остарел коњ, едва повукује плуг. — Учитељ га

почесто повукује за уши. 2. храмље. — А што чича онакој повукује леву ногу?3. цеди

се, враћа се. — Река се повукује у корито, 4. вуче се. —Јоште војсе повукују ствари по

кућу, ако-е одавначке умрела. 5. фиг изазива. — Немој ме повукујеш за език, свашта ће

чујеш.

повуче свр 1. помакне, покрене. — Повучи предњаче, извукал сам артак ис)-

-срченицу. 2. фиг заради. —Требе човек млого да повуче да запечали, да напраји кућу.

3. фиг оптерети се. — Радоица ће највише повуче сег књд је Данил умрел. 4. фиг

уметне се на кога. — Повукална башту. — Шијавос је повукал на баба Донку. 5. фиг

добије мирис и укус. — Ракија повукла на дудово буре. 6. удахне. — Књд повучеш дим,

ће видиш какве цигаре пушим. 7. изр: повуче ногу учини што први после чега то други

учине. — Стамена повуче ногу, и све се девојке у малу до зиму оженише. — Житко

повуче ногу и сви отоше у дуванску школу у Прилеп.

повуче се сврфиг пође, придружи се. —Да се овија шанта не повуче с нас, побрзо

би стигли у Ан. — С њега-е стално закасотина, ако се повуче ш-човека.

/повуче мачка за реп/ изр буде изложен непријатности, преоптерети се,

доживи штету. — Ће повуче мачка за реп за тој што-е уработил. — За туј галату ће

повуче мачка за реп. — Повуко мачка за реп докле измири дугови.

/повучи-потегни изручинити нешто с напором, тешко. — Било-е око тој,

богами, повучи-потегни.

погађа несв1. договара, уговара погодбу. — Отишал Милтоја да погађатишља

рај за кућу. 2. фиг вређа. — Њега-е тој млого погађало што куде њи неје наврћал. —

Погађа га што га ники не поштује, а здравје-е дал за туј кућу. 3. фиг прориче, врача, в

гата (1). —Дошла циганка што погађа у карте. 4. фиг дира у најосетљивије место. —

Тај ме девојка одавно у срце погађа. — У живац ме тај жална песма погађа.
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погађа се несв1. пазари, прави погодбу. — Погађа се с трговци за пар волови. —

Погађа се, погађа и не погоди се око оној коњче, остаде ми жал за њега. 2. пада у

одређено време. — Свети Јован се погађа у недељу.

/погађа момка/изр договара се око ангажовања чувара стоке. — Отидоше у

Дервен да погађају момка за чување говеда.

погађање с гл им од погађа (се). — Бес погађање нема тргување. — Стој нема

погађање, тој неје за продаву. — Ти верујеш у њојно погађање у длан?

погали свр помилује, помази. — Дошло дете куде тату да се малко погали. —

Погали га, виш како те умилно гледа.

поган“ м 1. фиг змија. — Беж од тија поган књд га видиш. — Туј се, у камењак,

завлачи свакакав поган. 2. фиг зао, подмукао човек. — Пројде онија поган преко

раскрсје, куде ли се одвуче?

поган“, -а, -о подмукао, покварен, лош. — То-е млого поган човек, с њега ништа

да не работиш, увек ћете заебе. —Там живи млого поган свет. — Што поганјезик има,

да гу не слушаш.

поганац м зоол миш. — Поганци све усаравили жито у пресак. — Увукал се

поганац у дувку, не мож га мачка увати.

поганење с гл им од погани (се).

погани (се) несвпрља (се), квари (се), постаје неваљао. — Знаје само да погани

куде ступи с онеј каљавецомпе.—Погану се деца, дружејећи се стога мангупа.

поганија жм покварењак, пакосник, зао човек. — То-е поганија човек, с њега се

не ортачи, не започињај ништа.

поганисује се несвпонаша се пакосно, злобно, подмукло. — Почел се и он

поганисује. t

поганлisк м подмуклост, пакост, поквареност. — Оће с поганл#к да напраји

кућу. — Дојадил ни-е његов поганлик.

погансуз м 1. фиг змија. — Утепа еднога погансуза с косу на штетину куде сливе.

2. фиг покварен, подмукао, злобан човек. — Тија човек је голем погансуз. — Куде баш

јутроске да ми прејде пут онај погансуз, кад!-цам пошњл на долеко.

погансузлiкм в поганлок. — За такав погансузлiк овде се још неје чуло. — Куде

се сšг сети за тија погансузлisк.

поганче с дем од поганац.—Ђе излезне издувку поганче дати иструпи уши.

поганштија жм в поганија. — С поганштију нећу (да) имам посла.

погачка ж дем и хип од погача. — Кум закоље шиљeже, донесе баничку и

погачку. — Куде ми-e ckr oнај погачка што ни-е некад месила матика(д)-цам бил

малечњк.

погине свр фиг настрада, смрзне се. — Погинумо од ладноћу у бараке на

градилиште. — Погину одј-цтуденицу докле дојдо преко Џеврљанку.

погледа свр 1. фиг помогне, постара се. — Кад)-sанемогнеш, кој ће тог да те

погледа?—Ники од моји нејетел да ме погледа ка(д)-цам родила дете без мужа. 2. фиг

учини срећним, задовољним. — Да и мене деда-Бог еднуш погледа, а не само моји

душмани, - имп поглеG). — Погле(ј) штачка смо уработили за оволки божи ден.

/погледа крос прсти изропрости, учини се невештим. — Толко пут царм)-му

прогледал крос прсти, оцаг више нећу.
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поглеђује (се) несвповремено (се) погледа, загледа (се). — Немој ме такој

поглеђујеш, не могу ти ништа помогнем.— Бадава се поглеђују књд им неје суђено. —

Стално се поглеђује у огледало.

погоди свp договори, утaнaчи трговину, посао. — Да се погодимо за тој кравче.

— Убаво се погодимо, ал он размаши.

/погоди/изр погоди момка момкињу договори се око чувара стоке. — Погодил

младу момкињу иlзЈ-Сејаницу да ни чува овце.

поголемеје свр постане дужи (дан), повећа се. — Књд поголемеједњн, тšг можда

скиташ колко оћеш. — Све му облекло поголемело откако се разболел.

поголеми се свр учини се значајним, важнијим. — Поголеми се човек откЊд

постаде одборник.

поголемчњк, -чка, -чко комп од голем; повећи, повиши, подужи. — Требе да-e

млатач поголемчњк, да довата у врсливе. — Наши компири на штетину нешто

поголемчки. — Овој твое јаренце (дете) поголемчко од мое. — Већем је поголемчњк

дњн, па можда се и поработи на њиву.

погор(е) прилмало навише.— Почни од погор да косиш, паскарајоткос до слог.

погори свр 1. кратко гори. — Лоша дрвља ми донел, погору малко па се угасу. 2.

изгори све. — Овој петрово слbнце погоре све живо, спепели траву.

погорке прил в погор(е). — Кућа имје погорке уз малу. —Помери се погорке дате

не ушљискам.

погосподи се свр постане господин, постане госпођа. — СЕл отишли у варош,

одма се погосподили.

пограби (се) свр 1. похита да узме, отме. — Пограбише браћа тој све што

вредеше на време. — Први се пограби за поголем комат. 2. пожури. — Пограбимо те

ожемо докле беше убаво време. — Пограби се да стигне први, да први сработи.

погрваља се свр 1. потуче се, в згрваља се. — Заиграше се деца, па се зачас

погрваљаше. 2. поигра се превртањем по слами, сену, трави. — Погрваљаше се деца

по ново сено у појату да ги коске овуј годину не болу (сујеверица).

погрди свр мало грокће (свиња, прасе). — Ђе погрди свиња, ће погрди, па ће

престане.

погребе свр огребе, очисти од масноће. — Погреби котле од варено млеко, па да

га оперем.

погрешување с глим од погрешује. —Требетој да работиш без погрешување.

погрешује несвчесто греши. — Књд рачуња често погрешује.

погpкавеје свр промукне. — Млого појал на свадбу па погpкавел.

погуби“ свр изгуби све. —Погубил овце по Острике, па ги до мрак не можзбере.

погуби“ свр убије. — Човека сам довела, како да га погубу, тој си само мислу. —

Педесе људи су погубили Бугари у Баинску реку.

погули се свр изгребе се, огребе се. — Погули се све идејећи по овце кроз)-

-шибаци.

под / пода пред под, испод. — Седни у ладовинку пода дрво да се одмориш. —

ветрењача ти-е под ајат, узни још три човека, па гу носи. — Остаил виле и гребуљу

ПОД ајат.

подава“ сврда, да све, разда, раздаде. —Све што имашемо, све подава на други.
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подава“ несвпопушта, није стабилан. — Не ступуј на туј греду, подава, ће

паднеш у реку. — Почела кућа да подава, требе се поšида з-долњу страну и уцврсти

з-бетон.

подава се несву изрне подава се 1. губи снагу, занемоћује. — Ако сам остарел, ал

се још не подавам на млади, барабарке работим сњс њи. 2. прихвата мишљење. —

Мож колко оћеш да гу убеђујеш, она се не подава, тера по своé. 3. узмиче, попушта,

признаје првенство. — Не подава се ни на појаки од њега. — Не подава се за живу

главу. 4. подаје се, лако пристаје на обљубу. — Како гођ да вој пријдеш, она се не

подава. — Не подава се на никога, воли си мужа.

/подава снага изр издаје снага, стари, онемоћује. — Још би работил да га не

подава снага.

подавање с гл им од подава“ (се).

подави свр 1. закоље зубима. — Побеснејала мачка, све подавила кокошке. 2.

утопи у води. — Понесе вода ћуприју, замалко да подави овце. 3. изуједа. — Овај

бесна кучишта ће ни подаву деца књд појду за у школу.

подави се свр 1. удави сеу води.— Немој се подаву деца у бобатало, ти ги наspћај.

2. изуједа се, здаве се пси. — Подавише се пцетишта око кучку, неко засквича па

побеже. 3. посвађа се, потуче се. — Зачас се у играње деца подаву, па се такоlj)-исто и

помиру.

подаде сврсломи се, попусти, изда. — Не ступуј на туј даску, можда подаде, да

погинеш. — Ако подаде овија зид, отомо сви у там-тум.

подаде се свр пода се, пристане на обљубу. — Не подава се, не подава, ал еднуш

це подаде, ће буде моја.

подадује (се) свр 1. натекне:- Нешто чича млого подадул. 2. подљути се. — Рана

му подадула, мора на аперацију. 2. набрекне, набубри, надигне се, в поткорушти се.

— Буре од воду подадуло, сbг неће пушта ракију. — Подадула се зевња куде-е кртица

pила. — Суво дрво, па се кора подадула. It

подалечан, -чна, -чно подаљи, в подалечњк. — Он ми-е подалечан род, ал се

поштујемо.

подалечњк, -чка, -чко подаљи, доста далеки. — Подалечки су ти тија Баинци

од-Цело, требе добро да притегнеш опћнци.

подалечко прил доста далеко. — До Прочовалци ви-е подалечко да идете такој

пешки. — Чобанац ти-е подалечко, има се добро ознојиш,

подапиња несвподупире. — Целден подапињаsидна кошару з-диреци, почел да

попушта.

подапињање с гл им од подапиња. — На ћуприју требе подапињање, поткопала

гу вода.

подапне (се) свр подупре (се), ослони (се). — Подапни стог с подупирач, нешто се

накривил. — Подапни се на камен, па добро гурни стуј страну кола да ги изглобимо.

подари свр обдари. — Подарил га Бог да све знаје и све умеје. — Неје га Господ

подарил за жену.

податура несв1. ставља нешто испод нечега. — Подј-цршке смо тšг по

датурали сламарицу. 2. подваљује, тајно подмеће. — Мој Радивоја књд нешто не смеје

да каже, другога податура— Кукавица податура јајца у туђо гњездо. 3. приписује коме

нечасно дело. — Тај палатикарка све измисли па после на другога податура да-е тој
t

ВИКаЛ.
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податура се несв1. намеће се. — Што воли да се податура и куде му неје место. 2.

подмеће се уместо другог. — Не податурај се ти с твоју грбину, ако тој други неће да

работи. 3. улагује се. — Ако ти се онај Верка па податура, немој си се преварал да

нешто работиш, ћу те утепем.

податурање с гл им од податура (се). — Навикал на податурање, па се свуде

податура.— Онје мајстор за податурање на други, кад-требе његово дупе да извуче.

податури свр подметне. — Податури још лечка сено у јасле на говеда. —

Податури му трешчицу да се асталне клима. — Да му несу нешто податурили у рану

на свадбу, те-е оволко изровил очи и свл порева. — Немојти тај кучка податури неки

наврљ.

податури се свр 1. подметне се. — Књд требе нешто тешко да се повуче, туј се

Радоил податури. 2. фиг намести се. — Чекам га свл да ми се податури, па да му све

наплатим.

подбада несвподстрекава, подстиче. — Не подбадај га књд је тој забораил —

Подбада деца да се кошкају и бију.

подбадање с гл им од подбада. — Ружил сам гу за подбадање.

подбере свр 1. потера, загони, појури, нагна. — Немоlj)-ја да излезнем да ги

подберем, да им маму мамину расплачем. 2. заокупи, спопадне кога. — Подбрал ме у

рану зору да идемо у зајци.

подбере се свр 1. сакупи се, сабере се. — Подбрали се па у ајку на вука. 2. набора

се (тканина). — Овде, око струк, требало би још малко да се подбере да ми аљина

добро стои.

подбије (се) свр подметне (се), учврсти (се). —Требе камен добро да се подбије,

да темељ држи. — Подби овде кајлу да се не клати. 1

подбира (се) несв1. прикупља (се), сакупља (се). — Иди подбирај овце откуд

реку, још малко, ће гитерамо у трлу. 2. прави наборе, урезује (тканину). — Подбира

неку аљинку, не мож гу потреви како требе. — Овај постава на капут ми се нешто

подбиpa.

подбирање с гл им од подбира (се).

подбоде свр подстакне, подјарне. — Подбоде дете да џака овој-оној, да му дупе

изеде баницу (добије батине).

подбрка свр замеша, замеси. — Попареницу смо правили све пројно брашно,

подбркам, па у тепсију турим, ископам га сложицу, па га посипем све маз, све масло,

кво имам, а унутра сирење све јајца. — Подбркај на свиње превнину с варени

компири.

подбује свр 1. подадује се, надује се, отекне, нарасте. —Све подбула от неспање

због онога луџу. — Подбула от плакање. 2. нарасте. — Чим подбује тесто, одма се

премесује.

подбуне свр 1. нарасте, набубри, надође (тесто). — Кад-тесто подбуне, викај

ме да га размесим, 2. натекне, надује се улицу. — Што-е Марика онакој подбунула у

лице, от-плач ел од неку болес?

подбуни (се) свр побуни (се). — Подбуни ги Тиосов против задругу па ги поап

сише, а њега не дирнуше. — Подбунило се село неће плаћа толку траварину за

утрину.

t подбуњување с глим од подбуњује (се). — За подбуњување против државу лежал

је апсу.
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подбуњује (се) несв5уни (се), подбада, подстиче на отпор. — Ћеми долија тија

што ги стално подбуњује. — Таки-е тој човек, подбуњује се за све и свашто. —

Подбуњуј се за све, скл немој за Савронија, трг ће ти литну краци.

подбутује (се) несвподгуркује (се), гурка (се). — Куде гођ да станем, неки ме

подбутује, на свакога смитам. — Не подбутуј се више з-девојчићи, ћу ти развучем

едну.

подбутување с гл им од подбутује (се). — Не могу трпим подбутување у ред,

макар га никад не купила.

подбучи свp надође, нарасте (тесто). — Викај ме кад-тесто подбучи да га

премесим.

подвалка ж дем од подвала, подваљивање. — Све-етој подвалка што се работи с

мене у овој село.

подваља несвподваљује. — Како се обрнем, сваки гледа да ми с нешто подваља.

— КЊд ради у задругу, подваља на деца.

подваљање с глим од подваља, подваљивање.— Навикла да живи на подваљање,

па и на сестру гледа да подвали.

подваљач м онај који подваљује. — Ти си подваљач, с тебе се нећу играм.

подваљачка ж 1. она која подваљује. — Голема-е подаљачка, ал куде мене тој вој

не мож пројде, за њу сам палавра. 2. подвала, в подваљање. — Оће на подваљачку да

живи, етој у овуј кућу неће буде.

подваљување с глим од подваљује, подвала. — Више неће мож на подваљување

да работи.

подваљувач м в подваљач. — На тога подваљувача више не давам коња за на

пазар.

подвата несвподухвата одоздо. — Мушки подвата онеј цепанке, па у кола. —

Срам га било, он ће подвата жене под)-цукњу.

подвата се несвхвата се неког посла. — Не подватај се ако неси кадар ел ако

н-умејеш! — Подвата се це обаља све големи мужи, па ће га распучу.

подватање с гл им од подвата (се).

подвати свр 1. подухвати одоздо, ухвати. — Подвати кола за срченицу и извади

ги из блато. — Подвати га, па га укачи на коња. 2. прихвати се каквог посла. —

Подватил сабајле да се на деца издира. — КЊд подвати да ги брзи с лемезницу,

побегоше одонуд реку.

подвати се свр 1. ухвати се, прихвати се, лати се (посла). — Подвати се стија

компири и не мога ги очистим. 2. ухвати се (ватра). — Подвати се огењ, па поче да

вуца устија комин. 3. фиг заложи се, презалогаји. — Подвати се малко, колко да

издржим до обед.

подведри (се) свр разведри се крајичак неба кадје сунце на заласку. — Подведри

га, јутре ће буде убаво време. — Подведри се на заод, ће осавне са слbнце.

подвеска ж повезача на глави. — Што ли-е сабајле врзала подвеску, куде ли ће

öди? 1

подвечера“ ж обед после вечере, в Павечера. — Оћете да ви зготвим нешто за

подвечеру?

подвечера“ сврједе (после вечере).—Подвечерамо оној што-е остало одвечеру.

подвечерка“ ж у дем знач: подвечера, в Павечерка. — Научил на подвечерку,

морам нешто да му дадем да еде.
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подвечерка“ свр у дем знач: подвечера“, једе после вечере. — Чекам да под

вечеркају, па да идем да легам.

подвешка ж подвезица, врпца на чарапи, в женска подвешка. — Кад)-це откине

подвешка, черапа се смћкне, па те ондак викају смћкла.

подвива (се) несвподавија (се) руб на тканини, подавија (се). — Подвива аљину

с иглу и конац. — Мати подвива чаршав пот-сламарицу да ни не бњцка слама. — Руб

на аљину се подвива, па се прошива. 2. подавија сукњу при седењу. — Кад)-цедне

подвива сукњу да вој се не виду краци, 3. савија ноге у колену. — Не подвива ноге,

такој седи ко на ливаду. 4. фиг покорава се. — Тија чутуран не подвива главу, ништа

му Стојан не може. Тоза Алтанин се на никога не подвива, тој да се знаје!

подвивање с гл им од подвива (ce).

подвије свр 1. подавије, савије.- Подвитија краци да можда се пројде. — Да

подвијем главу, да ми гу оцечу, тој ли оће од мене? 2. Изр: подвије шију покори се,

сагласи се. — Оће они да ја подвијем шију, ал су се преварали. — Неће да подвије

шију, млого се усампасил, подвије реп постиди се — Књд му тој реко, подви реп и

отиде си.

подвикне свр фиг изгрди, застраши. — Подвикни на деца малко да добију стра,

ич ми се не подавају.

подвикњување с гл им од подвикњује. — Бес-подвикњување волови неће да

појду,

подвикњује несвешче, издире се, подвикује. — Подвикњује на коњи, побрзо да

иду. — Не подвикњуј ти на мене, ћу ти се обрнем, па ће видиш туј бруку!

подвоен, -a, -o/ подвојен, -а, -о одвојен, одељен. — Сви смо подвоени, сваки си

има своју кућу.

подвоено прил одвојено, посебно. — Одаво живу подвоено. — Еду подвоено.

подвои /подвоји свр подели, одели, раздели. — Решил беше башта да ни подвои.

— Подвојимо и стоку, говеда и овце, а старцу остаимо коња.

подврже (се) свр подвеже (се), стегне(се). — Требе да подвржемо маије, да

ветар зимус не однесе цреп. — Подвржи добро снопје за лојтре с тија коноп. —

Подвржи черапу, да не одиштакој смакљава. — Подвржи се добро, требе датоваримо

трупци у Качар.

подврзување с гл им од подврзује. — На маије требе подврзување, зиму(с)-се

разнизале.

подврзује (се) несвподвезује (се), везује (се), учвршћује (се). — Сваки час под

рзује шамију. — Спуштила вој се мешина, па се подврзује.

подвpи свр прокува се, почне да ври. — Књд подври ручак, измакни шерпу

от-плотну. — Огењ је накладен, мож одма да туриш грне да подври гра.

подврљи свр подбаци, подметне, потури. — Подврљи подј-sадњи точак по

голем камен да не појду кола наsад. — Подврљи сламу на говеда да не легају у

бачкољ.

подврне сврпосуврати, подвије. —Подврни чешире књдгмацаш потој блато.

подврћа несвподавија, посувраћа. — И књд не требе подврћа панталоне.

подврћање с гл им од подврћа. — На теј чешире требе подврћање, млого ти се

размакљавиле.

подглавен, -а, -о учвршћен, закајлован. —Да неје подглавенастал, свгби се све

расипала чорба.
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подглави свр учврсти, закајлује. — Подглави с кајлу ногару на астал да се не

климуца.

подглавица ж јастук. — Навезла сам черапе, подглавицу, крпчетија за дар.

подговара несвнаговара, убеђује, наводи на поступак. — Само некога на нешто

подговара, таква му сорта. — Подговара деца да не иду у школу. — Он ли ће ме

подговара, ко да ја не знам кво-е за мене добро.

подговарање с гл им од подговара. — Мисли да ће с подговарање деца тој да

заврши да ја не знам за јадац.

подговори свp наговори, убеди, наведе на нешто. — Подговорил комшиу да ми

затвори пролаз до њиву.

подгосподи се свр ирон понаша се као господин. — Како отиде у варош, такој се

подгосподи.

подгради свр зидом заштити нешто (обурвавање земље, обале...). — Ће под

градимо куде подрум да се зевња више не смациња.

подграђување с глим од подграђује. — Докарал сам камен за подграђување куде

кошару.

подграђује несвзидом заштиђује нешто. — Подграђује јаз куде воденицу,

однела га вода.

подгрбави се свр погрби се, погуpи се. — Подгрбавил се ко да има сто године.

подгрудица ж фиг брига. — Изеде ме подгрудица због оној дете.

подгужњак“ м део коњске опреме који иде испод репа, вкускун, в подрепашник.

— Намести добро подгужњак да не гребе коња.

подгужњак“ м фиг и пеј онај који се додворава коме на вишем положају,

удворица. — Нећу да видим тија подгужњак у кућу. — И на овога и на онога-е бил

подгужњак, а сšг прича неку другу причу. — Тија подгужњак се увек снајде.

подгушњак м пеј подваљак. — Поглеј само колки му-е подгушњак, алу би изел

какbв је.

подебава (ce) / подјебава (се) несвподсмева (се), спрда (се). — Знаје сâмо да

подебава— Подебава се све мене ко да смо врс, — Свакога подјебава.

подебели се свр удебља се, одебља, угоји се. — Чини ми се нешто се сbг

подебелил, не беше толко дебел.

подебело прил дебље, дебело. — Кад)-цечеш, сечи подебело, да ми одма не

вукну и изгору дрва, но да потрају.

поделбина ж род, сродство које потиче из исте куће, која се с временом

поделила. — Ми Гмитровићи смо една поделбина. — Стара смо поделбина по деда

Jöну.

поделен,-а,-о подељен, одвојен. — Одавно смо поделени и живимо поделено.

поделено прил одвојено, види прим под поделен.

подене свр 1. изазове, подбоде, намами. — Подене деца да се бију, а он измакне

дупе. 2. увреди. — Подену ме за мојега башту, затој сам га ударил.

поджњесврожањемало, да би направио приступ, пролаз. —Поджњи на Вител,

колко да прооду кола са сено.

подигне свр 1. премести на више место. — Подигни врећу па сипи у пресак. 2.

сагради. — Подигал амбар при сам кућу. 3. очува. — Сама-е подигла деца без туђ

помоћ. 4. повећа цену. — Подигли цене, па се на пијац не приоди. 5. узме. — Подигал

књижицу, неје тел да се преглеђује. 6. фиг пожње. — На време подигомо жито, да га
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киша не завати. 7. фиг опорави се. — Одј-дугови не можда подигнемо главу. 7. фиг

отхрани, очува. — С муку сам деца подигла, без башту.

подигне се свр 1. устане. — Подигни се више, докле ће чмаишу кревет 2. попне

штогод негде. — Да се подигне месо на таван да се суши. 3. појави се. — Подигну се

црн облак више село, 4. фигопорави се. —Тамћн се малко подигну на ноге, па га увати

болес. — Подиже се из мртви. — Срт, кад)-ци се подигла из дугови, немој се више

задужујеш.

подиграва несвпоиграва. — Рипи чича на коња, а он му све подиграва.

подиграва се несвподсмева, исмејава. — Нашњл са старога човека да се по

диграва.

подида несв1. почиње да једе нешто. — Сењак одграден, а овце подидају ли

стогoви, подидају. 2. поткрада. — Сви те подидају, и држава, и комшије, и деца, не

знаш от кога да се браниш. 3, односи земљу. — Да не подида вода брег, посади туј

врбе. 4. фиг заједа, закида. — Умеје Џида и да подида на вагу књд купујеш.

подида се несвједе се, хаба се, троши се. — На коња се почели подидају зуби,

време-е да га продавамо. — Брзо му се подидају плочке, стално га ковемо чим

слезнемо у Предене.

подидање с гл им од подида (се).

подиђе свр 1. уђе испод. — Подиђе куче пот кола да га згазу. 2. фигумили се,

додвори се. — Ако ли му не подиђеш, неће ништа да напраиш од посо.

подиђување с глим од подиђује.— Бес-подиђување не мождазавршиш работу.

подиђује несвдодворава се, ласка, умиљава се. — Навикал на свакога да по

диђује.

подиза (се) несвподиже (се). — Ћени вика књд подиза кров, да му помогнемо. —

Искилавил се подизаећи тешко. — Не смеје слано, подиза му притисак. — КњT почне

да се подизатесто викај ме, да га премесујем.—Тешко, не подиза се, има га сто кила!

подизаљка ж полуга за регулисање финоће млива у воденици.— С подизаљку се

подиза кобилица и камен горе да се меље брашно поситно ел покрупно.

подина ж1. гране и крупне стабљике сена на дну стога. — Требе да туримо

добру подину да ни се сено на стог не скапује. 2. простирка за стоку од сламе или

папрати. — Узни сламу за подину на говеда да лежу на суво.

подира (се) несвзачикава, изазива, задиркује (се). — Стално ме подира књд идемо

у школу. — Куде га сретне, туј га подира. — Подира деца па га бију. — Немој се

подираш више з-деца, ћуте утепам!

подираљка ж она која замеће свађу. — Она ти-е опасна подираљка и тој муко

мачки работи.

подирање с гл им од подира (се). — Ћу му дадем ја подирање ако га ватим! — За

подевање га-е и башта бил, ал не помага.

подирач м онај који замеће кавгу, свађу. — Подмукал је подирач, ал ћу му

испрашим дупе за тој.

подиркување с глим од подиркује. — Еднуш ли сам га ђустрил за подиркување,

ал не вреди.

подиркује несву дем знач: подира. — Подиркује свакога који пројде ус-пут,

нис-пут.

подирување с гл им од подирује. — За тој подирување ће изеде ђотек.

подирује несвне да мира, изазива. — Зашто ме подирује ни он не знаје.
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подлагач м чарапе исплетене само до глежњева.— Деда-е обувал прво черапе,

патњг подлагачи.

подлагување с глим од подлагује, заваравање. — Не мож увек с подлагување да

чуваш дете.

подлагује несвзаварава, даје лажну наду. —Ти подлагујдете докле се не врнем

од мужу.

подлаза ж долазак првог посетиоца на верски празник Св. апостола Андреја

Првозваног (13. децембар), ради благосиљања. — Који ви дојде на подлазу? — Јутре-e

подлаза, немој неки сабајле да-е ишал куде комшије.

подлазак мв подлаза. —Нека дојде куде наствое најмалото дете на подлазак.

подлази свр 1. први гост који дође у кућу на Светог апостола Андреју Прво

званог (13. децембар) подлазио је кућу и породицу. По веровању, наредна година ће

бити онаква какав је човек кућу подлазио. — Подлази ни прошлу годину на Светога

Андреју тетка Вера, да Бог поможе, све ни-е ишло ко вода. — Немој ви подлази неки

баксуз. 2. промили телом (инсект). — Подлазила ме нека бубаљка, изгребо се

чешáећи.

подлазување с глим од подлазује.— Спремил се за подлазување куде чичини.

подлазује несвдолази на подлазу. — Тој дете ни сваку годину подлазује и не иде
1

НИ ЛОШО.

подлизување с гл им од подлизује. — Напраил лочку од подлизување књд пре

сипује млеко ис-котле.

подлизује несвизлива се преко ивице суда, слива се низа суд. — Кад)-ципујеш

млеко, глејда канте не подлизује. — Котле подлизује, па вода пршти на шпорет.

подлими (се) свр припреми нову посуду за коришћење.— Шерпа прво требе да се

подлими, па трг да се користи. — Подлимила ли си оној шерпе?

подлога ж уметак на стопалу где је опанак поцепан. — И подлоге ми се

исцепише трчаећи по говеда.

подложи свр заложи ватру. — Прво да ми подложиш огењ, па после иди у

кошару.

подложување с глим од подложује. —Од овој кубарченце да ми напраиш треске

за подложување.

подложује несвзалаже (ватру), в кладе. — Деда се први диза, подложује огењ и

приставља каву.

подлуди свp наговори, подстакне кога на што, залуди кога каквом идејом, в

подмаши.—Подлудил га чича да иде с њега у матрапазлĐк, па си слоlдЈ-тој мисли.

подљути се свр букне, зарази се, позледи се (рана). — Мора па куде доктура, рана

му се подљутила.

подљутотина ж позлеђена, букнула рана. — Рече ми кое да турам на под

љутотину да ми зарасте.

подљутување с гл им од подљутује се. — Спремила сам ти одварда ти излечи

подљутување на рану.

подљутује се несвозлеђује се, изнова се подбуђује рана. — Стално ми се под

љутује овај посекотина на ногу.

подмаже свр 1. намаже, науљи. — Донеси коломазда подмажем оске на кола. 2.

фиг подмити. — Неје подмазал, затој му дете несу примили. 3. изр: подмаже пету да се
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омрси.— Дај на Циганку комат сланину да подмаже пету. Изр: подмаже гушу наједе се.

— Сег, кад)-цмо подмазали гуше, да легнемо да оданемо.

подмазување с глим од подмазује (= прекива штогодмашћу или уљем одасвуд).

— Нестаде ми коломаз за подмазување кола, а катранџије још не пробду.

подмалеје свр постане мали, омали. — Облекло на дете подмалело, требе му се

купује.

подмаши свр 1. наговори, подстакне. — Подмашила и дете да не орати с мене. —

Подмашила га да ме без разлог кабати, в подлуди. 2. погоди испод мете. —Никако да

га погоди с праћку, ел подмаши, ел надмаши.

подмашување с гл им од подмашује. — Она-е мајстор за подмашување.

подмашује несв1. наговара, подстиче кога на што. — Немој деца више да

подмашујеш против башту. 2. погађа испод мете. — Млого подмашујеш, требе боље

да нишаниш.

подмеси свр припреми тесто, замеси. — Подмеси леб, па га тури у карлицу Да
t

СТаBLIIe.

подмести свр 1. подметне. — Подмести нешто под наћви да се не климуцају. 2.

направи клечку. — Подместил му ногу да падне, да се скрши.

подмесување с гл им од подмесује. — Спремила сам ти све за подмесување, само

да подмесиш леб.

подмесује несвзамесује, меси хлеб. — На одмену, сваки други дан, зелва и ја

подмесујемо леб.

подмешување с глим од подмешује. —У коритоти-е све за подмешување бркало

на свиње.

подмешује несварипреми тесто, храну. — Сваки други ден подмешује тесто за

леб. — Подмешује превнину за свиње.

подмигување с гл им од подмигује. — Свакога ће намами тај олобјда с под
н

мигување.

подмигује несвдаје тајне знаке, намигује. — Мисли не видим гу како му она

подмигује.

подмигушам намигуша, в.намигљивка. —Туј подмигушуја ћу лично да оскубем

на сред село.

подмири (се) свр 1. намири (се). — Подмирила сам и деца с леб, свг могу на

спање. — Требе ти снага да толку стоку подмириш. — Требе се сви подмиримо с

oблекло за ладноћу, а от-које паре? 2. фигбуде довољно. — Премисли се свуноћоће ли

три стога сено зимуске да подмиру стоку?

подмирување с гл им од подмирује. — Стока тражи стално подмирување.

подмирује несвнамирује, сређује. — Нека иде да подмирује говеда докле несу
1

ПОЛСГаЛa,

подмлади се свр осети се млађим, изгледа млађи. — Чини ми се чича се малко

подмладил. 2. добије нове изданке, вомлади се.— Слива пустила омлад, подмадила се.

подмлађување с глим од подмлађује се.— Долеко смо ми од подмлађување.

подмлађује се несв1. осећа се млађим, изгледа млађи. — Почел се подмлађује у
1 - *

стар заман. 2. добија нове изданке. — Шума се почела подмлађује.

подмлачи сврмало загреје, смлачи. — Подмлачитој млеко штоће даваш на дете.
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подмочљив, -а, -о влажан, мочваран (терен, земљиште). — Там је зевња

подмочљива, неје за кућу. — Ливада у Блато-е подмочљива, мора се собујеш, па бос

да косиш.

подмуне свр подбоде, подстакне. — Подмуну ме у слабину, па излезомо из

-задругу. — Подмуну ме, те се излете да кажем оној што неје за казување.

подмуне се свр подвуче се, провуче се. — Подмуну се лисица под -тарабе и

побеже.

подмуњување с гл им од подмуњује (се). — Научил на подмуњување да заврши

работу, а он си остане чис.

подмуњује несвподстиче, подстрекава, наговара на неки поступак тако да то

други не виде и не знају. — Све ногу под астал ме подмуњује да не пијем више. —

Подмуњује ме да вој говеда пуштимо у штету.

подмуњује се несвподвлачи се, провлачи се. — Подмуњује се под астал да

излезне. — Немој се ти подмуњујеш под нешто тешко, нека га појаки носу.

поднесе (се) свр издржи (се). — Како ли ће поднесе туј вес? — Тија његов инат

требе неки да поднесе. —Туј работу ни магаре не мож (да) поднесе. — Овија живот се

више не мож поднесе. — И она се више не мож поднесе.

поднови (се) свр купи нове ствари, обуче што ново... — Целу вамилију подновил

с облекло — Кад)-це поднови, ће буде прави делија.

подновување с глим од подновује (се). — Кренулу подновување по кућу, исврља

старо, докарује ново.

подновује (се) несвкупује (се) ново. — Подновује ствари у кућу: креденац,

шифуњер, шпорет. — Решил да се подновује с ново одело и ципелке.

подносење с гл им од подноси (се). — Подносење овој, подносење оној, па докле

ће више?

подноси (се) несвтрпи (се), издржава (се) нешто неподношљиво. — Само он

можда подноси толку неправду. — Како туј олобјду подноси ни он не знаје. — Ники

гу у малу не подноси. — Трује колко се не подноси смрад ис-кочину. — Толки-e

немајмир да се не подноси више.

подношке ж мн део разбоја који лежи на земљи, покреће се ногама, а помоћу

нити ствара зев кроз који се провлачи чунак с потком. — Подношке се врзују на две

ел на четри ните, зависи од)-тој кво се ткаје.

подби (подоји свpзадоји. —Морала сам да вој подбим дете, неје имала млеко.

подојка жовца која доји туђе јагње.— Носитој јагње куде подојку да сиса.

подојче сјагње које сиса туђу мајку. — Изранимо едно подојче, те стаде на ноге.

подостраг пред позади, страга. — Поглеј подостраг кола, можда си гатам турил.

подоцна прил касније. — А мој Совроније се врну нешто подоцна од|-Цве

тислова.

подрами свp донесе што преко рамена. — Беше мортус пијан, подрами га и

однесо дом.

подранак м уранак. — Јутре ћемо на подранак тој да окосимо докле је још

ладовинка.

подрани свр 1. порани, урани. — Подранимо да стигнемо на воз у Грдилицу. 2.

ухрани. — Тој прасе ће подранимо за рожањ.

подрањен, -а, -о потхрањен, ухрањен. — Ће кољемо оној подрањено вепре.
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подрањеник м потхрањен, ухрањен вепар, прасац. — За зиму ће кољемо под

рањеника и едну свињу.

подрањеница ж потхрањена, ухрањена свиња. — Мислели смо да закољемо

подрањеницу, ал ће гу остајмо за потпролет.

подрањување с гл им од подрањује (1,2). — Научил на подрањување, па му не

смита што се такој рано диза (1). — Увек имамо неко свињче за подрањување (2).

подрањује несв1. порањује, рани. — Сваки дан подрањује да стигне на работу. 2.

храни, пови. — Подрањујемо едно свињче за Божић.

подре свр изазове, намами, подстакне. — Подре ми дете ће га води све њу, па га

öстаји да плаче. — Кучка, подре дете с играчку, па му гу не дава. — Подре ме

ш-чоколаду, сbг мора да купим.

подрева несвподригује. — Не знам кво сам толко јел, сваки час подревам.

подревање с гл им од подрева. — Нема лек за моје подревање.

подрепашник м / подрепашница ж в подгужњак. — Вржи добро подрепашник

да седло не склизне низ)-шију на коња.

подржи свр придржи неко време кога или што. — Подрж ми коња да увржем

вреће на самар. — Подржавој дете докле беше у апатеку.

подрине свp очисти, избаци ђубре из штале. — А Јован ће за тој време да

подрине кошару.

подрињување с гл им од подрињује. — Мене стално западне подрињување

кошару.

подрињује несвизбацује, чисти ђубре из штале. — Сег подрињује у кошару, а

после ће и кочак.

подрипи сврпоскочи. — Подрипи од радос књдгу виде. — Књд му подрипи, да га

смлави.

подрипкување с глим од подриткује.— Чим потрчи почне да подрипкује и такој

с подрипкување дојде дом.

подрипкује несву дем знач: подрипује. — Јагњишта књд излезну ис-трлу само

подрипкују. 1

подрипне свр 1. поскочи. — Игра, игра у оро, па подрипне. 2. одскочи плод воћа

кад падне на земљу. — Падне јабука, па подрипне, ал свиња гу одма цапне.

подрипување с глим од подрипује. — Само с подрипување можда доватиш неку

јабуку. — Тој оро тражи и мушки подрипување.

подрипује несв1. поскакује. — Подрипује ко јелен трећак. 2. одскачу воћке од

земље. — Дунул ветар, а ошав само подрипује одј-séвњу.

подрмса свр 1. продрма кога, протресе.— Вати га за ошвице па га подрмса, да се

више не задева с моје дете. 2. почеше. — Подрмсајме малко по грбину, нешто ме

изеде. }

подрмса се свр почеше се. — Оложали ме подлазила, кво ли-е, подрмса се па се

раскрвави.

подрожњача ж. греда у кровној конструкцији која лежи на зиду, а на њу се

наслањају рогови. — Рогови се засечу да легну на подрожњачу.

подруби свр 1. подсече. — Подруби даску да гу упасујемо како требе. 2. по

дшиша. — Подруби косу на овој шиљeже да не оди ко паспоп.

подруби се свр подшиша се. — Куде се подруби, те те такој изалише, боље сам да

си се подрубил'?
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подрубување с глим од подрубује (се). — Деца ти зарасла у косу, требе да иду на

подубување.

подрубује несв1. подсеца, засеца, дотерује, уклапа. — Подрубује греде за

сpизање кров. 2. подшишава. — Све ги деда подрубује с машину, затој су такој

оћупени.

подрубује се несвподшишава се. — Подрубује се и бричи куде Митку Брицу у

Кукулинци.

подрузга свр подрма, истреска. — Подрузга се на кола до Ракицку реку, па ме

сbГ слабине све болу.

подруку прил држећи испод руке.—Води га подруку да не падне, слабјена ноге.

подрумче с дем од подрум. — Напунил подрумче сас)-зимницу цакум-пакум.

подрумџијам подрумар, онај који се брине о пићу на свадби. — Еден се одреди

буде домаћин, еден кувар, а едњи подрумџија. — Бил је подрумџија на сваку свадбу у

малу.

подруса свр 1. дрма неко време. — Подруса краву теле, па књд виде нема млеко,

батали. 2. фиг поигра у колу. — Да се ватамо у оро, да и ми малко подрусамо 3.

затресе, подрхти тле. — Подруса ни земљотрес колко да ни ис-памет искара.

подруска (се) свр у дем знач: подруса, 1. поцупка (се). — Дојди да те чича малко

подруска на колено. — Подруска се малко, па отиде да спи. 2. раздрма (се), истреска

(ce).- Добрачке ни подрускаше кола докле дојдомо у Мрковицу. — Подрускамо се у

гвоздена кола низ онеј џомбе за Дервен.

подрускување с гл им од подрускује.

подрускује несвудем знач: подрусује. — Млого подрускује у канате низ овијалош

пут.

подрусување с глим од подрусује.— Све мекоске болу отподрусување у оро.

подруcује несвдрма, дрхти. — У собу подруcује књд рипају деца, ће слету у

подрум.

подруча свр доручкује. — Да подручам, па ћу дојдем да ти помогнем.

подручњк м доручак. — Кво оћеш за подручњк?

подручување с гл им од подручује. — Викај га на подручување, па ће идемо на

Вител за сено.

подручује несвдоручкује. — Подручује, па да иде у школу. — Нека подручује, кво

има да се жури.

подседа (се) несвнавлаче (се) тмурни, кишовити облаци. — Поче га подседа на

заодак, наћаске ће ни довуче кишу. — Књд подседа одткуде Власину, увек дојде тај

помочуља. —Подседа се небо, брзо збирајте сено да газденемо. — Подседа се откуде

Плану, да не дојде тоljЈ-и куде нас.

подседање сглим од подседа (се). — Књд вршемо, од подседање сам ватила стра.

подседне (се) свр појаве се облаци на заходу сунца, сунце зађеу облаке. — Видиш

да ће га подседне, ће се поквари време. — Подседну се небо на заодак, зајде слbнце у

црвенило, јутре ће се раздува ветар.

подсири свр припремимлеко за добијање сира. —Јутроске што подсири, данће га

поедоше деца.

t r

подсирује несвприпрема млеко за добијање сира. — Овчо подсирујемо башка, а

башка кравјо.
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подсисојам јагње које, поред своје мајке, сиса још неку овцу. — Не давај на тога

подсисоју да сиса и друге овце, млого се наалил.

подсисује несвпоред своје мајке, сиса још неку овцу (јагње). — Навикло јагањче

да посисује, па залита и друге овце. 1

подскубе свр очупа сено са стога у доњем делу, до земље. — Овце све подскубле

стог са сено.

подскубен, -а, -о очупан у доњем делу (стог, пласт, камара). — Пустил овце у

сењак, па му сЊг стогови подскубени.

подскубување с гл им од подскубује. — Нема више подскубување стогoви, едњн

ће развршимо.

подскубује несвчупа сено у доњем делу стога. — Немој више да поскубујеш

стог, ће падне.

подсмевување с гл им од подсмевује се, в поцмевување. — Само знаје за под

смевување на људи.

подсмевује се несвподсмева се, в поцмевује се. — Стално ни се нешто под

смевује. — На кога се подсмевује књд не види каквв је он.

подстава ж тканина којом је постављен одевни предмет, постава. — Требе Да

купим нешто за подставу на сукњу.

подстави свр в подмести. — Подстави камен пот-кола да не појду наsад.

подстpигување с гл им од подстригује (се). — Чим дојде куде Стојанчу, не гине

му подстpигување. t

подстригује несв1. подшишава овце. — Овце подстригујемо у пролет, прет

премлаз, а шишамо у лето. 2. пеј подшишава дете. — Ће га подстригујемо, млого

урасал у косетину. {

подстригује се несвподшишава се. — Узне огледало, па се сам подстригује. —

Подстригује се куде Митку брицу.

подстpиже свpв постриже.— Пролети овце подстpижемо, алети скидамо руно.

подстрижина жв пострижина. — Докле стигне време за шишање овце, увла

чимо подстрижину.

подубица ж бот лековита трава дупчац Teucrium chamaedrys L.

подува свр дува кратко. — То-е југ, ће подува малко, па ће стане.

подувати свр ухвати одоздо. — Добро подувати трупац да га заедно дигнемо у

кола.

подувати се сврлати се посла. — Кад)-цам се подуватилда работим, има га и

завршим.

подувује несвдува с времена на време. — На овија рид стално подувује неки

ветар.

подугачак, -чка, -чко прилично дуг. — За стог ни требу подугачке лемезнице. —

Она-е за подугачак прут, ал да не оратимо о-тој.

подује (се) свр 1. надује (се), отекне. — Подула му се крава, па не знаје кво да вој

работи. 2. набрекне, в задује. — Подула каца, мож се у њу сипују комине.

1 подуне свр дуне с времена на време, заћарлија. — Што не подуне неки ветар

малко да ни разлади.

подупина ж задњица на панталонама. — Скроил ми чешире с подупину ко на

Стевана Дупању.

подупираљка ж подупирач. — Оцечи ми едну подупираљку за жицу за веш.
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подуспаражоморина, старина.— Паде киша на овија врелац, напраи подуспару,

не мож се дише.

подуспари се сврствори се спарина, оморина. —Подуспари се трава од слbнце,

не мож се коси.

подуспарина жв подустара. — Подуспарина, едва се дејаним, мора да падне

киша.

подуши (ce) свр онуши (ce), омирише (се). — Подуши куче траг, па улезе уз

шибак, мора да-е надушило лисицу елзајца. —Подушише се пцетишта и отоше преко

рид.

по(д)-цтарос прилу старости, кад остари. — Лако му-е сbк књд је млад, што ће

работи сам подј-цтарос.

пое / поје несвпева. — Пое од муку. — Пое, другу си бригу нема. — Пое да ги

развесели. — Пое да се разговори. — Раним га ко голуба, а он поје ко сврака (изр). —

Она ел поје, ел кука, друго куде њу нема.

поебе (се) свр фиг 1. поквари (се), поломи (се). — Поеба косу, скрши вој држаље.

2. претуче. — Ћу му поебем све, само ли га ватим. — Поеба ми се слупац одј-толки

терет. — Дадо му кола, поебала му се срченица.

поевтинеје свр постане јефтино. — Само љуцки живот поевтинел, све друго

скупеје. — Ће поевтинеје на куково лето.
-

поеде (се) свр 1. поједе (се). — Врљи на прашчина здригосане јабуке да поеду. 2.

потроши се. — И воденички камен се поеде, те неће човек од муку. 3. фигуништи,

упропасти. — Џигерице ми поеде тој детиште. — Сипац поеде греду. — Живу ме

поедоше теј бриге. Поедоше се од мржњу и завис. — Поеде ги ненавиднос.

поење с гл им од пое, в појање. — По целден слушам лебеђанско поење.

поење“ с појење стоке. — Да одведеш говеда и коња у бару на поење.

пöес / прjecм 1. појас. — Што неси врзала поеc? 2. струк, пас. — Порасла трава

до поеc. — Увати гу преко појес, па на коња и побеже с њу у Лазарићовци.

пожали свр проведе неко време у жалости за неким. — Пожалила га-е колко-е

требало, не мож цел век за њега да носи црнину.

пожали се свр потужи се на некога. — Никад неје тела на њега да се пожали ако

гу је тепал.

пожени свр ожени све, поудаје све. — Све ги-е поженил с наводаџисување.

пожени се свра) поново се ожени. — Неси чула, мали, поженил се,тој му-е друга

жена. б) поново сеуда. —Чимје умрел, неје чекала ни годину, одма се поженила.

пожењет, -a, -oа) поново ожењен, б) поново удата. — Пожењета-е за Тикомира

Орданинога.

пожењување с глим од пожењује се. — Нејетел да чује за пожењување по њојну

смрт.

пожењује се несва) поново се удаје. б) жени се поново. — Тај распија други

пут)-це пожењује, а ја не стиго ни емпут. — Пожењувала се, колко знам, за Тодора,

па се раскантали.

пожет, -а, -о пожњевен. — Ел Китка пожета? — Све-е пожето, мож се говеда

пуштају да сама пасу.

поживи свр 1. живијош неко време. —Да поживим још неко лето, па после што

Бог даде. — Доктури му давају да поживи још највише годину, 2. оживи. — Ел мож

мртвога Таћију да поживиш, па не мож, дабоме.
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поживи се свр оживи поново. — Стропај главу на змију, да се не поживи. —

Рекомо готова, нема више, ће литне на онија свет, књд она се поживи.

поживује свр поживијош неко времеу добрим односима.—Докле беомо у село,

добро поживувамо с Орданини.

пожми свр 1. прижмури, постава малчице. — Леже да пожми, па цепа вата за

работу. — Нека лечка пожми, да одмори душу. 2. фиг причека, поседи. — Пожма ко

мачор ус-кубе, па отиде у њиву.

пожње свр 1. пожање. — Пожњели ржeницу на Романски рид, па навалили на

Игриште. 2. Изр. — Како-е посејал, такој ће и пожње. - трп прид пожњет, -а, -о пожет,

ожет. — На Вител све пожњето, само стоју богу-браде.

пожњеје сврв пожње. — Кад)-ће пожњеје књд неје почел на време?

пожутеје свр пожути. — Књд лисје на буку пожутеје, пуштимо говеда да сама

пасу. — Пожутејал ко да-е болесан.

поза пред иза. — Поглеј да неје секира поза амбар.

позабаши свр прећути, сакрије штогод. — Немој си сигуран у њега, умеје он

понешто и да позабаши. — Позабаши све, не-то му кажем ништа за Радоицу.

позабораља (се) свр заборави (се). — Стар човек, па позабораљал и исписници.

— Позабораљамо се, прике, кад)-це слабо виђевамо.

позавади свр завади све. — Тај кучка има ви сви позавади ако се не чувате.

позавађа сврв позавади. — Књд ви позавађа, тБг ци ископате очи, а она ће ви

гледа и це-смеје.

позавије свр поплаче мало. — Отиде му и свг на гроб, позавије, па се врне.

позагаздеје свр побољша имовинско стање, стекне материјална добра. — По

загаздел, па се почел кокори.

позаглуши свр заглухне све, оглуви све који га слушају. — Ако и он почне да се

дере, све ни има позаглуши.

позади пред с друге стране, иза. — Пази како работиш, ће отидеш позади

катанац. — Кад-те приберем, не-це свртиш позади Тврди брег. — Ћеме убијеш, па

ти позади катанац, а ја у гроб.

позаздравеје свp донекле оздрави. —Књд позаздравеје, ће иде куде малуту ћерку.

позаspне (се) свр загледа (се) боље. — Воли да позaspне у свако грне. — Позаspни

гу боље, можгу познаваш. — Књд боље позaspнеш, и неје нека убавица. — Позаspни се

боље у тој огледало, мислиш ли и сšгда сити најубав момаку село? Ако-етакој, одма

ће просимо Руску.

позаspћа (се) несвзагледа (се) — Позаspћа гу са сваку страну, сbг гу и ти

позаspћај, па да оратимо кво да работимо: да гу грабнемо, ел да гу просимо од башту.

— Позаspћа се, позaspћа, за кво ме људи такој гледају, да несЊм рогат.

позакрпи (се) свр овлаш ухвати концем, закрпи (се) овлаш-Позакрпи овој дете

да му не вису дроњци! — О(д)-цилну работу едва стиго да се позакрпим.

позамота свр увије овлаш, увије привремено. — Позамотај ми овој влашиче да га

не носим овакој. — Позамотамо дете, колко да не оSéбне, па куде доктура.

позапустеје свр запусти, постане пусто. — Позапустело ни село, тике два-три

старца се спотурају стојашке, како сењке. — Позапустело све ко у старо време.

позастане свр застане повремено. — Иду, иду, па позастану, деда да одмори

ципулке. — Позастаде дете у школу због болес.



676 Радосав Стојановић

позастањување с глим од позастањује. — Несмо мислели на позастањување, ал

ће позастанемо на овуј припеку.

позастањује несв1. застаје повремено. — Позастањујемо да ги причекамо, да ни

стигну. 2. заостаје. — Почемо да позастањујемо, не можда стигнемо да окосимо

за-видело.

позатира (се) свр упропасти (се), уништи (се). — Дојде Савронија у задругу и

позатира све.— Позатирала му се стока потија Чемерник, а он одлуњалкој знае куде.

позатирување с гл им од позатирује се. — Неје од јучер почело нашо по

затирување, него од)-цам рат.

позатирује се несвуништава се, упропашћава се. — Почеле се овце на Чемерник

позатирују, нигде една да заблаи. — Већем се и село позатирује.

позатре свруништи све.— Кво ће ондак да работи књд целдомазлик позатре?

позатрупа свр затрпа све, позатрпа. — Ако падне овија ора има све у авлију да

позатрупа. — Позатрупа снег све, поравни чуке и долине.

позатрупан,-а,-о затрпан.—Голем народ позатрупан одј-seмљотрес у Скопје.

— Не мож га најдемо, позатрупано све све камење, греде и шут.

позбере (се) свр скупи (се) мали број. — Ако немаш књд,ја ћу позберем трешчице

за подложување. — Беоше се позбрали кочка људи на сарану.

позбори свр разговара извесно време. — Позборимо малко на кладанац, па си

отомо.

позбрка сврумеша мало нечега. — Позбркај превнину с малко компири, па сипи

на свиње да еду. 1

позват, -а, -о позван. — Иде си он и књд неје позват на весеље.

поздрав м поклон којим се неко поздравља. —Понеси на Ратку овуј)-јабуку, од

мене поздрав.—Оћу му пратимедњн поздрав од мене, везено крпче.— Еси добила мој

поздрав, шамију што сам ти пратил“

позеленеје свр фиг постане зелен од љутине. — Позеленеје књд гу види.

позем прил по земљи. — Немој да вучеш позeм торбичку с леб.

позиват, -а, -о позиван. — Више путке-е позиват, ал неје дошал, па ће му плену

имовину.

позлатен, -a, -o 1. позлаћен. — И тија сат беше позлатен, ал га у работу негде

загубил. 2. фиг предобар. — Он ми-е позлатен, толко ме слуша.

познава (се) несвпознаје (се). — Иди само по коња, он познава пут куде требе да

идеш. — Више теники у малу не познава. — Ако га ти не познаваш, кучете познава,

пате нелаје. — Познава се да си од Стојанчину вамилију. — Још се познава куде беше

кућа на Цвету и Стевана Дупању. — Ел ми се непознава куде ме Лишко угризал?— Ел

се ви познавате? — Ништа се не познава куде-е некад бил пут, све урасло у ме

тловине.

познавање с глим од познава (се), познанство. — Нашо познавање-ејош од пред

рат.

поšaвни свр позвони. — Поšaвнe sвонац на Булчу, па се ућута.

позвера несвалене мало, звера мало. — Поšвера жена по авлију, па се обрну и
ОТИДе СИ.

поšвери се свр почуди се. — Поšвери се неко време књд ме виде, па се трг

поздрави.

поšвири свр погледа. —Поšвири на пенџерда видиш квоработутвои унуци.
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поšвирка свр позвири. — Поšвиркамо лечка на дувку, у плевњу, да видимо кво

тој работу Ратко и Цуна на ново сено.

поšвони свр позвони. — Нека малко позвони, па му тег отвори.

поšивли свр поплаче. — Нека га, нек малко поšивли, не мораш одма да рипаш

ка(д)-дете застење.

поšида свр позидамало.— Знам га какав је, ће поšида малко, па ће прилегне.

поšидување с глим од поšидује.— Почемо поšидување кућу, попушта долњи sig

от-подрум.

поšидује несвподзидава. — Влајко поšидује кошару да не падне.

поšипа свр погазимало дубок снег. — Први ћу да поšипам, па ће неки од вас да ме

одмени, и такој на одмену ће стигнемо до пладне у Село.

поšипка свр у дем знач: поšипа, 1. погази дубок снег.— Дете ће поšипка по снег, па

це умори. 2. поскаче. — Поšипкаше деца по кућу, па отоше на спање.

поšипкување с гл им од поšиткује. — „Власинка“ се игра с позипкување.

поšипкује несвпоскакује. — Поглеј како јагањчетија поšипкују по снег.

поšипне свр поскочи. — Два наsад, три напред, па се позипне, такој се игра

„власинка“.

пои несвпоји, напаја. — Одведе да пои говеда на долњи кладанац.

поизврља свр поизбаца, избаци све. — Сам узе, па поизврља онија снопови

ис-кола. — Да му помогнеш да поизврља ђубре ис-кошару.

поиздалек прил издалека, поиздаље. —Грми поиздалек, ега не дојде куде нас.

1 поилиште сместо на коме стока пије воду. — Терај говеда на поилиште, па ги

ТЊГ ЗаПЛaНДИ.

поило / појило с 1. коруба на кладенцу, дрвено корито где се поји стока. — Ел

стока била на поило, ако неје одма гу тереј? 2. појиште стоке, в поилиште. — Туј

зверке добду на поило.

поиска свр затражи, потражи. — Н-умеје ни да поиска леб, гладан ће си трпи.

— Ако сам не поискаш, која ће ти даде?

поискача свр скочи један за другим. — Поискачаше деца ис-трактор, а стар чича

се едва скиде. —

поита свр пожури, похита.— Ако сšгне поита, ће закаснимо.— Поитај, докле ће

те чекамо!

приште свр побиска, побиште. — Поишти ме малко по перчик, ко да сам вашке

ЗаПаЛГИЛa.

појање с певање. — Цел ноћ преслуша појање цврчци, данђс ће буде челопек. —

Не стоимо понајбоље с појање, ал с играње, туј мерка нема.

појата жзграда за смештај оваца. —Накарајовце у појату, сbгће ги Васка музе.

појатиште с место где је некад била појата. — Српни коња куде појатиште,

по(д)-цливе.

појаше свр узјаше. — Н-умеје ни коња да појаше, него ли жену.

појде свр 1. пође. — Књд појдеш у Село, викај ме, и ја требе нешто да завршим

доле. — Ако појде, ка(д)-таг ће стигне, ако не појде— никад неће. 2. уда се. —Обрекла

се ће појде за њега, па порекла. —Требало-е да појде за Синадина, ал гу после жене

размашише.

поје несвв пое. — Поје неки у Дининицу па устура.
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поједе свр фиг насекира, уништи. — Овај деца ме живу поједоше. — Мраз ће да

поеде ошав, а таман исцњвтел.

појесмв појас (Криви Дел, Горње Гаре). — Имал је у појес онија жути на

палијони. — Сопаса се па тури појес преко столицу. — Препаса се с појес, па облéче

гуњче.

појећки прил певајући. — Имада идеш с настаса упреслоп, итој све појећки

појутро с излазак на гроб првог јутра, појутрина. — Ел отидоше на појутро на

Стојчу?

покаже свр фиг пребије.—Ћети покаже мој башта ка(д)-дојде из работу, кога ти

бијеш. — Сћг ћу ти ја покажем како се деца дирају.

покаже се свр 1. појави се. — Покажи се, ако смејеш, на врата, скл нешто да те

питам! 2. потврди се, докаже се. — Показал се како добар мајстор за кровови. 3. фиr

обрука се. — Показал се он каков је ка-це налиже и потепа с људи.

показување с гл им од показује се, показивање. — Бес-показување, девојка се не

проси. — Тој што има, нее за показување.

покана ж понуда. — Дај, изнеси нешто на астал за покану, људи су мож бит

гладни, одолек иду.

покани (се) свр понуди (се). — Покани човека, можда-е гладан. — Покани коња с

воду, на реку, ал неје жедан.— Ајде се поканимо с ракију. — Покани се, узни да едеш,

не срамуј се.

покањување с гл им од покањуј)е (се). — Научили на покањување, па свакога

покањују.

покањуе (се) покањује (се) несвнуди (се), нутка (се). — Овај кућа покањује

свакога с леб и конак, ако иде одолек и не мож подин да стигне. —Сам се покањуј, ја

немам време. — На задушнице сви се покањују с рану.

покара свр 1. потера, нагна на нешто. — Покарај и моја говеда, морам да

намирим деца, па да трчим у њиву. — Рано си ги покарала на работу. 2. фиг изгрди

кога, прекори. — Покара га малчице, он одма дигал нос, неће орати.

покарабаси се свр споречка се, посвађа се, потуче се. — Чим попију, одма се

покарабасу.

покашљује несвповремено кашље. — Покашљује и Тренча од|-цигаре.

поквари (се) свр погорша (се) (време). — Поквари га време, а мислеше данће да

прикосим у Мрковицу. — Требеше ни још два двна да приработимо, ал се поквари

време.

поквачи сврфиг полежи.—Да поквачимојош малко, да се јошке не дизамо.

покипи свр поври, вријош неко време. — Нека јошке покипи вода у котле, па гу

донеси да шуримо прасе.

покириџисује свр много се бави кириџисањем. — Што сам ја покириџисувала

књдгођ је требало и кому-е требало, сваки ден, киша слbнце, одовдедо Предене.

покисне свр фиг сневесели се, растужи се. — Што си такој покисал, квоте мучи?

покладеж мн дан уочи поста кад се можејести масно. —Данђе су покладе, од

јутре су пости. — На Беле покладе се навечер врту оратаљке.

покладување с глим од покладује (се). —За покладување се зготви побогат обед.

покладује (се) несвједе (се) масно уочи поста. —Данње ћејош покладујемо, а од

јутре постимо. — Данђс се покладује, а од јутре не едемо мрсно до Велигден.
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поклапа (се) несв1. затвара (се), ставља (се) поклопац. — Немој да поклапа

грне, нека се отворено вари. 2. фигбуде заједљив. — Знаесвакога да поклапа, чим кои

отвори уста. 3. прекрива (се) чиме. — Требе се сирење поклапа да га не напљувују

мушице.

поклапало с поклопац. — Куде је поклапало от-кутију за шићер? — Овој грне

нема поклапало. — Строши се поклапало одј-sаструг.

покласка свр поцупка на колену. — Дојди куде деду да те малко покласка на
I

КОЛеНО.

покласука сврв покласка. —Покласукајгалечка да се залаже докле му не стигне

вечерка.

поклекне свр фиг пристане, посустане, одустане. — Немој Те превара Да ПО

клекнеш, па га дадеш за џабе, такав јунац данђс нема на цел Чемерник.

поклопи (се) свр 1. стави (се) поклопац, затвори (се). — Поклопи добро врчву

calc)-спржу. 2. фиг буде заједљив. — Научил да свакога поклопи, а књд неки њега

поклопитњг црвенеје. 3. прекрије (се). — Скицељу поклопи ручак. 4. изр: — Поклопи

се с-уши, па ћути (каже се кривцу). —Поклопи главу дати памет не ветреје (каже се

глупоме).

поклопка жв поклапало. — Дигни поклопку да видиш да неје грне узаврело.

поклопче с дем од поклопка. — Отркаља се поклопче у пепел.

покој м вечни мир, спокој, вечни спокој. — За покој душу побратиму да попиемо

још по едну. — Нека му-е покој на душу.

покојан, -јна, -јно покојни. — Млого ни-е бил строг покојан башта. —Ти и Љуба

покојан доносесте воду на туглари.

покопа свр 1. сахрани. — Доживела-е да покопа своја деца, етоlj-е несрећа. —

Све му-е наде покопала. 2. фигнадживи.— Све ги покопа бнонакој жути болесан.

покори се сврфиг потчини се, послуша. — Нејетел никому да се покори, такав је,

Вуканова семка. — Покори се, синко, на башту, кад-те молим, послушајга, Петрија

неје за тебе!

покоси свр 1. окоси све. —За едну недељу покоси све гологузе што имашемо. 2.

косимало. — Покоси лечка па прилеже у ладовинку, неје више кадар. 3. фиг побије. —

Ка(д)-це наљутим, књдми дојде, има све да ви покосим. 4. фиr. прострели погледом. —

Књд те погледа има те покоси.

покошка се свр споречка се, посвађа се. — Покошкали се, па излезло на големо,

не питуј.

покрај пред поред, уз, близу. — Стоварили шодер покрај школу.

покрви се сврзавади се, побије се. —Завадили се, па се покрвили. — Покрвили се

јунци, свл се боду, не можги развадимо.

покрека свр 1. огласи се кокош, 2. фиг галами мало, закрешти. — Ће покрека

малко, па це ућути.

покрива ж коприва. — Ћеберемо младе покривеза зељаник. —Испличи му дупе

с покриву, од|-цад ће ме слуша, па има ли још.

покривка ж 1. покривач. — Дај!-им нешто и за покривку да се не смрзну.- За

коња ми требе покривка, видиш да киша шврчи, в завивка. 2. зб им скуп онога што

служи за покривање, однопремање лежаја. — Еси спремила целу покривку за сви

кревети? 3. кровни покривач. — Требе да променим покривку на кошару.

покрка свр фиг поједе. — Све сирење он покрка, а ми ће едемо сув леб.



680 Радосав Стојановић

покрља (се) свр поломи (се), побије (се), настрада. — Куде се туј са стоку

пробди, да покрљаш говеда низ)-скркoлије. — Падал на возник што су деца на

праила, све се покрљал.

покров м мртвачки прекривач. — Не узо платно, покров за главу, него га у бел

чаршав умота.

покровац м 1. прекривач од кострeти који се ставља коњу испод самара, или се

њиме покрива терет који носи коњ, да не кисне, аша. — Узни покровац, покри коња,

да не кисне на слоту. 2. прекривач од тканине којим се покрива мртвац. — Туримо Га

у покровац, па у сандук. — С покровац га, тамо њега, покривали (клетва). 3. про

стирка од козине, козје длаке. — Дај неки покровац, да покриемо жито на гувно, да

наћаске не одвугне. 4. пошалица:— Старац од|-Дреновац, кошуља му од покроваца

баба му из Лесковац.

покровица жв покровац. — Има кои су ткали и покровице, ал неје куде нас, но у

Лесковац.

покрпи (се) свр 1. закрпи све, искрпи. —Докле покрпи на деца џемпири и черапе

дојде полови (н)-ноћ. 2. фиг изгура, издржи, подмири. —Ћу се снајдем некако за рану,

да се покрпим до пролет. — Још една цела плата не мож ни покрпи.

покрца свр 1. поломи. — Све ни ораси и лешњаци на таван покрцала веверица. 2.

фиг поједе. — Покрцал сушенице од таван.

покрцка свр у дем знач: покрца. — Све што-е нашал у кујну, покрцкал.

покрши свр 1. поломи, изломи све. — Иње све покрши сливак. 2. пребије,

претуче. — Ћу ги покршим с овија метрек, само нега ги ватим!

покрши се свр сломи се, настрада. — Књд видо како му литнуше папци на

љизгавицу, реко покрши се, ништа од њега не остаде.

покуди свp негативно проговори, лоше каже што о некоме. — Не смеје човек ни

да га повали, ни да га покуди, одма рипа — це-биe.

покућница ж покућство.—Кад)-це селимо наша покућница стаде у една кола.

полаж један део или половина изатканог ћилима, постељке, вутарке, ширина

једног брда, в поа.—Књд сашћеш две поле добиеш постељку, а црга-e o(д)-три поле.

пола ноћ ж поноћ. — Кој да га чека до пола ноћ да дојде дома.

полабаво прил 1. опуштено, да не стеже.— Вржи колан полабаво да млого не

стеза коња, 2. фиг мање нечега, мања температура. — Испод саџак, одоздоле,

пöлабаво турим жар, па га потпечем.

полага несв1. ставља, даје храну (стоци). — Полага сено у јасле на говеда. 2.

простире стоци за лежање, в постиља. — Полага папрат на стоку у кошару да лежи

на суво.

полагање с глим од полага. —Пуна плевња са сламу за полагање на говеда.

полагачке прил 1. лагано, без журбе. — Полагачке, полагачке, па ће сработиш.

2. фиг тихо. — Затеко гу у собу, полагачке плаче, добила писмо од мужа из работу,

пише да-е болан.

полагачко прил в полагачке. — Идомо си полагачко докле се не укачимо на вр

Чуку.

полак прил 1. полако, без журбе. — Ја полак, полак, ступку по ступку, па се

спушти у Црну Траву. — Работи си човек полак, на тенелак, неће се терети бес

-потребу. 2. тихо. — Полак те, да ми не пробудите мушкаре.
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полани прил претпрошле године. — Полани беоше сливе родиле, па скршиле,

искилавимо се носејећи комине.

полапа сврв излапа. — Још им несем сипала у корито, свиње полапаше бркало.

полапће свpв полапа. — И овој ће полапћу теј ненајешнице књд им сипеш.

полачка прил полако, полагано, без журбе, в полак. — Полачка иди, ноћје, да се

не омекнеш у неку открндију.

полега свр 1. легнеједно за другим, легну сви. — Напасоше се говеда до пладне па

полегаше по пландиште. — КњT полегају твои, ете ме на твој пенџер. — Кокошке

полегаше, а ти кво чекаш? — Полегамо усред) дан ко кокошке. 2. прилегне, полежи

мало па устане. — Навикал да малко полега по обед.

полегне свр попада по земљу. — Од овуј дрчу ће полегне жито. — Зимени под

соспе полегну плотови, па ги на пролет опраљамо.

полеготина жместо на коме је полегла трава или усев. — Ливада у Скендер све

у полеготине, едва гу окоси.

поледица ж танки слој леда настао смрзавањем воде. — Напраила деца по

ледицу да се шљичкају.

полекује свр извесно време лечи кога. — Полекува га колко умеја, па га одведо

куде доктура.

полелеје“ свр пољуља, в полула. — Полелејмалко дете докле на свиње сипем

бркано.

полелеје“ свр висповрти, в заполелеје. — Полелеје кво му падне у руке, па врљи.

— Еднуш ми полелејал паницу с ручак тија луџа луџести.

полеп м мед масна наслага на глави одојчета. — Не дирај полеп на дете.

полетан, -тна,-тно рад, спреман, оран за што. — Да је и мој Стојадин такој

полетан на работу како твој Сибин, куде би ни бил крај.

полиба свр покуса брзо. — Полиба два тањира чорбицу и отиде трчећким у

појату.

полипцује свpв полипче. — Баш га брига ел ће да полипцују говеда жедна, он си

лежи под буку. — Полипцуваше му гладна говеда, он си тера аљку на батаљку.

полипче свр цркне једно за другим, поцрка. — Стока ће полипче жедна на

Чeмeрник на овуј врућину.

полита несвполеће, залеће се. — Полита неколко пут да га удари, ал се уздржа. —

Што такој не полита и на работу?— На свакога полита, докле му неки не пречукарње.

— Полита он и матер да удари, па се себне.

политан, -тна,-тно в полетан. — Млого-е политан на работу. — Политан само

ка(д)-це еде и ка(д)-це се бије.

политање с глим од полита.— Ебем ти његово политање, књдне смеје да себиe.

политика м фиг оговарање, в бугарска политика.

полица ж доња дрвена пречага на воловском јарму. — Књд ужегриш волови,

жегра мора да пројде и крос полицу.

поличе с дем од полица, поличица за оставу. — Моли га толко пут да ми напраи

поличе за заструзи, ал он увек нема кад

поличка ж дем од полица, 1. поличица. — На поличку ће најдеш шићер и каву у

кутије. 2. доња полица на јарму. — Како га тој зажегрујеш књд жегра неје улезла у

поличку? -

полноћ ж поноћ. — Разбуди ни, беснула, у полноћ.
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полован, -вна, -вно коришћен, употребљаван предмет. — Дал му нов кесер за

половну теслу. — Нећу теј половне ствари у кућу.
|-

/полован човек/изр средовечан човек. — Што си даде дете за половногчовека?

полови свр 1. похвата, улови све. — Половише зајци у Валмиште с нека пше

тишта. — Половили све рибе у Власину. 2. преполови, подели на пола. — Ћу половим

јабуку да му дадем да обиђе.

половин пола, једна половина. — Половин кућа-е моја, половин на башту.

половин-година ж подушје на пола године. — Стаљâмо му половин-годину књд

удари први снег.

половина ж1. један од два једнака дела. — На половину смо посејали жито, а на

другу ће садимо компири. 2. анат предео око паса, крста. — Пресече ме куде

половину, па не могу да одим.

половинка ж у дем знач: половина (1). — Ће узнемо по половинку. — Еве ти

половинка од погачу што сам омесила.

половинче с дем од половин. — Дај ми ако имаш неко половинче од плајваз.

половницаж 1. пола хлеба.—За обедизеде едну половницу и па му малко. 2. фиr

жена средњих година. — Довел едну половницу одј-там, из работу.

половњача ж пеј жена средњих година. — Куде узе онуј половњачу ис-По

падисци.

полог м јаје које стално стоји у гнезду да би ту кокошке и даље носиле. —

Кад)-sôираш јајца, остаи увек едно за полог.

положараж 1. пас који краде кокошја јаја из гнезда (са полога). — Тај кучка

положара све ни побрајајца од кокошке. — Утепаше Дикини онуј положару што бере

јајца. 2. фиг пејнерадник, лезилебовић. — Од-туј положару никакав корис нема, само

пландување.

полока свр 1. попије лочући (животиња). — Полокаше зачђс прашчина цвик. 2.

фигпеј попије. — Кое гођда му дадеш има да полоче, и па дати џака. — Какви су, Бога

би полокали, него ли едно шише.

поломен, -а, -о поломљен. — Што-е овија рампов поломен? — Пола зупци на

гребуљу поломени.

поломка ж народно коло. — Што умеје да игра „стару правку“ и „поломку“, це

искрши.

полоче в полока. — Кое гођ да му дадеш има да полоче, и па да ти џака.

полула свр пољуља, мало љуља. — Полулај дете у лелејку докле турим обед на

мајстори.

„полусаковац“ м метални плуг с једним раоником с прве половине двадесетог

6ека.

полутакм половина нечега или само комад нечега. — Исповрте неки полутак да

ме гађа.

полутина ж1. половина чега. — Ће узнемо по полутину одј-теле. 2. фиг велики

комад. — Реко му да узне кило-два месо, он донел полутину.

полутинка ждем од полутина (1). —Двој мисливена по полутинке за слатко.

полутица ж в полутина (1, 2). — Расцепимо трупци на полутице (1). — Толку

полутицу месо не мога да узнем (2).

полутиче с дем од полутина. — Пробај, бре, едно полутиче од)-цливу.

полутиченце с дем од полутиче. — Колко-е дете, нема га едно полутиченце.
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полутка ж 1. половина нечега. — Испекoмо полутку од јагње. — Књд узнем овуј

полутку, па исполелејем на пцета. 2. фиг женски гузови. — Поглеј како вој играју

полутке књд оди.

пољак м чувар поља, пољар. — Задњи пољак у село беше Санда Гуска из

Миљковци.

поље с обрађено земљиште, атар села. — Отиде да се маје нис-поље. — Не

пуштај говеда у поље.

Поље смтн висораван.

пољизга се свр поклиза се. — Још малко нека се пољизга, па да дојде дома.

пољски кревет м кревет направљен од дасака. — Спавали смо на пољски

кревет, после купимо с мандраци.

помава свр фигмало коси, коси неко време. — Помава малко по онуј штетину у

Бачевиште, па диго руке, нема ништа од|-траву.

помага несв1. помаже. — Мене па нема кои да помага. — Ако ти помага, требе

му платиш. 2. потпомаже. — Помага ни син из работу, такој стаљамо крај с крај. 3.

фиг делује лек. — Ништа не помагалек што ми доктур преписа, 4. Изр: — Помага Бог!

(свакодневни поздрав: Помаже Бог!) Отпоздрав: — Бог ти помогал. Изр: — Што-е арно

Бог нека помага (Да Бог да бобро).

помага се несв1. помаже се, испомаже се. — Да се не помагају како браћа,

ништа не би уработили. 2. служи се помоћним средством. — Оди, ал се помага с

тојашку.

помагаљка / помогаљка ж 1. мотка, појага. — Понеси си помагаљку да те не

нападну пцета у горњу малу. — Бес-помагаљку не пооди на пут. 2. фиг батина. — Он

је за голему помагаљку. — Њему ни помогаљка не можда помогне.

помагање с гл им од помага (се). — Има овде една жена за помагање ако ви

затребе. — Без њојно помагање не би га још завршили.

помагач м 1. помоћник. — Требе вој увек помагач за распремењување. 2. фиг

мотка, тојага. — Ђе му игра едњн помагач ако се не свести на време.

помада ж крема. — Требе си купим помаду за лице, понестала ми.

помадисување с глим од помадисује се. —Денвој пројде у помадисување. — Од

тој њојно помадисување дојде ми да уштркљам.

помадисује се несвлаже се кремом. — Не мож се помадисује и работи у едњнма.

— Само се ти помадисуј књд има кои да те одмени у посл.

помазни (се) свр помилује (се), почува (се). — Узни дете, па га малко помазни. —

Дојди да се помазнимо. — Час, час, па се помазни низ онија кукови.

помаје се свр прошета се.— Помаја се до горњу малу да видим кво се работи.

помакне (се) / помњкне (се) свр помери (се), изађе. — Књд помакнемо наћви, ће

најдемо детињу играчку. — Не-це помакне ис-кућу, ко да-е заврзан. — Неће дупе од

огњиште да помњкне, но ће изгори уз главњу. — Тешко, не мож се помекне. —

Помњкни се понатам да пројдем!

помаларм онај који луња, скита по махали, селу. — Голем помалар, никад га

дом не мож најдеш. — Сви су они у вамилију помалари.

помаларка ж жена која скита по селу, која никада није кући. — Туј помаларку

неће најдеш дом.
*

- - -
-

-

помаларче с дете које скита по селу. — И дете све на њу, само скита тој

помаларче.
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помалечњк, -чка, -чко омањи, омален. — Пантим га књд беше помалечњк. —

Онија помалечњк-е побистар, а овија големчњк нешто такши.

помалко прил у малој количини. — Дава војна помалко. — Малко, помалко и

набрамо сено за стожек. – Тој се пие помалко.

помами свp дозове мамљењем. — Помами кокошке да им врљим царевицу.

помами се сврразбесни се. — Помамил се, па незнаје квоработи, само беснеје.

помациња (се) несвпомера (се). — Све се помациња накуд мене. — Стално

помациња међу у Широку бару.

помацињање с гл им од помациња (се). — За његово помацињање требу добри

мужи.

помеђу пред 1. између. — Мора да-е било нешто помеђу њи, књд више не орату. 2.

Изр: — Кристос помеђу нас (Христос међу нама). — Мој помеђу вас (каже се

завађеним странама).

помен(а) м говор, реч, глас, спомен. — О том нема ни помен у писмо. —

Од)-Тикомира из работу ни помена нема. — Ни помена од мој дуг.

помене (се) свр спомене (се), изговори (се). — Нема двна да те дете не помене. —

А нас, радници, и не поменуше. — Кад)-це помене он, требе сви да се дигнемо, то-е

заслужил.

помењување с гл им од помењује (се). — О(д)-тој неје било ни помењување.

помењује (се) несвпомиње (се), спомиње (се). — Помењују ли ме у село ел су ме

забораили?—Тој се у кућу не помењује. — Помењује се и сâг каковје домаћин бил. —

Помењују се само по добро.

помери (се) свр фиг 1. скрене, сиђе с ума. — Померил с памет. — Померил се

o(д)-sимус нешто, неје бешчамуз.— Померил малко. 2. угане зглоб. — Померил ногу,

па шантави.

помете свр 1. смете нешто, почисти метући. — Нека Драгиња помете кућу. —

Помети трошке од остал. 2. фиг смути кога, доведе кога у забуну. — Пометоше ми теј

женетине дете са женидбу, те остаји школу.

помете се свр 1. фигзбуни се, смути се. —Помете ми се дете з-болес, едва заврши

разед. 2. фиг прерачуна се — Немој се пометеш у рачуницу, боље појди за Тодора

ка(д)-те проси. — Помела сам се, па не знам кво оћу.

пометина ж1. постељица код животиња после порода. — Отелила се Була, ал

још неје изврљила пометину. 2. фиг нерадна, мрзовољна особа. — Едва се вуче тај

пометина.

помијак м в помије. — Спремила неки помијак за ручак. — Немој се удавиш у

тија помијак!

помијар м пејлош човек. — Нам се смеје, не види кав је он помијар.

помијарка ж пеј неморална жена. — И мати вој беше селска помијарка.

помијарник м суд у коме се држе помије. — Расипи цвик у помијарник.

помије ж мн прљава вода од опраних судова с остацима јела, напој за свиње,

сплачине. — Сипи у корито за свиње овеј помије. — Пази да те не поеду свиње место

помије (ирон).

помили сврразмили се, преплави, в помилти. —Помилели бробињци прет-кућу.

помилки свр помилује. — Дојди да помилкиш гуду.

помилтеје свр преплави, размили се. — Помилтејала говеда по Чемерник. —

Помилтејале боровињке по Џеврљанку. — Помилтела јегличетија у Ровине.
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помилти свр буде преплављен. — Књд помилти Чeмeрник с овце и говеда, знаш

да-е дошло лето.

помине свр 1. издржи, истрпи, претрпи извесно време, састави крај с крајем. —

Данђспоминумо седњн леб, а за јутре да замесујем. — Овујзиму поминумоз-дрва, ал

задогодинеће докарамоповише.— Ћепомине стејчешире и овуј зиму. 2. проведе се.

— Убаво помину куде женини. 3. проживи живот. — Ми некако поминумо, не беше

лошо, ал кво ће работу деца на овој гадно време?

помине се свр издржи се, истрпи се. — Кад)-це нема, мора се помине с кво се

има.

помиња (се) несвпомиње (се), спомиње (се), сећа се ко. — Целден лацкам, неки

ме помиња. — Ел ме помињају у село? — Помиња те Драгиња за неква дрва што вој

неси докарал. — Још се Мирко помиња по села у Црну Траву. — Помиња се и Васа

како-е без разлог убивал људи у рат.

помињување с глим од помињује, 1. преживљавање. — Прекарамо живот све на

помињување и за овој и за оној. 2. спомињање. — Не пројде ден без њојно по

мињување.

помињује несв1. трпи у оскудици, тавори. — Помињује некако бес-плату и

бес-пензију. — Море, он арно помињује. — Помињујемо, ете, како божљаци. —

Помињује како бос по трње. 2. живи, животари, пролази. — Убаво помињује

з-бабетку у село. — Снабди се и овакој, и онакој, и помињује. 3. помиње, спомиње. —

Често те помињујемо књд оратимо од наши у бел свет.

помирење с измирење. — Били су на помирење, ал ништа неје било од)-тој

помири (се) свр 1. измири се. — Заваду се, па се помиру, неје им први пут. 2. фнг

прихвати стање какво је. — Помирил се сас)-судбину. 3. фиграскрсти са животом.

— Ћу га утепам, и онакој сам се помирил calc|-живот.

помита несв1. поново чисти метући, мете. — Нећу ја да помитам после други

што несу омели како требе! 2. омета, смета, збуњује. — Не помитај ми дете, нека

учи. 3. меша, не зна. — Помита падежи. — Помита рачуњ.

помита се несвзбуњује се, прерачунава се. — Помита се у рачун. — О(д)-цтра се

помита, па не знаје кво работи.

помитање с гл им од помита (се). — Које гођ да работи, бес-помитање неће

пројде.

помица (се) несвпомера (се), помиче (се). — Помицај дупе да чича седне. — Да

помицамо клупе, сви да седну узастал. — Помица се како пужињак. —Помица се миц

по миц докле не дојдо до прецедника.

помицање с глим од полица (се). — Неchм бил за помицање трлу иш-Чардаче, ал

гу они помакоше у Бачевиште.

помицне (се) свр у дем знач: помакне (се) — Помицни торбичку да сенем. —

Помицнитој шуле да не падне. — Помицни се, бре, малко, да мож и други да улезну.

помлати свр 1. пребије. — Помлати ги што су напраила пакос. 2. фиг намокри,

накваси. — Помлатини киша у Чемерник, без)-заклон. 3. фиг пообара све. —Помлати

ветар наћаске ошав.

помодреје свр поплави. — Све помодреје од љутину. — Књд ватим да га дрењам,

дупе ће му помодреје одј-ћотек.

помодри свр поплави. — Помодрел од студoћу. — Премлатил се по прс, па му

нокат помодрел.
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помодротина ж помодрело место, модрица. — Од квоти-е овај помодротина на

мишку? — Избиле га све неке помодротине по снагу.

/помоз Бог изр поздрав при сусрету. — Помоз Бог, баба Стамено! (Бок ти

помогал!)

/помози у изр: ни род ни помози Бог. — Неје ми ни род ни помози Бог.

/помоли се на Бога/изрфиг захвали Богу. — Помоли се на Бога што те тијалуџа

неје утепал.

помољување с глим од помољуб)е се.—Ћели чекамо помољување на слbнце, ел

ће идемо по мрак?

помољуе се / помољује се несвпомаља се, долази. — Помољуе се ведринка, ће да

га одбије време за јутре.

помори свр потамани, уништи. — Нека морија помори ни живину.

помота свр мота мало. — Помотај и ти малко цевке, уморила сам се.

помоћник м клин или полуга на плугу за регулисање дубине бразде. — Плуг има

два помоћника: едњн на ралник, други на поставак, а начињају се на потеглицу.

помоча (се) свр 1. помокри (се). — Оној кучиште па помоча јабуку. —Помочал се

насред пут. — Стани да се Мурџа (во) помоча. — Стој, војско, да се чича помоча. —

Има га биeм докле се не помоча у чешире. — Помочам му се на његово имање

(галата, галашење). 2. фиг дигне руке, забатали. — Помочал се он одавно на школу.

— Помочал се на работу, па се маје по село ко глуво куче.

Помочаница ж мтн пашњак, шума, извор.

помочка се свpудем знач: попиша се. —Да иде да се помочка, па ће на легање.

помочка“ ж мокраћа. — Ис-кошару му тече говеђа помочка дирек на пут.

помочка“ свр у дем знач: помоча. — Станете да дете помочка.

помочком 1. пеј онај који често мокри. — Стално чекамо тога помочка да

излезне из грмење. 2. пеј жутокљунац, недорасла особа за одређени посао. — Тија

помочко ће ти па нешто помогне. — Куде доведе помочка књд с овуј работу нема

благу везу.

помочкује несвмокри с времена на време, помокрује се. — Помочкује цел пут

докле смо одили.

помочљампеј попишанко. — Помочљо, ти ли дојде да ми праиш расправију?!

помочуљаж 1. пеј попишуља. — Не могу да идем куде туј помочуљу, не оратимо.

2. фиг пеј неуредна жена. — Довел Аргаћија неку помочуљу из работу, сbл да гу

видиш ква-e. 3. фиг несносна дуготрајна киша. —Никако да стане овај помочуља, цел

дан се расипа.

помре свр поумире. — Старци помреше, млади отоше, запусте село.

помржљак м смрзнут камен, грудва. — Немој се гађате с помржљаци, ће

сцепите главу некому. — Утепа си ногу на помржљак.

помрзлицаж 1. велики мраз, кад је свезалеђено. — Излезо на помрзлицу, премре

oГд)-цтуд. 2. залеђена стаза. — Паде на помрзлицу те се утепа. 3. леденица, за

мртнута грудва, камен. — Гађал деца с помрзлице да ги потепа.

помрзне (се) свр смрзне (се), заледи (се). — Све ће да помрзне на овуј студеницу.

— Помрзнуше деца у школу. — Помрзло, не мож се оди. — Помрзнумо се у ладну

задругу. — Помрзнуше се и овце у појату.

помрси свр 1. замрси. — Немој ми помрсиш пређу. 2. фиграскине договор. —

Помрсили работу и свг сваки си-е засебно. 3. фигдонесе невољу, упропасти, спречи у
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науму.— Тај жена ће му помрси конци. — Не знају они мене: ћу отидем у општину да

им помpсим план. — Помрсил им рачуницу.

помрткује несв1. мрда помало. — Мустаћи му помрткују, а он се усмивкује чим

види Руску, 2. креће се помало. — Помрткује туј по авлију, око амбар и кошару, ал за

долек пут неје.

помрчење с помрачење, сутон. — Гледали смо помрчење слbнце кроз зачађено

стакло.

помрчи (се) свр 1. смрачи (се), помрачи (се). — Таман си узел да работиш, већ га

помрчило. — Усред-дин га помрчи. — Помрчило се, едва се види. 2. изгуби свест,

онесвести се. — Помрчил му свес падал, та се утепал.

помрчување с гл им од помрчује (се). — Немој да чекаш помрчување, па да

докарујеш говеда, него по видело.

помрчује се свр 1. смркава се, смрачује се. — Почело се помрчује, а ми још не

прижемо. 2. губи свест. — Често му се помрчује свес.

помутња ж пометња. — Књд извади пиштољ, настаде помутња у кафану.

помућује несв1. мути. — Неки горе уз реку вата рибе и помућује воду, 2. фиr

помера (памет, разум). — Почел да помућује с памет. — Тај рашчепуља памет им

помућује.

понаблизи (се) свр приближи (ce).- Понаблизи ми ножице да ошишам овој

шиљеже. — Понаблизи ми се да те шљопим што си се почишал.

понаблизује (се) несвприближава (се). — Понаблизуј овце накуде појату, дооди

вечер. — Понаблизуј се накy(д)-цело, књд почне да мњглаиви.

понавали свр 1. нагне што на коју страну. — Понавали буреда исипемо у влашу

ракију. 2. фиг окрене стадо да пасе према неком објекту. — Књд појде слbнце на заод,

понавали овце накуде трлу.

понавали се свр 1. искриви се, нагне се. — Еден стог у сењак се понавалил. —

Плотови се све понавалили. 2. наслони се, ослони се. — Понавали се на мое раме. —

Понавали се на мене да не паднеш.

понавља несвобнавља (разред). — Ако понавља, ћу га водим у дунђерлiк.

понављач м поновац, који понавља разред. — Онија Босин понављач ни све

поквари деца.

понављување с гл им од понављује. — У школу више нема понављување.

понављује несвпонавља, не заврши разред. —Други пут понављује пети разред.

понагоре прил навише, мало горе. — Књд излезнеш понагоре уз Дел, ће видиш

Павлову гремаду.

понагорке прилу дем знач: понагоре. — Појдеш лијош понагорке, ће дојдеш куде

нашу кућу.

понагрби (се) свр учини што погуреним, грбавим, погуpи (се). — Понагрби гу

малко, како си зденултуј овирку? — Малко се понагрбила, ал joште онакој трчи,

работи.

понада се сврузнада се, пробуди се нада. —Понада се муж ће дојдеза Горешњак,

ал не дојде.

понадоле прилмало ниже, наниже. — Њојна кућа-е понадоле, накуде долину.

понадује се несвнада се али није баш сигуран, има незнатну наду. — Понадује се

ће му даду пенsију. — Понадује се да ће однекуд да му дојду неке паре.

понаеде се свp наједе се донекле. — Понаедомо се да можда издржимо до воз.
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понаsад прил мало назад. — Мора се врнете поназад да гу најдете.

понаspecВр попогледа, понавири. —Понаspeдaвиди идели кои низ)-сокак.

понаspне свр погледа с времена на време, в понаŠре. —Да гу он не понаspне, кои

би вој помогал?

понаspћа несвпогледује повремено, навирује, посећује кога. — Понаspђа гус

време на време.

понакpми свp накрми донекле, нахрани донекле стоку. — Понакpми стоку, па да

идемо куде Мироску.

понаовам прил ближе овамо. — Дојди понаовам да га видиш, одотле се не види.

понаонам прил онамо, ближе онамо. — Потерај ги понаонам, нека пасу по

ладовину.

понапне се свр запнемало јаче. —Понапни се боље, можда га и подигнеш, голем

си ти муж.

понапоље у клозет, у заход. — Отиде понапоље. — Прикарало га да иде по

напоље.

понапред прил раније, пре некога. — Дојде он понапред од|-тебе. — Понапред
- 1

ми је купил попке.

понатам прилмало даље.—Помери се понатам. — Понатам, светуј косу од мене.

понаучи се свp донекле научи. — Докле се дете понаучи, па ће само тера коњи. —

Да понаучи, па ће дојде да ти помогне. -

поначини (се) свр уреди (се), дотера (се). — Поначини сламу на говеда да легају

у суво. — Докле се ти поначиниш, таман да попием каву, па да ватамо нис-тија

Купински рид.

пондрацим мн пундравци Охуurus vermikularis. — Не можда седи на едно место

ни минут, ко да има пондраци у дупе.

понеделник м понедељак. — У понеделник се свака работа почиња да би гу

завршил како требе.

понекипут прил понекад, каткад. — Понекипут дојде такој на ракиицу.

понекња прил пре три дана. — Тој беше понекња, ако се не варам.

понесе свр фиг 1. роди. — Промајамо се додел, да видимо како-е жито понело 2.

много роди. — Понел ошав ко на неку несрећу. — Понело поље, стра да те вати.

пониско прил ниже, ниже од нижег. — Требе се снаведе пониско ако ће да га

довати.

пониша сесврпољуља се.—Нека се и он малко пониша на твоју љуљашку.

поноси свр 1. носимало. — Убаво поноси онија џемперак што му исплето, па му

ократе. 2. носи што са собом. — Књд иду у работу поносу си с њи гађала, рану,

покривке и премену.

поњава ж простирка. — Требе да изаткаеш едну поњаву за куде кревет.

поњаветина ж ауг и пеј од поњава. — Врљимо онуј поњаветину што смо по

кривали коња.

поњавче с дем од поњава. — Куде-е оној поњавче што беше пред врата?

поњуши свр кратко омирише. — Ћете поњуши Гривча, па ће те остаи, ич се не

бој.

поњушка свр 1. у дем знач: поњуши. — Не бој се, нек те поњушка кутре. 2. фиг

потражи.— Поњушка свуде по кућу, књдне најде квотражи, отиде си у воденицу.
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поoблети свр обиђе, оптрчи. — Он, човек, поoблете с лампу око јабуку, па се

заsвери.

поoвам прил ближе овој страни, наовамо. — Дојди поoвам да ти нешто кажем.

— Примакни се поовам, што си се одолечил.

поодак м полазак. — Есте спремни за поодак?

поодење с глим од пооди. — Стално касни с поодење. — Нема поодење докле све

не сработимо. — Наблизи се поодење у школу.

пооди несв1. полази, креће. — Књд печалбар пооди ис-кућу у работу мора пред

врата да прерипи лопатицу сажар, секиру са сечиво нагор истовну с воду и да рекне:

„Прерипи огењ, не изгоре се, прерипи секиру, не посеко се, прерипи воду, не удави

се!“. — Кад)-ће поодиш у работу? — Три сата како пооду, никако да појду, 2.

прошета, хода. — Поодимо малко около малу да видимо кво се работи. — До њину

кућу требе се подуже пооди. 3. хода кратко. — Ноге га више не држу, пооди, па седне.

поодмете свр одмете донекле, почисти површно. — Човек малко поодмете око

кућу, не чека да дојду гости.

поодмита несвпометеметлом донекле. —Нека поодмита гувно до вракњицу да

можда насадимо вра.

пооднесе свр 1. однесе све. — Све што имашемо од алат пооднесе и раздава на

други. 2. однесе повремено. — Пооднесем им понекад и баницу ел колачи.

поодноси свр однесе све. — Орњл ни поодноси пилишта.

поодрине свp делимично уклони (снег, ђубре...). — Дојде такој у недељу да

поодрине око кућу.

поодрињује несвповремено уклања (снег, ђубре,...). — Да он не поодрињује до

извор, не би зимени могли ни до воду да дојдемо.

поодује несв1. полази, креће. — Још малко па побдују за Чобанац. — Три сата

поодују, никако да појду, 2.хода нервозно около, вуодује. — Побдује око кућу, ни сам

не знаје за кво. — Немој око мене да поодујеш, не могу те гледам.

поокáњче ж боца од пола оке. — Што-е за нас шестина едно поокањче?

поокаш м в поoкањче. — Попимо поoкаш докле си рекал бритва.

поомије (се) сврумије (се) мало, површно. — Што не поомије оној дете, него бди

онакој дрљаво. — Поомиј се малко, па да идемо да докаруемо снопје док неје савнуло.

поопере (се) свропере (се) донекле, површно.— Поопери ми овија веш, млого се

упрчавил. — Што се малко не поопере, него иде ко нека смрдла?

поорати свр поразговара. — Сврни куде мене да пооратимо лечка.

поостине свр охлади се донекле. — Нека поостине млеко, да можда се пије.

поотвара свр отвори све. — Поотвара ми и врата и прозори, па ме замлати

промаја.

поотвори свp делимично отвори, одшкрине. — Поотвори врата да излезне овија
t

чур. 1 - - ј 1 I 1 1

поотскpкне свр в поотвори. — Поотскpкни прозор, шпорет млого зачурил.

поочисти свp делимично очисти. — Она бар знаје да поочисти кућу, а ти, квоти

знаш?

поп м 1. свештеник. — Црнотравци су искарали попајош четерес прву годину и

још се неје врнул, а они се оцелише по бел свет да га најду, 2. фиг језгро лубенице. —

Ка{д)-цечемо лубеницу, деда поеде попа.

попагај м зоол папагај. — Попагај, свл понавља едно исто.
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попагајче с зоол дем од попагај. — Млого воли да чува попагајче.

попада свр падне све. — Наћас, од ветар, попада ошав. — Попадаше деца низ

онија возник.

попадика ж в попадија. — Беше на попчила млого убава попадика.

попадиче с хип од попадика, попова ћерка. — Спопадиче сам ишла у школу.

попанти свр запамти све. — Куде ћу ви сви попâнтим, несте малко.

попараж 1. јело које се справља одудробљеног хлеба умлеко или слану чорбу. —

Не мож се живи само на попару. — Цицвара, попара, трк касарина изгоре (оно

матопеја војничке трубе). 2. фиг настрада, добије грдњу. — Ће изеде дом врућу

попару. — Искусал врелу попару.

попарак м в попара. 1. јело, моча. — Ђе ти баба зачђс напраи попарак. 2. фиг

добије батине.—Дупе ће му изеде попарак!3. у изр кучка (му) изеде попарак изгуби

памет.—Кучка ми изеде попарак, не сети се да му турим покров на главу. — Не знаје

више ништа, кучка му изела попарак.

попарен, -a, -o 1. преливен врелом водом. — Дошли му лисје попарени. — Кашу

дува кои-е попарен. 2. фиг пренеражен, изненађен. — Побеже онакој попарен од|-

-црам.

попареницаж 1. јело справљено од кукурузног брашна, сира и јаја, слично проји.

— Кад-дојде, тражи да му испечем попареницу. — Попареницу смо правили сњс

пројно брашно, подбркам, па у тепсију турим, ископам га с кашику, па га посипем сње

маз, све масло, кво имам, а унутра сирење сјајца. 2. фиг батине, грдња. —Видим ја, ће

му изеде дупе попареницу.

попари свр 1. прелије врелом водом. — Попари ме мазис-казан. — Пази да не

попариш руке стија врелац. — Дај воду да попаримо свињче, па да га шуримо. 2.

потопиу врелу воду. — Узни, па попари сувлеб за свиње. 3. испере врелом водом. —

Да узнеш да попаришкаце за комине. 4. фиг спржи.—Слана све попарила компири.

попари се свр 1. озледи се врелом водом. — Попари ми се дете све чај. 2. ожари

се, испличи се. — Не дирај покриве, це попариш, па ће плачеш.

попаротина ж опекотина, ожарено место. — Тури неки облог на попаротину

да ти не излезну пликови.

попасе свр 1. испасе све. — Попасоше лебецка говеда нашу утрину. 2. мало

напаса. — Попасе говеда два-три сата, па ги врне дом.

попац м зоол зрикавац. — По целден цврчу попци на убaво време.

попивкување с глим од попивкy(ј)е. — Сваки ден попивкување и отиде ардовче.

попивкуе/попивкује несвпијуцка. — Попивкуеси и мој муж, ал дома. — Седну,

па попивкују.

попипкује несвопипава, повремено пипка. — Научило тој да попипкује и куде му

неје работа.

попипување с гл им од попипy(ј)е (се). — Бес-попипување не би нашњл кључ у

тија мрак.

попипye (ce) / попипује (се) несвопипава (се), пипка (се). — Још попипује, не

смеје се опусти да оди. — Чим попипује, брзо ће дете пробди. — Попипуј, да га

напипамо по мрак куде ми испаде кључ. — Попипува се по џепови да узне кесу да

плати, па се пишмани.

попишкоја монај који често мокри. — Па ли ће чекамо тога попишкоју?

попишмани се свр одустане, покаје се. — Попишманил се, неће пазари волови.
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попке ж мн патофне. — Ћу ти купим попке на пазар у Власотинци.

попладне с поподне. — До попладне ће собалимо ржeницу на Вител.

поплаши (ce) свруплаши (ce), заплаши (ce). — Поплашини Кеса у Баинску реку.

— Поплашимо се од шумара, па побегoмо у Мртвице.

поплашување с гл им од поплашу(ј)е (се). — Само с поплашување ће ги ноћу

укараш у кућу.

поплашуe (ce) / поплашује (се) несвплаши (ce), задаје страх. — Немој да

поплашујеш деца с теј приче, не мож си спу. — Орњл само поплашује кокошке. —

Напраил плашило да поплашуе пилишта. — Не само што се поплашује, него у сан

бланета од|-цтра.

поплете свр 1. плете мало. — Поплете малко џемпире, па га остаи, болугу руке.

2. исплете много. — Што сам ја поплела џемпири, на свакога у кућу по едњн

годишњо.

попова ложица ж бот мушка боквица Рlantago lanceolata L.

поподигне (се) свр подигне (се) мало. — Поподигни греду да заковем кушак. —

Поподигне се малко у кревет, колко да попие чај, ал још је марот.

поподиза (се) несвподиже (се) помало, устаје. — Нека он поподиза оску, а ти

потури трупче. — Болови попустили, па се чича поподиза уз)-штапче.

поподизање с глим од поподиза (се). —По поподизање видим да му-е сbк боље.

попоје свр запева мало. — Ајде да попојемо малко, да се развеселимо.

попоједе свр поједе мало.—Попоједе, па торбичку на рамо и отиде у школу.

попојуе несвтева с времена на време. — Попојуе горе у дел, такој ће га и најдеш

куде говеда.

пополагачке прил лакше, лаганије. — Да идемо још пополагачке, деда не можда

öди с нас.

пополак прил полако, лаганије. — Пополак, куде толко журите?!

попомери (се) свр помери (се) мало. — Попомери лојтре под ајат да гитуј не

кваси киша. — Попомери се лечка да пронесем врећу.

попoнeсе свр понесе мало. — Попонесеше и дете дрвља, ал не беше кадро, па си

седнеше на трупац да ни гледа.

попoрaнчке прил нешто раније. — Це дигнемо попoрaнчке да излезнемо да

жњејемо.

попорасне сврпорастемало више. — Књд попорасне ће буде убаво девојче. —Ћу

гу чекам да попорасне.

попосле прил мало касније. — Дојди попосле да поседимо док сработим око

прашчина.

попотрчи свр потрчи мало. — Попотрча по њи, ал ги не мога стигнем, па

одустадо.

попраи свр поправи.—Узеће попраи гребуљу, па гу остаи без)-зупци. — Књдон

нешто попраи, мож одма да га врљиш.

попраи се свр 1. постане бољи.— Дете-це попраи, гарантујем. — Попраил се, свг

учи. 2. дода на тежини, угоји се. — Попраила се пет кила, све вој отеснело 3.

пролепша се (време). — Кад)-це попраи време, ће излезнемо с косу у ливаду на
Вител.

попраља несвпоправља. — Попраља плот, соспе зимуске развалиле тарабе. —

Попраља нешто у воденицу.
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попраља се несв1. постаје бољи. — На време се попраљај докле несšм изгубил

стрпљење. — Попраља се, слуша како и друга деца. 2. опоравља се. — Попраља се са

здравје, почели на ноге да стои. 3. гоји се, дебља. — Попраља се у ширину, неје више

ко шибљика. 4. побољшава се (време). —Попраља се и време, стаде киша и слbнце ће

огране.

попраљање с гл им од попраља (се). — Од његово попраљање нема ништа. —

Ако-е попраљање тој што се угоил ко свињче, за друго не знам.

попрдајс м шаљ парадајз. — Есте ли купили за бабу попрдајc?

попрди свр 1. гласно испусти гасове. — Беште од њега, ће ви попрди. 2. фиr

победи. — Попрдел ги сви у школу онија Драгин иш-Чуку.

попрдојам пејшаљ онај који често прди.—Дошћлпа куде нас дедин попрдоја.

попрдује несв1. гласно испушта гасове. — Иде и попрдује. 2. фиг зановета,

закера. — Нека си на башту попрдује, немој на мене?

попржен,-а,-о 1. испржен. — Ћути напраим јајца попржена са сирење да едеш.

2. озлеђен врелом водом, ватром. — Попржен му прс.

попржено с храна спремљена пржењем. — Спремила сам ти попржено да

подручаш.

попржи свр 1. испржи. — Попржи му два јајца и дадо сиренце, колко да се

залаже докле не отидедом. 2. фиг изгори нечим врелим.— Попржи ми руку с врелац. —

Не приоди, ћу те попржим с машице.

попридаде свр 1. добије на тежини. — Ће попридаде пе-шес кила до Божић. 2.

додајош, придода. —Ако попридадејош нешто уз девојку, да оратимо од женилбу.

попридигне свр подигне донекле. —Попридигни сандук да подместим треску, да

легне како требе. — Попридигни главу да ти потурим јастук.

попридигне се свр устане, опорави се.— Попридигне се малко, стане на ноге, ал

још неје кадар да оди. — Попридигни се, да ти под јастук наместим цршку, да се

завалиш.

поприка ж бот паприка Сарsiсum annuum. — Донесо ис-Предене две вреће

поприку.

поприкове свр прикује овлаш или на брзину. — Поприкова плот, колко да не

улазу овце у сењак.

поприкрпи свр 1. закрпи овлаш. — Поприкрпи ми кошуљку да не буде баш

исцепена. 2. фиг поправи, оправи штогод. — Поприкрпи око кућу, иде зима, да не

разноси ветар цреп.

поприкрпи се сврснабде се донекле. — Поприкрпимо се з-благоту, ега истркамо

некако овуј зиму.

поприлегне свр прилегне почесто. — По обед си, богме, поприлегне.

поприработи сврпоради мало.— Поприработи по нешто око кућу, па се одмара.

поприслан, -a, -ö слан више него што треба. — Тури повише сирење, па ми

баница дојде поприслана.

попристегне (се) свр 1. обуче се боље. — Попристегни се добро, наулице-еладно.

2. захлади. — Попристегло га, иде зима, 3. приштеди. — Ће се попристегнемо, да га

ишколуемо. 4. поправи, оправи. — Требе да попристегнем кошару док неје дошла

зима. —Попристегни плотови да ги снег неповали. 5. фиr. примора, натера на нешто.

— Попристегни га да узне књигу у шаке. — Да га несу попристегли, ништа не би

признал.
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попристекне свр заима колико, дође до одређеног имања и благостања. — Књд

попристекнеш у кућу, тег можда мислиш и на луксуз.

поприсув, -a, -ö донекле сув. — Леб ми беше поприсув, па праи трошенице.

попритесан, -сна, -сно теснији но обично. — Собиче ни-е попритесно, ал ће се

сместимо некако.

попритисне свр притисне не много. — Попритисни каче малко да се налегне

сирење.

попритребе свр затреба каткад. — Немој га одма остаљаш, мош-hе ми по

притребе данic.

поприча свр 1. поразговара. — Седну у задругу да попричају од|-цвашта. 2.

исприча. — Ја ћу ти попричам како-е било за време рат. 3. договори се. — За тој коњче

ће попричамо јутре кад)-це видимо.

поприче с дем од поприка. — Изгоре ме овој поприче.

попричетина жауг и пеј од поприка.—Ољуте се гадно од овуј попричетину.

попричица ждем од поприка, папричица.—Дај и мене едну љуту попричицу.

попричка ж дем од попричица. — Узо кило-два попричке. — Волим попржене

попричке све јајца.

попрска свр 1. падне мало (киша). — Попрска киша колко за адет. 2. попуца. —

Попрска бетон без воду, 3. пошкропи, накваси. — Попрскај око кућу да не изгори

трава.

попрскување с гл им од попрскује. — Нема киша, само попрскување.

попрскује несвромиња (киша). — Попрскује три дана, никако да се одбије време.

попрсне свр 1. падне мало. — Попрсну киша колко да угаси прашинку. 2.

пошкропи. — Попрсни око кућу да се не диза прашина.

попуди свp најури, отера, в напуди. — Све ми кокошке попудијастреб.

попузне се свр оклизне се. — Попузну се на љизгаво, па се забобика у кал.

попузњује (се) несвклиза (се). — Попузњују га овија опћнци, мора да носи

штапче. — Попузњује се нис-путињче докле се слази у Село.

попуни (се) поправи (се), буде пунији. — Попунимо пресаци са жито. — По

пунимо рупе на плевњу да не дува— Убавшко ти се попунила женица.

попуца свр испуца. — Попуцали црепови од голем снег. — Попуцаше буке од

мраз.

попуче ж мн папуче. — Донел и на бабу из работу попуче.

попучица ж део кочнице на запрежним колима која прилеже уз шину точка. —

Књд појдемо низ брег заврни попучицу.

попучка ж дем од попуча. — Изгуби ми се негде една попучка.

попушта несв1. губи снагу, слаби. — Почел да попушта, а беше јак муж. —

Попушта зима. 2. проширује, чини лабавијим. — Попушта каиш, све му отеснело. —

Попуштајуже на теле да пасе на пошироко 3. фиг повлачи се, не противи се. — Он им

увек попушта, а ја не дам.
-

попуштање с гл им од попушта.

попушти свр 1. ослаби. — Млого попуштил, скроз)-се спрегал. — Попуштили

му живци. 2. пристане, повуче се. — Књд негде запне, ако-е до њега, он попушти. —

Кад)-це посваду, он ће да попушти. 3. олабави. — Попушти, попушти, па притегне. —

Попушти ми ошвице да могу да дишем. 4. фиг престане бол, умине бол. — По

пуштили га зглобови, почел да оди. — Попуштила га главоболка, 5. појевтини. —
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Попуштила цена на живу вагу на стоку. 6. фиг ослаби хладноћа. — Беше га по

пуштило, те искарамо ђубре са сане.

попче с 1. хип од поп. — Пратили ни неко попче да ни свети воду. 2. Попов син. —

Идеше с мене у школу и едно попче.

попчил м шаљ поп. — Нема га да дојде попчил да свети водицу.

поработи свр ради мало. — Дојдо да малко поработим око кућу, па се врћам у

дунђерлbк. — Ће ми поработиш неки дан)-на кућу.

поравња свр поравна. —Требе добро греде да поравњаш, књд ковеш каратаван.

— Овуј зевњу да поравњате на пут.

поравња се свр 1. изравна се. — Ако се не поравња бетон под либелу, како ће

тураш патос” 2. изравнају се на суду, договоре се. — Поравњали се на суд.

/поради себе изрв понапоље. — Требе да излезне поради себе.

порађај м порођај. — Имала-е тежак порађај, едва-е прескрцала.

поразбива (се) свр разбије (се) све. — Онај лудајка ич не води рачун, поразбива

панице по кућу.- Поразбиваше се деца нис-тија возник до школу.

поразболи се свр разболе се сви. — Цел њин разред се поразболел.

поразболева се свр в поразболи се. — Разболи ли се едњн, куде нас се сви

поразболевају.

поразглеђује несвразгледа повремено, гледа кришом. — Момак гу поразглеђује,

а она ко да га не примећује. — Добро поразглеђуј докле неси дал паре.

пораздава свр разда све, даде све. —Имаше пуно алат, па пораздава како отиде у

пензију.

/порази свpубије у изр: Господ га поразил убио га Бог.— Господ га поразилкуде се

натоврљал насред пут.

порани свр 1. урани. — Поранимо преко Чобанац, на Бистрицу, за у Власотинци.

2. нахрани. — Докле порани свиње и кокошке, едва доби ред да замесим леб.

1 пораначке прил нешто раније. — Требе се појде пораначке докле неје огрејало

СЛЊНЦе.

поранке прил раније. — Да не појдомо поранке, заватила би ни киша.

порано прил раније.— Неје га падало, ал едну годину порано-е пошлу школу.

поранчке 1 пораншке прил раније. — Докарај си говеда поранчке да измузем

краве за видело. — Поранчке се врните од|-цобор, не чекајте мркли мрак.

порасне свр порасте. — Докле су малечка, деца леб еду, књд порасну, душу

поеду. — Књд порасне, ће видиш: исти башта.

порба свр попије гласним сркањем. — Сипа му, он часком порба шумадински чај,па отиде накуд Мејане.
о

порева несвповраћа. — КњT поеде бајато одма порева.

поревање с гл им од порева, повраћање. — Три двна не еде због поревање.

порежџија м порезник. — Откараше му порежџије јунца трећака.

порезили се свр обрука се. — Буди уштиван, немој да се куде људи порезилиш.

1 поременти свр поремети. — Не дирај, немој нешто да му порементиш, па да те

руЖИ.

поременти се свp дође у ненормално стање, полуди. — Порементил се нешто, па

не знаје кво орати, акво работи. — Ко малечњк падал искрушку, па се порементил.

Поречане с заселак у Новом Селу.
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порине свр 1. очисти све лопатом. —Данђс да поринеш оној ђубре искошару. 2.

чистимало, чисти неко време. — Поринули малко снег око кућу, па баталили, ватили

да се грудвају.

порипкување с гл им од пориткује. — Такво порипкување, такву радос књд им

башта дојде, несšм видела.

порипкује несву дем знач: порипује. — Порипкује ждребе око кобилу.

порипување с глим од порипује. —Дојдоше деца иlзЈ-школу све спорипување.

порипује несвпоскакује. — Порипује од радос. — По целден порипују јагањ

четија.

поритување с гл им од поритује.

поритује несвритне повремено. — Дете да не приоди куде кобилу, поритује, да

га не утепа.

порица (се) несвпориче (се). — Порица да гу-етњг видел на вашар. — Кад)-це

каже, не порица се, реч се држи.

порицање с гл им од порица (се). — Нема порицање, него како смо оратили. —

Куде њега нема порицање, макар му не пасувало.

порове сврфиг поплаче, заплаче мало. — Остаи га, ће порове, па ће престане.

пород м 1. порођај, — Жена му чека на пород. 2. потомство. — Она-е едини

пород одј-тетку Ранку.

породиљка ж породиља. — Ће идемо на бабине куде породиљку.

порожак м мали рог, рог који се појави после окрњеног рога. — Врза гу за

порожак, да се не рита књд гу музем.

пороже суже, вјуже (Преслап). — Вржи краву спорожеза колац, па нека пасе.

поропће свр покрца, поједе хрскајући. — Поропћа ли јабуку? — Књд падне ошав,

свиње га зачас поропћу.

поросување с гл им од поросује.

поросује несвсипи кишица, в проросује. — Целден поросује, не дава ни да

жњејемо. — Ситна киша поросује, пот кожу се увлачи.

поруча свр 1. поједе све. — Поруча све ис-паницу, ништа на нас не остаи. 2. мало

поједе. — Поруча колко да му чини адет.

поручи свр 1. фиг поздрави, позове, поручи. — Поручила ти мама да дојдеш у

недељу на бабине. 2. однесе поруку. — Поручи на Миленка да ми добро оклепа

ралицу.

поручка свр поједе (дете). — Сћг ће детенце да ми поручка да га не боли

мешинка.

поручување с глим од поручује. —Залудмое поручување књдмеон)-неслуша ич.

поручује несвпоздравља. — Кво ми поручује башта из работу? — Трипут вој

поручува да дојде, вапир жена још не дојде.

поруши се свр фиг пропадне, непостане, изнемогне. — Она се, од његову смрт,

толко порушила да-е пропала све. — Туј годину сам се била порушила, све сам се

била осушила.

посм пост.— Кљдје пос има да-е пос, да сезнаје.—Посмудетињи (псовка)

посабере свp донекле сакупи. — Посабери овеј попадале сливе, да ги не газу

говеда докле гине отресемо и оберемо.
- - 1 н 1 1

посабере се свр фиг дозове се памети. — Посабери се малко, не видиш ли кво

работиш.
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посабира свр донекле скупи. — Ја ги посабира, ал оне па попадале.

посађување с глим од посађује. — Све смо спремили за посађување компири.

посађује несвсади. — Овде ће посађујемо компири, а на Послониште сејемо

овbс.

посâкне се свр маши се за што. — Посакну се да гу ватим за руку, ал ми се она

измаче. —Посâкни се, па сам нешто узни, немој да чекаш датија све приносим.

посакрива сврсакрије све. — Посакрива писма одмужада ми гиникине најде.

посакрије свр 1. сакрије све. — Одј-деца мора све да посакрије, да не довату и

поеду. 2. склони да није баш на оку. — Посакријтија дроњци, не мора сваки да ги

види.

посал / послм посао. — Од јутре те чека посл, нема више излегување. — Ако

нећеш у работу, ајд на посал, на њиву.

посан, -сна, -сно 1. без масти, без хране животињског порекла. — О(д)-цћг ће

едемо посан пасуљ. — Посно се еде на пости. 2. фиг дан без жене. — Данђс му-е бил

посан ден.

посапне се свр спотакне се, саплете се. — Посапну се на корењ, замалко да си

искарам очи. — Посапну му се коњче и он слете преко главу.

посачека свр причека мало, причека извесно време. — Посачекеј докле си Си

мадија отиде, па ће оратимо и од)-тој

посвади (се) свр посвађа (се), завади (се). — Ће посвади две очи у главу (зла

особа). — Цело село ће посвади, сЊл њој да буде добро. — Посвади ме тој ђубре с

етрву. — Посвадили се још њини стари, па и они не орату.

посвири свр посвира мало. —Дојди на седењку, ће буде Радован да ни посвири у

дудуче.

посвирка свр у дем знач: посвири. — Нека посвирка малко у музике, па ће ти ги

врне.

посвиркување с гл им од посвирку(ј)е. — По посвиркување би рекал да-е Сто

јанча говедар.

посвиркуе / посвиркује несвзасвири повремено. — Посвиркује момњк куде

говеда, ти ли га не чуеш?

посвојче с усвојено дете. — Немају деца, па чувају посвојче. — Радоица им је

бил посвојче.

посврне се свропорави се од болести.—Посврнула се лечка, ал још гугуши.

поседи свр седи дуже. — Мои браћа поседеше, па си отоше. — Поседе два-три

дњна куде нас, па отиде куде другога кума.

поседи“ свр оседи, побели му коса. — Ће му поседи коса ко на татка му.

поседне (се) свр запоседне (се) небо, појаве се облаци на заласку сунца. —

Поседну се небо млого рђаво, јутре ће киша. — Поседнуше заодак црвени облаци,

јутре це раздува ветар.

поседни лисм поседовни лист. — Нема ни поседни лис, а вика да-е његово.

поседњување с глим од поседњује (се). — По поседњување небо мождазнаш кво

ће је јутре време.

поседњује (се) несвзапоседа се запад неба облацима на заласку сунца. — У

последњо време стално га поседњује на заодак. — Поседњује се, неће је јутре како

требе, мож се и раздува.



Црнотравски речник 697

посекотина жрана настала од сечива. — Сипа му ракију на посекотину, па гу

преврза све крпу.

поселар м пеј онај што скита селом, луталица, беспосличар. — Неће га никад

најдеш дом, он је поселар.

Поселарац м човек из Села (Црне Траве). — Башта вој-е Поселарац, бил је

предузимач.
I

Поселарка ж жена из Села (Црне Траве). — Оће и она да буде Поселарка, це

ожени доле у Село. — Причала ми за њега онај Стана, Поселарка.

поселарка ж пеј жена скитница, беспосличар. — Тај поселарка само води

палатику.

поселарски, -а, -о оно што припада Поселарцима, односно Селу. — Немој у

поселарско да сечеш.
1

Поселарци м мн људи из Села (Црне Траве). — Поселарци Ивићи су ни род.

Поселарче с дете из Села (Црне Траве). — Довел куде нас на зимовину едно

Поселарче.

посере се свр фиг омаловажи, обезначи. — На све што оћу да уработим он се

посере. — На све што смо напраили, он ce-е посрал.

посерка ж пролив. — Ватила га посерка, држи га целу недељу.

посерком 1. дете које још обавља нуждуу гаће. —Јошје он посерко, не могу га

водим нигде от-кућу. 2. фиг слабић, кукавица. — Не викај тога посерка, он н-умеје да

коси.

посеруља ж фиг порокуша, опајдара. — Посеруља, нашла мене да галати, море,

књд гу уватим за онај чумбуљ, има гу све оскубем.

посестрима ж жена с којом је обављено сестримљење, побратимова жена. —

Требе да идемо куде посестриму, одавно гу несмо видели.

посећа (се) несвобилази (се), посећује (се).- Одавно ни ники не посећа. —

Посећам ги овћг-онbг, књд ме пут нанесе у село. — Близо су, па се посећају често.

посећање с глим од посећа (се), посета. — Отишли му у посећање у болницу.

посечотина ж посекотина.— На посечотину, ако немаш кво друго, сипи гас, да

не тече крв.

посипе (се) свр полије водом, поспе, полије сам себи воду. — Посипи деду да се

омије. — Посипа ме с врелац, та ме сплави. — Посипи се сам, па се оми!

посипка ж предмет за посипање воде, лонче, в саплак. — Узни посипку, па ме

посипи да се омијем.

посипување с глим од посипује (се). — Мије се бес-посипување, на кладанац књд

доноси воду. — Цвећетражи стално посипување. — Бес-посипување не мож се омије.

посипује (се) несвполива (коме да се умије), полива се. — Едва чекам да ме

Ђурђица вика да гу посипујем да пере косу. — Води рачун како посипујеш цвеће у

градину. — Туристовну међу колена, па се сам посипује и умива. — Мати се сама

посипује књд пере косу.

посира (се) несвриг омаловажава, ниподаштава. — Посира се на све што други

уработи, само-е његово добро. — Посира се на туђо добро.

посиска свр у дем знач: посиса. — Дај јагњетија да посискају докле не пустимо

öвце истрлу.

поситнице ж мн кућне потрепштине, намирнице, ситнице. — Идо на Мејане по

поситнице за кућу.
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поскара сврдотера ниже.— Поскарајовце до реку. — Поскарај ми дрва до пут.

поскрати свp донекле скрати.— Поскрати на дете косицу да му не иде у очи.

поскубе свр 1. почупа све. — Неки ни наћас поскубал целу леју лук. — Поскубло

ми говече све компири. 2. почупа мало. — Поскуби сено едно-две наруче, па нарани

јагњишта.

поскубе се свр почупа се с ким. — Галатише се, галатише, па се доватише и

поскубоше се.

поскупеје свр поскупи. — Како-е почело да скупеје, све ће поскупéје, неће има

кво да се купи седну плату.

поскупување с гл им од поскупуб)е. — Почело па поскупување, да си купимо

поситнице што ни требу.

поскупуе / поскупује несвпоскупљује. — Леб почел често да поскупује, требеше

летос да купимо повишке брашно.

поскуцкување с гл им од поскуцку(ј)е. — Дај му да еде, да не слушам вазден

његово поскуцкување.

поскуцкуе / поскуцкује несв1. повремено скичи (пас). — Кученце поскуцкуе,

можда-е гладно. 2. фигмоли, тражи. —Како ти неје жал дете оволко поскуцкује да га

узнеш, а ти га опште не гледаш?

поскуцне свр 1. сквикне понекад (пас). — Поскуцне, па се оћути. 2. фиг пожали

се, гласне се. — У овуј кућу ако не поскуцнеш, ники те неће погледа.

посла жв посао 1 посвл. — Отрча у општину по нека посла. — Радел би и ја да за

мене има посла. — Која си посла имал у Гаре, ако неси погађал каце и бурићи?

послеђан, —ђна, -ђно 1. последњи, задњи. — Дојде послеђан, а први узе. — Ако

сам послеђан несhм и најгор. — Тој ти-е послеђна цена, више се не погађам. —Дошћл

му послеђан дин. 2. најгори. — Тој су ти послеђни људи у село. — И међу будале-e

послеђан.

послеђно прил последње. — Тој ти-е од мене послеђно, више ти не оратим.

послем прил после, касније. — Тој ће послем да завршимо.

Послониште смтн ливаде, пашњак, шума, извор.

послужитељ м помоћни радник у школи, фамијијус. — Војча Катаринин беше

добар послужитељ у школу.

послужовникм 1. послужавник.— Све му носу на послужовник. 2. фиг готован,

лењивац. — Све оће да му-е на послужовник, свл он да не мрдне з-дупе.

послуша свр послужи кога, помогне коме. — Сама сам остала и болна, нема

никој да ме послуша. — Послуша ме дете из комшилек понеки пут, ал ретко.

послуша се свр помогне себи, послужи себе. — Легал у кревет, не мож ни за

овочко да се послуша.

послушује се несвиспомаже се. —Послушују се, гурају кроз)-старос некако.

посмали (се) свр 1. смањи (се) донекле. — Посмали бркало на свиње, млого еду.

— Остарели, па се посмалили.— Посмали се вода у реку, како ли ће тера воденицу? 2.

фиг утиша. — Посмали радио, не мож си од њега оратимо.

посмациња свр 1. поскида. — Све ћу им посмацињам гаће, па с пручку преко

дупе. — Посмациња онија веш одј-џицу, ко да неје читава. 2. отпусти. — По

смацињали ги од посо.

посмева се несвподсмева се. — Посмева се на стари. — Посмева се на сви.
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посмевање с глим од посмева се. — Он је баш за посмевање. — Неје за друго, но

за посмевање.

посмеје се свр кратко, мало се смеје. — Посмејамо се малко од)-теј његове

смешке, па си отомо.

посмете свр 1. омете кога, онемогући у послу. — Рат га посмете те не заврши

школу. —Дојде и посмете ме, а убаво сам си работил. — Не давај да теники посмете

књд работиш. — Посметоше ми ћерку, те заједнога, те за другога и не ожени се. 2.

очистиметлом овлаш.—Кобајаги посмете око кућу, а оно па шушљак колко оћеш.

посмете се свр омете се, изгуби се. — Посмето се од њега, па погреши. — Дојде

такој час, човек се посмете и отиде у аут.

посмеши (ce) свр постиди (се), обрука (се), осрамоти (се). — Таћија ако те не

посмеши пред туђи људи, неје жив. — Да учиш добро, немој ме посмешиш куде

учитеља. — Посмеши се малко књд ми рече такој. — Нећу да се посмешим куде људи,

но-це обучем како требе. — Посмешила се, видел гу бајка у кошуљу.

посмешување с гл им од посмешује (се). — Још га ники неје тепал за по

смешување, ал ја ћу.

посмешује (се) несворука (се), срамоти (се). — Куде стигне тој пцето, туј ни

посмешује. — Навикал да посмешује девојке. — Немој ни посмешује куде приетељи,

ће му игра глоговbк. — СБл се посмешује с тој његово џакање.

посмита свр 1. кратко омета, смета. — Умеје он да те посмита књд работиш. —

Не посмитај ме! — Посмита ми малко, па си, даде Бог, отиде. 3. очисти метлом. —

Прво посмита по кућу, па тј.гработи друго.

посмита се несвзбуњује се. — Сам се посмита од|-цтра.

посмитање с глим од посмита (се). — Ако од)-тебе немам помоћ, не требе мини

посмитање!

посмркне се свр засмркава се, почне да пада мрак. — Посмркну се, а ми још

несмо збрали сено.

посмркњује се несвпочиње да се смркава. — Поитај с врзување снопје, по

смркњује се.

посно с посна храна. — Цело лето истркамо на посно. — Не бира он: посно,

мрсно, само да се наеде.

посом в посал, в посла. — Бега от-посо ко шаров од мотку. — Ниедњн посо му не

пасује.

пособали свр пообара. — Пособали што-е требало да обаљам, па седo да пре

данем, - трп прид пособален, -а, -о пообаран. — Све буке пособалене у Чардаче.

пособаља свр пообара. — Ветар пособаља ошав у авлију. —Пособаља буке, па ги

остаи да презиму. — Сва деца он пособаља, тија Ристаћијин унук.

поспара несвитеди на храни док једе. — Јеђ повише леб, поспарај сланину. —

Поспарај, па ће ти траи два двна, видиш како мати поспара.

поспарање с гл им од постара. — Цел век проведо у поспарање, ника(д)-це не

наједо како требе.

поспечали свр заради незнатно. — Поспечалил нешто, ал нема за лебац да

прекарамо зиму. — Књд поспечалим, ћу ти пратим паре за јунца.

посни свр постава, одспава мало. — Не можа да не поспи по обед. — Дете у

пладне требе да поспи, да можда се дејани до вечер.
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поспреми свр уреди, припреми, површи главне послове. — Поспреми кућу, ће

дојду гости. — Докле стовариш дрва, ја ћу нешто поспремим за едење.

посработи (се) свр заврши (се) главни део посла. — Да посработим, па да узнем

кудељу у руке. — Посработи око кућу, ал ме још чекају работе. — Све на мене чека,

ники неће да ми посработи. — Едно се посработи, чекатедруго, не мождаданеш.

посрабоћување с гл им од посработи. — Да неје посрабоћување по кућу, откад

бија узела срп у руке.

посрабоћује несвзавршава пословеу више махова. — Не можда посрабоћује сЊл

га омитају.

посрамен, -a, -o 1. постиђен. — Отиде посрамен. — Због њега сЊг су сви од род

посрамени. 2. (само ж род) обешчашћена. — Запел ће узне посрамену девојку. —

Посрамена жена му-е у кућу.

посрами (се) свр постиди (се). — Воли да посрами свакога ако му се даде

прилика. — Што воли жену да посрами, тој нигде нема. — Оће да ме посрами пред

народ. — Посрамил се како-е тој чул, па си отишњлдом. — Посрами се девојче, па

заруца.

посран, -а, -о фиг унижен. — Отиде си дом онакој посран.

посред пред по средини. — Гази посред орање. — Ошинуло га посред грбину, па

се укочил.
1

посреди (се) свр уреди (се), донекле (се) среди. — Узни, па посреди кућу малко,

видиш колко-е запуштена.—Посреди се, немој таква сабајлепо малу да скиташ.

поставак м доњи део плуга који се вуче по земљи, в стан“, в петица. — Поставак

викамо и подлога ел поставник.

поставен, -a, -o 1. постављен, спремљен. — Све-е поставено за обед, јелате за

совру, 2. обложен, постављен тканином. — Сег ти-е сукња добро поставена. 3. фиг

именован. — Бил је поставен за писара у општину.

постави сврстави поставу на сукњи, капуту... —Поставила сам сукњу за зиму.

постави се свр уклопи се. — Неје умејал да се постави како требе у предузеће па

га замрзели.

поставник м в поставак (Добро Поље).

постаен, -а, -о / постајен, -а, -ов поставен. — Постаен је нов учитељ. — Бил

постајен за началника у општину.

постаи 1 постаји свр постави. — Нека постаи остал, одма ће дојдемо.

постаи се 1 постаји се свр 1. постави се. — Још требе да се постаи ограда. 2.

заузме одговарајући став, однос према коме. — Неје умејал да се постаји према

мајстори. 3. именује се. — Ђе се постаи други учитељ на деца.

постаља (се) несв1. поставља (се). — Постаља рогови на кућу. — Ће постаљају

бандере за струју.— Постаљај обед, цркoмoгладни. —Постаљају се цевови за воду. 2.

фиг заузима став, именује (се), издаје (се), намеће (се). — Сами ће постаљају пре

цедника на задругу. — Како се тој постаљаш према сестру? — Постаља се такој како

да-е он нека личнос, неки дрматор.

постаљање с глим од постаља (се). — Ники ме неје питал за постаљање бандеру

у моју авлију. — За постаљање прецедника ће се пита народ.

постањување с глим од постањује.—Отпостањување до сhг такав се човек неје

родил.
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постањује несвпостаје, бива. — Из ден у ден постањује све ладније. — Од

ребрњаци после постањују жабе.

постациња несвподстиче, наговара, хушка. — Постациња деца да се тепају. —

Böли да постациња петлови да се бију.

постацињање с гл им од постациња. — Ребнули га у суд за постацињање да се

жене тепају.

посташе свр одстоји, нарасте. — Нека леб посташе па да га премесујем за у

црепњу.

постегне свр 1. стегне малојаче. — Постегни малкотија шравда се не одврти. —

Постегни коланда држи самар. 2. фиг дисциплинује, постане строжи. — Ако можда

га малко постегнеш да боље учи. 3. фиг поправи, окрпи, среди. — Требе постегнем

кров док несу почеле кише да не прокишњује. 2. у изр постегне каиш приштеди. —

Постегните каиш докле не дојде пролет да појдем у работу.

постегне се свр 1. добро се обуче. — Постегни се добро, наулице цича зима. 2.

приштеди. — Постегните се малко докле не заработим неку пару.

постекне свр заима, дође до одређеног иметка и благостања. — Докле по

стекнем малко паре, па ћу купим још еднога јунца да га спарим з-Гаљу.

постеље свр 1. простре. — Постељи ћилими на премет да се ветреју. — Постељи

ми гуњче у ладда клепам косу. 2. намести лежај. — Постељи кревет да гости легају.

3. фиг намести подину за стоку. — Постеља на говеда, можда ги укараш у кошару на

легало.

постељка ж прекривач, покривач од вуне изаткан на разбоју, в црга. — Колко сам

само постељке наткала, крај)-и број им се не знаје. — Покривају се још с моe

постељке. 1

постељување с гл им од постељује. — Имам постељке за постељување на

кревети. — Накосимо троја кола папрат за постељување на говеда.

постељује несв1. простире.— Постељује цргу на дете у ладовинку да се игра. 2.

спрема лежај. — Постељуј сламарицу да легамо. 3. ставља подину за стоку. —

Постељује папрат у појату на говеда.

постење с пост,уздржавање одмаснехране.— И без пости куде насје постење.

постим мн пост, дани поста. — Од данће су пости. — Кад)-цу големи пости

обавезно смо постили, несмо блажили.

постигне свр 1. успе, заврши посао. — И работили смо све, и па смо могли да

постигнемо да отидемо на собор. — Никако да постигнем да сработим по кућу, па да

трчим натрлу. 2. сустигне. — Колко брзо загpћа компири, не можгу постигнемо.

постиза несв1. успева, постиже. — Постиза све сам да уработи, а ми не

постизамо. — Више не постизам да сработим, старос ме сапиња. 2. буде довољно,

достиже.— НекЊдни-е едва постизаледњнлебза ручак, сbгни већем престиза.

постизање с гл им од постиза.

постилак / постиљакм (мн постилци /постиљци) платно, простирак, пелена

направљена од крпе. — Умотај дете у постилци и вржи с повој да га носимо куде

доктура. — Прво тури постиљак у лелејку, па трг дете.

постиља несв1. простире. — Постиља веш да се суши. — Постиља постилци на

премет. 2. припрема лежај. — Постиља кревет за спање. 3. ставља подину за стоку.

— Постиља на овце да не лежу у брабоњци.
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постиљање с гл им од постиља, стере постељу. — За постиљање на говеда

задужен је Мика. — Овај крпара-е за постиљање на патос.

постиљка ж оно што се простире стоци да лежи у штали. — Еси ли турил

постиљку на говеда?

постиљче с дем од постиљак. — Понеси и постиљче на дете књд га носиш на

њиву, да спи.

постине свр постоји на хладноћи извесно време. — Постину малко на ладноћу,

па се врну, не мога га чекам.

постог м (мн постози) део њиве који, радећи, обухвати један или више радника

од дна до врха, деоница, дужица. — Загрнумо два постога компири и балдисамо. —

Књд искарам овија постог има се одмарам у лад.

постогuијам онај који радницима раздели деонице („постоге“) које ће на њиви

радити. — Постогuијо, брале, огорело јаре, I Не криви ми постог, убићете Господ

(нар песма)!

постоји сврстојимало. — Постоја малко куде онуј крушку да видим како говеда

пасу у Јереницу.

пострви свр проспе, расте. — Докле донел жито, пола га пострвил.

постриг м 1. обичај заједничке стриже оваца о Ђурђевдану. — На исти ден

завршимо постриговце и премлазу. 2. одсецање косе детету на крштењу. — Кад)-

-ће на дете праимо постриг, 3. фиг шишање, подшишавање косе. — Већем си зрел за

пöстриг. 4. фиг замонашење. — Пустил косу ко да ће на постриг.

постpигување с стрижа, в постриг (1,2). — Викај гу на постpигување овце (1).

— Доведи дете на постpигување (2).

постpиже (се) свр 1. подшиша (се). — Свг ћете деда постриже, урасал си ко поп.

— Нек се постpиже сам, да га ја не стрижем, има га оћупим. 2. ошиша овце окорепа и

испод стомака. — Постpигомо овце одма по Ђурђовдњн, а летос ће ги шишамо.

пострижина ж вуна лошег квалитета добијена стрижењем оваца око репа,

између ногу и на трбуху. — Пострижину не користимо за ћилими, само за черапе и

џемпири за деду.

пострижување с глим од пострижује. —Да искарам све овце на пострижување?

пострижује несвииша, подшишује. — Кои пострижује деца куде вас? — Нека он

пострижује овце, а ти збирај вуну у џакови.

поступи свр пође ка некоме или ка нечему.— Поступи накуде мене, па се врну.—

Појдо, поступи, и девојче наступи (нар пес).

поступкување с гл им од поступкује. — По поступкување се види да нешто с

њега неје у ред.

поступкује несвриг нервозно хода. — Што стално поступкујеш, која те мучи

невоља? 2. фиглагано се примиче, не жури се. — Неће одма да пријде, но поступкује

полак.

поступување с гл им од поступy(ј)е (1, 2). — Такво поступување с људи неје

никад било како сhг (1). — Кој ће чека његово поступување ступку по ступку, књд

н-умеје да пожури (2).

поступye / поступује несв1. поступа, ради. — Н-умеје човек с волови да

поступује, па тој ти-е. — Такој се не поступује с људи. — Поступуе ко да-е он бог. 2.

фиг приближава селагано. — Што непријде, но поступује ко да се нешто плаши.

посувитли свр заковитла. — Књд ветар посувитли снег, ништа се не види.
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посукљив, -а, -о поводљив. — Млого-е посукљив. — Посукљива жена не мож

кућу да држи.

посукњује се несв1. маша се, дохвата. — Посукњује се дете да ване играчку. 2.

тетура се. — Посукњује се пијан, ће падне.

посукување с гл им од посукује се.

посукује се несвригјури, трчи, пати за ким. — Како те ја ударам сас)-сукаљку,

да се такој по тебе момци посукују (бајалица).

посуне свр пружи, да понекад. — Посуне на деца неку пару такој књд дојде из

работу.

посуне се свр маши се. — Посyну се да узне лебац, па одустаде, викаше га да

излезне надвор. — Посyну се за неки ора, па ме укочи у крста. —Посyну се тетка дате

цуне, а ти се измаче.

посуче се свр појури, потрчи. — Немој мужа сас-сукаљку, ће се посуче нека

канавка по њега.

потпред 1. под, испод. — Несам смејала да идем по пут, но пот-кошару, крз

-Драгишово, па у њиву. 2. за време, у време. —Пот-краља се неје овакој убаво живело.

— Пот)-Тита беше побоље но што-е сњг.

потавни свр потамни, смрачи се. — Потавнело небо откут Плану. — Све ни-e

отуд потавнело. — У главу ми потавнело.

потам прил мало даље, подаље, тамо. — Мрдни потам да и чича седне на туј

клупу. — Седни потам. — Иди потам, што си се туј наквесил”

, потаман прил како треба, како одговара. — Ништа му неје потаман у овуј кућу.

— Оће да му-е све потаман, а ништа да не работи.

потамани свр побије све. — Мачор потаманил поганци у амбар. — Орђл ни

потамани пилишта.

потамке прил у дем знач: потам.— Потамке, да се и ја присламчим ус-тебе на тој

клупиче.

потамо клетвена реч далеко. — Потамо му место, какав је! — Потамо му лепа кућа,

да га мое очи више не виду. — Потамо им било!

потане свр покрије, натопи. — Књд ја дојдо, крв од вола беше потанула онуј

траву куде га Мурџа убол. 2. смири се. — Избише ги у ноћ и јутро ништа, све

потануло, изгинули доле, сbr ће Бугари... 1

потанко прил 1. тање. — Постељку си изаткала потанко. 2. детаљно. — Исприча

ми Видосова потанко како-е било, ти ич ништа да ми не казујеш.

потапка свр 1. угази ногама. — Потапкај снег, па тури две наруче сено да еду

овце. 2. потапше. — Свакога потапка по рамо.

потвара несвузвраћа реч, изазива, в поврћа? (1). — Не потварај ми реч, ћуте

утепам. — Ники у кућу не смеје му потвара.

потег м трзај при вучи, в на потег.

потеглица / потегљица ж 1. в гредељ, воиште. — Потеглица е кривуљеста там

куде доодиралник (Добро Поље). 2. самостална руда која служи за вучу бране или

презање четверка. —Закачи потеглицу забрану да увлачимо у Ивановицу орање.

потегљи свр 1. повуче. — С четверак потегљимо буку, па гу довукомо за корубу

на Дољни кладанац. — Потегљи јуже да увржемо сено за лојтре. — Повуци, потегљи

да га изглобимо из бару. 2. фиr. потегне, отпије, сркне. — Потегљи малко ракиицу

ис-кондир, неће те отруе.



704 Радосав Стојановић

потегне свр 1. запне, одлучи се. — Потегне чак изј-село усред ноћ, па дојде дом.

— Потегал из работу на свадбу на побратима. — Потегал ис-пизду материну, па куде

нас. 2. позове у помоћ.— Како гођ узнеш, мене увек потегну књдим нешто потребе. 3.

фиг узме, ухвати, понесе. — Потегне ме брат на кркаче, па у болницу. 4. фиг баци,

замахне, насрне, навали, удари. — Потегну камен на мене, ал промаши.—ПотегнутЊг

и стојагу, ал му гу увати.

потежник м велики радник. — Да ми неје онија потежник, ништа ви не би

напраили с онолко имање.

потежница ж вредна, радна жена. — Да не дојде онај потежница, што би га ми

ожеле данаске, искарали би му очи.

потекло с порекло породице, род, фамилија. — Нашо потекло-е с Коповник. —

Ми смо од едно потекло.

потепа (се) свр побије (се), потуче (се), помлати. — Све ћу ви потепам ко зајци!

— Узе мотку да потепа кучишта што се збрала на сокак. — Потепаше се деца, брзо да

ги развађамо. — Само гледа да се с некога потепа.

потера свр 1. нагони нешто човека. — Овуј годину нешто ме потерал баксуз. —

Потерало га на добро. — Ћавол га потерал, па се са свакога крви и кавгаџисује. 2.

нагна. — Потерал коња у галоп на затворену вракњицу.— Вода потерала воденицу. 3.

наговори. — Потера ме да појдем с њега, а неје ми се ишло, 4. истера. — Керови

потерали лисицу из јазбину. 5. одведе. — Потерал говеда на пазар. 6. отера. —

Потерај говеда на пашу. 7. фигнагна на вршење физиолошкерадње.— Потералога, па

не знаје куде ће.

потес м део поља, једна ливада, њива. — Има да се данаске обали овија потес све

до бару.

потика (се) свр 1. изгуби (се), нестане. — Не знам куде ми потика онолке

штипке.— Едну краву да чува, и њу би потикал.— Потикал торбиче негде у шумак, не

знае куде да га тражи.— Имаше убави џорџини, ал ми се потикаше.— Потикало ми се

клубе. — Потикала му се лијарица. — Потикамо се по шумак. 2. затури. — Потика

негде ножице, уби се тражеећи, ко да су узевњу пропале. 3. фиг престане да гаји. —

Потикамо семе на онеј убаве китке. 4. фигумре. — Там било там остало, потикаловој

се дете, затој носи црнину.

потикан, -а, -о изгубљен, затурен. — Дадо вој игле да се услужи, сbг вика

потикане. — Беше потикан, ал га најдомо.

потикување с гл им од потикује (се).

потикује (се) несвеуби (се), нестаје. — Немој му даваш, он потикује ствари. —

Куде се, бре, стално потикујеш, не можте најдемо?— Кравчевој се често потикује,

она си ич бригу за њега нема.

потиња (се) несвнапреже се да подигне што. — Потиња да дигне врећку, ал

малечњк, још неје кадар. — Не потињај се књд неси кадар.

потимари свр отимари мало. — Потимари коња, ћу га седлам. — Потимари

говеда увек књд ги докараш у кошару.

потица несвпотиче. — Овај утепотина ми потица од|-тој што сам падла. —

От-кои род ви потицате, ми одј-деда Пауна.

потишти се свр печенамањој ватри. — Остаји лебда сејошке потишти у релну.
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потка“ ж 1. нит са чунка која се провлачи кроз основу при ткању. — Ткае, и по

трипут з-набрдило збива потку, наткаује. 2. саткане нити. — Млоговој убава потка.

— Дојдо да видим ква ти-е потка на ћилим што ткаеш,

потка“ ж 1. зелена грана којом се запотни покошена ливада да на њој не пасе

стока. — Тујкуде су потке ће косимо отаву. 2. зелена грана којом се запотни усев

уочи Видовдана. — У свако жито пободу се по две-три потке да боље вираје.

поткаже свр изда, ода. — Четири човека су изели твојега брата, потказали га на

Бугари и они га утепали.

поткајли свр углави кајлу. — Поткајли добро камен да се испраи зид.

поткара свр отера. — Поткарај говеда накy(д)-долину да пасу у отаву.

поткарување с глим од поткарује. — Да те не опомињам за поткарување говеда

предвечер накуде појату.

поткарује несвприбире, гони стадо. — Поткаруј овце накуд огрење да пасу по

лад.

поткастрен,-а,-о поткресан. — Боље да су борови поткастрени, побрзо расту.

поткастри свр 1. поткреше гране. — Поткастри овуј сливу да не праи толку

ладовину пот-кућу. — Поткастрибучетија да побрзо расту. 2. фиг подшиша се. —Што

га не поткастрите малко, млого-еурасал у косетину. 3. фиг пребије. —Дојдели ми под

руку, има му поткастрим уши.

поткастри се свр фиг подшиша се. — Поткастри ли се, да еднуш заличиш на

човека?

поткастрување с гл им од поткаструје (се). — Изгуби дiн у поткастрување

сливе (1). — Зрел је за поткастрување (2). 1

поткаструје несв 1. креше гране. — Поткаструје буке по Игриште. 2. фиг шиша,

подшишава. — Немамо брицу, па ни он поткаструје.

поткаструје се несвподшишава се, шиша се. — Сви се поткаструјемо у Село, ел у

Предене.

поткача несв1. подсећа, подстиче. — Ако понешто забораим да му рекнем,

поткачај ме. — Поткачај ме, питуј ме да се сетим. 2. изазива, дира, задева. — Кога

стигне поткача, голем је поткачоја и немајмир.

поткача се несвизазива, кошка се, задева се.— Још неје излезалис-кућу, одма се

поткача з-деца.

поткачање с гл им од поткача (се), изазивање, кошкање. — За тој поткачање

еднуш ли га-е башта ђустрил.

поткачи свр 1. шутне, удари. — Митар поткачи лопту сасЈ-шпицаљку, па гу не

могу најду по бурјан у долину. — Немој га поткачим, три двна ће га боли. — Књд га

поткачи с прут, повуче Мурџа кола уз брег. 2. посвађа. —Поткачи деца да се бију, а он

се измћкне. 3. изазове. — Воли да поткачи другога, па да побегне. 4. окачи, закачи

нечим. — Поткачи на куку овуј плећку, да се суши. 5. подстакне. — Само га малко

поткачи, све ће ти исприча. 6. припомогне да се попне. — Само ме малко поткачи, да

се укачим у црешњу. — Поткачи га на кола да се вози на сено. 7. фиг придода, надода,

слаже, в наткачи. — Кво гођ да му испричаш, он ће поткачи још толко.

поткачи се 1. изазове, направи свађу. — Поткачи се з-деца, па кука дом како га

дирају. 2. попне се. — Поткачи се на пенџер, па улезне у собу. 3. спотакне се, саплете

се. — Поткачи се на камен, па одлете ејтам, 4. припомогне се. — Поткачи се на плот,

па прерипи у градину.
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поткачојам онај који изазива, кавгаџија, в задорица. — Такој малецњк, а голем

поткачоја.

поткачување с глим од поткачу(ј)е (се). — Све исцепилчешире от поткачување

по буке. — За поткачување з-деца има му се наружим.

поткачуe (ce) / поткачује (се) несв1. изазива, прави свађу. — Млого џендрљиво

створење, поткачуе кога стигне. — Поткачује се и с постари, па после sивли књд га

бију. — Неје он едини што се поткачује. — Поткачују се сви, па се после тепају. 2.

пење (се) на више место, качи (се). —Требе да поткачујем оној месо да се суши куде

огњиште. — Поткачује се на буке да стура гњезда на вране.

потквасаж кисело млеко одвојено за кисељење новог млека, маја — Овој кисело

одвои за потквасу. — Ти знаш куде држим потквасу, па поткваси млеко, толко си

барем научила.

потквасено млеко с кисело млеко, поткисељено млеко. — Воли да еде по

тквасено млеко.

поткваси свр поткисели, укисели (млеко). — Поткваси млеко и тури га у рерну

нека стои. — Кад)-сe млеко поткваси мора да стои утоплено.

потквасување с гл им од потквасује. — Научила на потквасување, па зачас

поткваси млеко.

потквасује несвкисели (млеко). — Дома редовно потквасујемо млеко. — Не

потквасује се толко млеко, боље често, а помалко.

поткиселено млеко с в потквасено млеко.

поткисели свpв поткваси. 1. — Још малко па ће се поткисели млеко. 2. стави у

воду да омекне (кожа, опанци). — Требе да поткиселим опћнци да ме не убивају. —

Поткиселише ли ти се опћнци (брзалица)?

потклада ж потпала. — Збери трешчице, нек се осушу за поткладу. — Теј

шишарке су добре за поткладу.

поткладе свp наложи, заложи ватру. — Потклади огењ да се малко згрејемо.

Поткладо га, ал па загасе.

потклађување с гл им од потклађује. — Потклађување-е његов посл. — Уме

јатан у потклађување огењ.

потклађује несвложи (ватру). — Мати му се зарадувала ка-це родил, затој лако

потклађује огењ.

потков м поткова, потковица, потплата. — На Муршу отпадли поткови на

sáдње ноге. — Изел се на коња потков.

потков“ м поткивање. — Водим коња на потков куде албатина у Предене.

потковањ мв потков.— Кад)-це мој Дорча џилитне с нов потковањ, ники неће

можда ни стигне.

поткове свр 1. поткује. — Поткова волови да боље вучу. 2. фиг пенчетира. —

Требе да потковéм ципеле.

потковување с гл им од потковује. — Потковување за албатина дојде колај

работа.

потковује несвпоткива. — Научил, па си сам потковује волови. — И говеда смо

потковували. — Видела жаба коњи се поткoвују, па и она дигла ногу (изр).

поткожуши се свр потклобучи се. — Избили вој пликови, рука вој се све

поткожушила.
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поткопување с гл им од поткопује. — Требе насипемо пут са шљунак, од

поткопување не мож се пробди с кола.

поткопује несвпоткопава.— Река ни поткопује ливаду, ће ни однесе воденицу.

— Падну кише, а вода поткопује пут.

поткоруби се свp надигне се што. — Ципелке остаил мокре, па се поткорубиле,

не мож ги обује.

поткорушти се свp надигне се кора. — Поткоруштил се зид. — Осушило се и

поткоруштило дрво. — Поткоруштил се леб. * трп прид поткоруштен, -а, -о надигнуте

коре. — Ако-е зид поткоруштен, мора се стура малтер, па поново малтерише.

поткрађување с гл им од поткрађује. — Напраил кућу от-поткрађување. —

Ватили га у поткрађување задругу.

поткрађује несвпоткрада.— Стално ме поткрађује на кантар, ал се праим да не

видим.

поткрати (се) свр скрати (се), смањи (се). — Поткрати ми држаљу на гвоздену

вилу, млого-е дугачка. — Моје се путињче поткратило на едну страну.

поткраћување с глим од поткраћује (се). — Досадише ми деца с поткраћување

чешире.

поткраћује (се) несвсмањује (се), скраћује (се) — Поткраћуј му ногавице, пот

краћуј рукави, да се мож облече ко човек. — Ден се поткраћује све до пролет.

поткрпи се свр фигматеријално се осигура, обезбеди се. — Продадомо јунче да

се поткрпимо за овуј годину.

поткуси свр скрати, учини кратким. — Поткусила сукњу, па вој излетели онија

краци. — Поткусила косу, па гу наколмувала, па дошла некако поубава.

потне свр забоде зелену грану у житу уочи Видовдана (ради заштите од

непогода) или на окошеној ливади на којој намерава да коси отаву. — Потнемо жито

спрома Видовдан да га потка чува од градушку. — Потни ливаду у долину, под ваде,

туј стално косимо отаву.

потопен, -а, -о потопљен. — Стунтил веђе ко да су му све лађе потопене. —

Грснице су потопене утопила у Малу реку. — Бурићи стоју одавно потопени, само да

стигну сливе па да беремо.

потопи свр 1. закисне, стави у воду. — Потопила сам веш да се кисне. —

Потопимо мање за мљстење. 2. потопи расушену бурад да задује. — Потопимо каце и

ардови да задују за комине. 3. поједе, умачући хлебујело. — Воли да на крајс коричку

све потопи ис-тигањ.

поточара ж воденица. — Седом године сам у поточару радела: мељем, па ујам,

брашно делим, пекљам, ебавам сојке.

потпала ж ситна сува дрва која се користе да се лакше запали ватра. — Овеј

трешчице су ми за потпалу, немој ги изгориш.

потпали свр 1. наложи ватру, в наклaде. — Ти јутре да потпалиш ватру. —

Потпали шпорет, видиш да-е изгорел огењ. 2. фиг наговори, нахушка. — Што она

умеје да потпали човека, да род рођени замрзи.

потпаљување с глим од потпаљује. —Тој барзнам потпаљување огењ, малколи

сам га потпаљувал око колибе по Длаги рид и Јереницу.

потпаљује несв1. ложи ватру. — Потпаљуј огењ за рожањ. 2. фиг хушка,

наговара кога. — Што знаје тај кучка да потпаљује, сЊл да се људи свађају.
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потпече (се) сврзатече (се).—Лебдобро потпечем да добије и одоздоли одозгор

корку. — Још малко месце да се потпече, да се заруменеје. — Јошке нек се потпече

леб.

потпира несв1. подупире. — Потпира ограду да не падне. 2. помаже, пот

помаже. —Да га ми не потпирамо, седну плату не би могли да ставу крај с крај. 3. фиг

дангуби. — Потпира дрво да не падне (ирон).

потпира се несв1. поштапа се. — Почели онда се потпира стојашку. — Изгуби

си негде стапче, а убаво си се потпираше с њега. — Потпирај се стојагу књд одиш уз

брег низ брег, по овеј уpвине. 2. подупире се, ослања се. — Стог се потпира да га ветар

не обали.

потпирање с гл им од потпира (се). — Бес потпирање стојагу не би излезал

уш-Чуку. — На овија зид требе потпирање, ће се скроз издује да падне.

потпирач м подупирач. — Да одељам едно-два-три потпирача за онуј плевњу,

навалила се.

потплата ж пенчета, кожно или гумено ојачање на ђоновима ципела. — Требе

да турим потплату на ципеле да ми се брзо не исцепу.

потплати свр 1. поткупи. — Узну они па потплату овчарку да ме утепа. —

Потплатил га да му сведочи за борачку. — Потплатилонија у општину и шумара, па

сече куде стигне, ники му ништа не може. 2. стави пенчета од гуме на ципеле. —

Потплати куде шустера онеј моје убаве ципелке, да ми још лечка потрају.

потпор м подупирач, подзид, потпорањ. — Овде требе добар потпор да sад не

падне. — Озидај потпор на кошару.

потпорка ж стуб, подупирач. —Да му на време неси турил попторку досhг би се

зид сринул.

потпре (се) свр подупре (се), наслони (се). — Нека потпре сливе да се не искршу

колко су понеле. — Потпрел кошару з-диреци, почела да попушта. — Потпрел се с

тојагу, такој стои насред рид и чуpи дуван. — Дошло време да се потпре амбар да не

падне. — Ако се не потпре, кућа ће зимус, поlдЈ-цнег, да се здене.

потпролет прил с пролећа, почетком пролећа. —Потпролет ће искаруемо ђубре

књд несмо стигли јесенаске.

потраи 1 потраји свр 1. трајеу дужем времену, потраје.— Купи џакче шићер да

ми потраизимус. —Ће потраи тај бољка, па ће пројде. 2. фиг седи кратко, поседи. —

Потрајамо неколко куде њу, па си отомо.

потргне свр 1. повуче. — Потргни фиронгу, ћу палим видело, да мене гледа бели

свет. 2. попије који гутљај. — Потргни малко и из мој кондир, да виш ква-е ракија от

киселице.

потре (се) свр уништи (се) све, нестане, в затре се. — Књд би могал да ни потре

тија зликовац, тој би најволел. — Потре ни се село.- Потреше ни се онеј добре

кокошке што носешеу сваки ден.

потреба ж 1. оно што може да послужи нечему вреднијем, кориснијем. —

Оставитеј багламе за неку потребу.—Овејбуке ће обаљамо, амазуљкаве ће остану за

потребу. 2. фигфизиолошка потреба.— Излезе по потребу. — Има си човек потребу.

потребија ж потреба. — Некти се најде за потребију, не тражи леб и воду. —

Има неку потребију, отиде доле, у Село.

потреви свр 1. погоди. — Потревил га с камен у чутуру. — Потреви га ко с прс у

дупе (изр). — Потревил ис-пушку јабуку. — И ћорава кокошка емпут потреви зрно
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(изр). — Добро онакој пијан потреви кућу. 2. задеси. — Потревини тај несрећа, за коју

ники неје ни гатал. 3. угоди. — Како гођ да уработиш не мож им потревиш, па ће

гунђају. 4. фиг врача, гата. —Ђе ти потреви све, само вој пружи длан да ти гледа, ел

дај неку белегу.

потреви се свр 1. задеси се. — И он се тегпотреви у општину, па се договоримоза

свињче, 2. угоди се, деси се. —Такој се потревило да заедно појду у школу. — Куде се

потревише оба алипави.

потревља несв1. погађа мету. — Потревља кво оћеш с онај карабин. — Куде

нанишани туј потревља. — Само ноћу не потревља куде требе да бди, него залута. 2.

натуца, нагађа, погађа, понекад погоди. — Потревља, нашара понеко словце, ал ги

још не знае. 3. фиг врача, гата. — Потревља судбину ис-карте, а мож и из длан. —

Кад)-ти гледа у шољу, потревља све.

потревљање с глим од потревља. —Да видим какви сте у потревљање, ће гађате

с каменче онуј буку. — За потревљање у карте требе да вој се нешто даде. — Ебему

потревљање, ништа ми нее ниедна врачарица потревила, остадо нежењет.

потрепељам човек који стално трепће (забележио М. П.).

потрепкување с глим од потрепкује. — Не давај да те с потрепкување обрколи

тај лудајка.

потрепкује несвтрепће често. — Што потрепкујеш толко, дати неје рус падал у

öко? — Потрепкује ко сојка на југовину.

потрепкуља жона која потрепкује, заводница — Неће тај потрепкуља да улезне

у овуј кућу докле сам ја жива.

потресуља ж мочварно место, тресетиште, живо блато. — Пази куде идеш

низ Блато, да не улетиш у неку потресуљу, да те више не најдемо.

потриша (се) несвузбуђује (се), узнемирава (се), потреса (се), подрхтава. —

Кад)-sагрми, грмљава потриша кућу. — За све се потриша, за деца, за стоку, задом. —

Нећу се више потришам због будалу.— Соба се потриша, од онеј његове цокулетине.

—Немој да потришаш матер светој, не казуј вој- Не потришај ги стејтвоје приче!

потришање с глим од поприша (се). — Тија зид је напукал од потришање. —Тој

ми-е све од потришање што ме срце боли. — Разболела сам се одј-цтално потришање

за глупос.

потрља свр измасира. — Потрљај ми малко грбину, нешто ми се преметнуло. —

Потрља ми лопатицу, и умину ми бол.

потропа свр 1. полупа, покуца. — Потропанаћаске на таван нека беда, ел ми се тој

само учинило. — Нек малко потропа на врата, па га пушти да улезне. 2. фиг трабуња

кратко. — Потропаше нешто з-деду, па се диже и отиде си у ноћ.

потрпа сврстрпа, покупи, утовари.— Потрпамо у кола сиротињу што имашемо,

па се оцелимо нис-Купински рид.

потрпи свр истрпи мало. — Потрпи још малко, ега ти пројде бољка.

потрује свр отрује све. — Сви се потрували с неке печурке. — Пази кво даваш на

свиње да ги не потрујеш.

потрупкување с гл им од потрупкује. — Нервира ме тој његово потрупкување

пред врата з-гозјерице.

потрупкује несв1. лупка ногом. — Не мож мирно да седи, стално потрупкује с

ногу, 2. скаче, покушава да игра (дете). — Дете потрупкује ка(д)-чуе музику. 3. скаче
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с времена на време (јагње, јаре). — Јагањчетија по целден потрупкују по јагањ

чарник.

потрчкаж фиг пролив, в сраћка (1).— Ватила га потрчка, па сваки часу клозет.

потрчкојам онај ко стално трчкара за неким или за нечим, послушник.— Ене га

Миладинов потрчкоја, иде да му па нешто донесе. — Викај потрчкоју да ме нешто

послуша.

потрчкување с глим од потрчкује. — Навикла-е она на потрчкување помужи.

потрчкује несвтрчкара. — Целден потрчкува натам-наовам, па балдиса. —

Потрчкује како јагње за матер.

потрчљак мауг и пеј од потрчкоја. — Немој се превара да се жени с онија Ристин

потрчљак.

потсири (ce) / поцири (се) сврстави (се) сириште умлеко да би се добио сир. —

Требе се млеко потсири да имамо сирење за летос кад)-це работи у поље. — Неће се

нешто поцири како требе.

потсирување с гл им од потсирује. — Бес потсирување не би имали благоту књT

краве прегору.

потсирује несвставља сириште у млеко ради добијања сира. — Сваки ден

потсирује по канте млеко.

потсмевује се / поцмевује се несвподсмева се. — Ми работимо по онуј дрчу,

ö(н)-ни се потсмевује.

потстациња несв1. подстиче кога на што. — Подстацињал сам га и с овој и с

оној, само да учи, да се јутре не мучи по печалбу како ја. 2. подстиче ватру, в

спотациња. — Неки требе стално да подстациња огењ да не загасне.

потстацињање с гл им од подстациња. — Бес-подстацињање огњиште ће се

загаси.

потстица несвподстиче. — Потстица огењ да гори.— Потстица децада крадну.

потстицање с глим од потстица.— Само спотстицање-езавршилтекничку.

потстриже свpв постриже.— Свгђе деда да га потстриже, млогоми-еурасал.

потулен, -а, -о притворан, подмукао. — Пази се од такви потулени људи.

потули се свр сагне се, пригне се, погрби се. — Потулил се нешто Стратија па

едва оди.

потуљав, -а, -о притворан, подмукао, потуљив. – Млого-е потуљав, бегеј од

њега, неје твоé друство.

потуљан м онај који је потуљив, који је притворан, подмукао. — Тија потуљан

што мождати напраи невољу, ники не може. — Кој се матрагдружиш с потуљана?

потумара свр прошета, пролута.— Сам узне кривак, па потумара поридови око

село.

потура несв 1. подмеће што испод нечега. — Потура камен поткола да не појду

низбрдо. 2. подмеће што кришом, чини зло. — Потура крадене ствари у туђу кошару.

—Потура на људи мађије тај криводелка, 3. храни стоку. —Потура на свиње кордељи

да еду. 4. фиг жртвује се за што. — Цел живот потура своју грбину да се старци не

мучу, 5. фигизмишља, подмећелажи. —Потурамида сам ја секал у Токин шумак.

потура се несв1. намеће се. — Потура се и куде му неје место. 2. фиг помаже. —

Потура се да и он носи џакови. — Потура се да припомогне. 3. мота се, в поврта се

(1). — Што се дедине ципеле потурају по кућу?4. фиг заноси се, саплиће се, в спотура

се. — Пијан се потура по сокак. 5. фигулагује се. — Потура му се, свл да га некако
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замађија, 6. фиг понавља што по други пут. — Пчела се потура. в потурак, 7. фиг губи

се, нестаје. — Куде њега се ништа не потура.

потурaк м друго ројење пчела. — Кад)-це други пут пуштају пчеле, вика се

потурак.

потурање с гл им од потура (се). — Навикал на потурање и там за куде неје. —

Дојдо некако све с потурање по мрак. — Ништа не можда постигне с потурање куде

њега.

1 - - ! - t I } 1 } * 1 н

потури свр 1. подметне. — Потури јагње да сиса другу овцу. — Оће да ја главу

потурим на пања он његово дупе да си извуче. — Потурирамо, да исћушкамо кола из

глöбило. 2. да храну. — Потури јошке зоб на коња.

потури се свр подметне се, наметне се. — Потури се, па дадо волови на кулук, а

други избегоше. — Увек се потури књд је неки корис. — Потури се да те ребнем

једнуш како требе. — Оћеју да се потурим, да ме ебе кои како оће! — Не потурам сеја

и на поголеми но што-е тија Динча!

потуца свр 1. смрви пуцањем. — Потуцај малко и ти поприку стуч у чутуру. 2.

побије, уништи. — Потуца ни жито градушка.

потуца се несвмучи се, пропада радећи. — Ја се потуцам по печалбу, а они си ни

абер немају за тој, све потрошу што им пратим.

потфрљи свр подбаци, подметне (Мачкатица). — Потфрљи му цигле да буре не

лежи на земњу, да се не скапује.

потшегување с гл им од потшегује се. — Знају само за потшегување, такој им

поубаво.

потшегује се сврспрда се, подсмева се. — Немој ти се јутре комшије потшегују

за туј работу. —Пшета се с тебе потшегувала, дабогда (клетва).

поћути свр фиг почека, причека. — Што малко не поћутиш, да видиш како ће на

други родутија компири, па гитšг и ти сади. — Поћути, па ако се други буну, буни се

и ти.

поћушкује несвпогуpкује. — Поћушкујем га да си идемо дом, ал он се праида не

осећа.

поћушне свр погуpне. — Поћушни га, да појдемо. — Поћушни тија камен да неје

насред пут.

поубавеје свр пролепша се.— Млого-енешто поубавела. — Поубавела откад!-це

оженила.

поубави се свp дотера се. — Поубавила се за собор, па за ујгун девојка.

поубере свp доведе при крај радове на убирању летине. — Књд поуберемо поље,

ћу идем неколко дана куде моји.

поудебели (се) свр прилично (се) угоји. — До Божић могаћу да поудебелим овој

крме. — Нека се поудебели, па ћу га тог узимам. — Поудебелил се у образи, и трп прид

поудебелен, -а, -о дебљи него раније. — Сћкти-е јунац поудебелен но пролетоске.

поулице у клозет. — Смакнуше чешире тија два вапира ко да иду поулице. —

Отишал поулице. — Сваки час иде поулице, има потрчку.

поумејатан, -тна,-тно, умешнији, који боље зна. — Драгомир је поумејатан од

мене да работи с коњи.

поуспраља свр усправи све. — Едва поуспраљамо плотови на градину што ги

ветар собалил.
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пофали (се) свр похвали (се) (Мачкатица). — Млого-е добар, свл нема кои да га

пофали (изр). — Сам це пофали ако види да требе.

пофрља сврв поврља (Мачкатица). — Пофрља џопке на све стране, а најутро ги

не мож најде.

пофрљи свpв поврљи (Мачкатица).—Да гузажали човек, не можда изнесе дете,

но пофрљи.

поцакне свр подстакне, подјарне, изазове. — Само га поцакни, ће видиш кво ће

ти каже. — Тија главуран се први поцакне, после се деца потепају.

поцакосан, -а, -о напујдан, наговорен. — Дојде такој поцакосан од њу, и одма

рипа це бије.

поцакосување с глим од поцакосује, подстицање, изазивање.— Куде мене нећу

да чуем поцакосување, тој може куде вас, дома.

поцакосује несвподстиче, подјарује, изазива, наговара, подсећа. — Немој дете

да ми поцакосујеш за ципеле књдне могу да му купим.—Не поцакосујгуза брата.

поцакоше свр подстакне, подјарне, подсети. — Доста-е да га неки поцакоше,

сам ће у огењурипи.

поцврка свр покрешти, крешти мало. — Поцвркаше деца око кућу, па се негде

изгубише.

поцвркне свр повремено цвркне, зацврчи. — Поцвркне неко пиле там у онуј

сливу, па се оћути.

поцврцне сврфиг попије каткад.— Поцврцне и она уз њега помалкоракију.

поцврчи свр 1. цвили мало, крешти мало. —Ће поцврчи пиле, па ће престане. 2.

упржи, зажари се, уври. — Књд поцврчи спржа у тигањ, тури вој киселе поприке

ис-туршију, па да се добро упржу.

поцевчи свр фиг пеј попије, искати. — Поцевчи пуну стовну воду, толко беше

зажеднелот косење.

поцењује несвпотцењује, омаловажава. — Све живо поцењује, склон)-нешто

знаје. 1

поцепен, -а, -о поцепан. — Иде с поцепене џопке.

поцепи свр 1. поцепа, подере. — Да се згранеш: поцепил нови опћнци. — Ако се

такој вузгаш на дупе, све ће поцепиш чешире. 2. исцепа, насече. — Поцепи зачас

онолка дрва. 3. фиг угризе, изуједа. — Немојте њино куче поцепи.

поцепи се свр поцепа се, исцепа се. — Поцепи ми се лопта на трње. — Поцепи се

крз-трњак.

поцети свр 1. подсети. — Поцети ме у задругу да купим пулке за џемпир. 2.

посети, дође код кога. — Поцетимо га дома да видимо здравеје ли.

поцети се свp досети се, сети се. — Поцети се од кво смо оној оратили. —

Поцети се на твоју матер, каква тој серсем жена беше.

поцећа (се) несвподсећа (се). — Сам се поцети, што ја да те поцећам.— Немој га

поцећаш на Руселену, церасплаче.— Седи, пије и поцећа се на време књд је бил млад

и луд.

поцећање с глим од поцећа (се). — Ел остало нешто за поцећање? — Дотепа ме с

поцећање на туј курбетку.

поцече (се) свр 1. посече (се). — Пази, млого-е остра секира, да те не поцече. 2.

фиг препадне се. — Одј-цтра ми се поцекоше ноге, дојдоше ко у поганца.
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поцирено млеко с подсирено млеко. — Пола млеко-е поцирено а пола пот

квасено.

поцири свр в подсири. — Кад)-це у млеко тури сириште, вика му се: „Да се

поцириш ко камен!“. — Свари млеко да поцирим, они га попише.

поцмевување с гл им од поцмевује се, в подсмевување. — Ко да живи от поц

мевување, на свакога се поцмевује.

поцмевује се несвв подсмевује се. — Нема на кога се не поцмевује.

поцмивка ж подсмех. — Тера само сеир и поцмивку с људи. — Знаје само за

поцмивку, од работу-е аперисан.

поцмивка се несвподсмехује се коме. — На кога ли се поцмивка онакој куpвињ

ски.

поцмивкување с гл им од поцмивкује се, в пример под поцмивкује се.

поцмивкује се несвподсмехује се коме. — Само нека ти се он поцмивкује, има

још време за поцмивкување, па ће видимо кој ће се кому поцмивкује.

поцрца свр 1. цркне, поцрка једно за другим. — Поцрцала му јагањчетија од

ладноћу. — Це поцрца од врућину у овуј кућу. — Поцрца се од ладноћу. 2. изр: — Ће

поцрцају одзавис (појешће се одмуке). — Поцрцамо од жеђ на овуј врућину (умресмо

жедни). — Поцрцаше од|-цмејање. — Поцрцамо од врућину (пресвиснусмо).

пöцукња ж подсукња. — А поцукњу летени не носим.

поцукњар мв женскар. — Подј-цваку сукњу ће заspнетија поцукњар. — Не

пуштај девојче с тога поцукњара. — Ис-туј кућу излезоше све поцукњари.

почека свр причека. — Ђе почекамо још малко, па ако не дојде ци идемо.

почекотина монај који стално одлаже своје обавезе. — Тешкоће доживиш да

ти тај почекотина врне паре. — Остаи почекотину, но си иди у њиву па копај.

почепи сврполоми, одломи.—Почепили ми сва дрвља што сам посадилу Сливе.

почеша свр почеше. — Почешај ме по лопатку, сврби ме па устура.

почиња несвпочиње, започиње. — Не почињај никакву работу ако неје по

неделник. — Падају шубаре, почиња зима. — Прво почиња от-кума, кава, ракија. —

Свекар први почиња седење.

почињање с гл им од почиња, почетак. — Понеделник је двн здаден за почи

њање.

почиша (се) сврв постpиже (се), 1. подшиша. —Требе дете да почишамо за у

школу. — Ако се не почиша сir књд је туј брица, јутре требе да иде у Предене на

почишување. 2. ошиша овце. — Спреми ножице да почишамо овце пред Ђурђевдњн.

почишување с гл им од почишује (се), в пострижување. — Викај деца на

почишување. — Колко имаш овце за почишување?

почишује (се) несвв подстрижује. — Отела се деца, па ги више деда не по

чишује. —СЕгсамо можда почишује овце. —Отиде да се почишује куде Митку.

, почува (се) сврпомилује (се), помази (се).—Дојди куде деду, дате малко почува.

— Оди да се почувамо. — Дете воли да се почува.

почуди се свp чуди се неко време, чуди се мало. — Почуди се кво им је, ел су

пијани, ел ме мрзу, па си излезо наулице да се не распраљам збанsови.

почује свр као чује, чује донекле, чује а не верује, начује. — Почумо нешто да си се

оженила, ал па рекомо ништа ни неје јавила.

почука свр покуца, полупа. — Виђ које работи деда, нешто почука над амбар, па

се ућута. — Почука на врата са штапче, кад-добди куде нас.
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почукне свр 1. више пута куцне, покуца. — Почукни на пенџер књг пробдиш,

може бит туј сам. 2. фиг замисли се. — Нека се он малко почукне у главу да се свести

кое работи.

почукување с глим од почукује. — Понови се тој почукување потаван и јутре, и

надјутре, поче ме вата стра у ноћ.

почукује несвчука повремено. — Нис-ћунак поче нешто да гребе, па да почукује

на ћунак, и такој почукува неколко пут.

поџавеља се свр споречка се, посвађа се, потуче се. — Поџавељаше се како

кучићи, па се доватише за гушу.

пошарка свр у дем знач: поџара, подстакне, промеша. — Проџаркај огењ с маше,

ега се разгори.

поџарка се свр посвађа се, споречка се. — СВл, па се поџаркајутија немајмири.

пошандрца свр фиг полуди, поблесави. — Овде сте, бре, сви до еднога по

шандрцали, ники с никога не орати.

пошантавеје свр поблесави, полуди. — Пошантавел сто посто. — Књд га човек

чује кво орати, одма да пошантавеје.

пошашавеје свр поблесави, полуди. — Куде вас, бре, човек мож само да по

шашавеје. — Ако не пошашавеје, тšг ће полудеје.

пошашави свpв пошашавеје. — Ватило га шашавило, па пошашавил.

пошегује се свр поспрда се, подсмехне се. — Пошегуваше се с људи, па си отоше

откуде су и дошли.

пошљока свр пеј попије (алкохол). — Све што испече, зимени пошљока.

поштенски прил поштено, на поштен начин. — Неје га сигурно зарадел по

штенски. — Море, поштенски си га удари.

поштењачки прил поштено. — Тој поштењачки требе да поделиш з-браћу.

поштипне свр уштине кадгод. — Воли да поштипне женско чељаде. — По

штипне дете за обрашче.

пошто прил 1. колико стаје, колико кошта. — Пошто су ти крушке? — Пошто

волови? 2. Изр (претња). — Сђк ће видиш пошто-е Муса продал јарца!

пошто-зашто прил будзашто. — Продадо га пошто-зашто. — Даде тој што

имаше пошто-зашто и отиде. 1

поштување с гл им од поштује, поштовање. — Оћу едно поштување да видим

ка(д)-дојду гости.

пошунтавеје свр поблесави, полуди. — Море он пошунтавел, па не знаје кво

орати акво работи.

пошунтави свр в пошунтавеје. — Од њи човек мож само да пошунтaви.

пошушљак м 1. смеће, ситан отпад, в шушљак. — Смети пошушљак, па на

буњиште. 2. фиг зао, лош човек. — Тија пошушљак неће ми више наspне у кућу!

пошушњар м пеј човек неспособан за озбиљне послове. — Не мож тој да ти

уработи тија пошушњар.

пошушњарка ж жена неспособна за озбиљне послове. — Немој други пут да

доводиш туј пошушњарку.

пу узе оном кад птице прхну. — Пр, пр. одлете чорбаџија (птица).

пра несв1. кија. — Пра од преладу. — Сћг прали, пра, ка(д)-це неће лечи. 2.

фркће. — Умори се и коњ, па, ожеднел, стаде да пра, 3. лепрша крилима, труди се да

полети. — Падловрапче из гњездо, из)-сливу, па пра с крила, не можда полети.
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прав, -a, -o 1. раван. — Докле излезнеш на Лисичарку, после идеш све по прав

пут, па у Лебет. 2. најбољи. — Тој ти-е права ствар. 3. добар. — Нашал си правога

човека за тој. 5. исти, као. — Он ти-е право куче. *

прав-правцат, права-правцата, право-правцато 1. сасвим прав. — Остожа мора

да-е права-правцата, ако денеш стог. 2. исти као, готово исти. — Беше туlj)-една

жена, права-правцата наша Јерина. — Поглеј га како се накарадил, прав-правцат

божљак.

прав-правцит, права-правцита, право-правцито чист, неупрљан, неумешан. —

Бил је прав-правцит, затој га несу осудили. — Прав-правцит човек да одговара за оној

што неје уработил — куде је туј правдина?

правац прил. фиг право, одмах. —Да идеш правацу Село и тојзавршиш одма. —

Правац у школу, немој ми се слепуташ по ливаде ко улав.

правац“ м фиг ред. — Никако да вати неки правац у живот.

правдина ж правда. — На едни дава, на други продава, куде-е туј правдина. —

Тој ли-е правдина, за тој ли смо се борили и гинули?

правен,-а,-о прављен.— Правен, па осталнедоправен. — Правенко од беду.

/правени опћнци изр шиљкани, опанци које производе опанчари. — Купил

правени опћнци. — Сликал се у вермене и с правени опћнци.

правење с глим од прави, прављење, израда. — Досади ми тој правење туђе куће,

а моја остаде недоправена. — Суpтучко правење.

прави несвчини, дела. — Свадбе су правене преко зиму од Гмитровдњн на там.

— Прави пакос. — Праву лудницу от-кућу. — Прави несрећу бес-потребу.— Прави си

работу. — Прави сеир. — Прави глупос. — Прави тепање. — Прави бељај. — Прави

голему петљавину.

прави? -а, -о који је исти, типичан, исти као. — Прави-е огурсуз. — Прави

башта. — Права олобјда. — Прави кикирез. — Прави мајмун. — Прави шифуњер. —

Прави билмез. — Прави лопужа. — Права шушумига. — Прави пошушњар.— Прави

пекмез одј-дете.

прави се несвчини се, претвара се, горди се. — Прави се голем господин. —

Прави се будала. — Прави се газда. — Прави се лопужа. — Прави се шилибајзер. —

Прави се Тоша на три ћоша. — Прави се глупандер. — Прави се писмен. — Прави се

Београђан. — Прави се да-е трговац.

право прил 1. фиг истиннито. — То-е право што он орати. — Само право да

оратиш. — Право и никако друкше. — Кажи право, такој био здраво (изр). 2. изр: за

право у праву је, дозвољава. — Има за право што-е такој уработил. — Кој му дава за

право да место нас он орати. — Нема за право да ти прекосује књд неје његово.

правцат, -a, -o 1. прав. — Туј ће излезнеш на правцат пут. 2. фиг исти као. —

Изгледа, ма, правцат мој деда.

правцит, -а,-о праведан.— Свекар ми-е бил правцит човек, неје давал да теники

набеди.

праен,-а,-о правен. — Неје праен за лепоту, него да се носи. —Праенко од беду.

/праени опћнци/ в правени опанци.

праење с гл им од праи (се), в правење.

праи несв1. ради, израђује, в прави. — Кво ти башта праи на овуј зиму? — Неће

обуваш опћнци што ти баба праћ? 2. оправља. — Праисане да докаруемо сено откуде



716 Радосав Стојановић

појату, нешто им струка неје у ред. 3. ствара. — Црнојка праисеме, а белојка не праи.

3. фиг чини, изопачава. — Ја га учим како требе, он ме праи будалу.

праи се несвв прави се. — Беше девојка у рат, па се праим да сам болесна, лумава,

да ме Бугари не дирају. — Праи се болесан кад)-це разрезује кулук, а трчи кад!-це

дава помоћ.

праји несвв прави. — У недељу праји свадбу на дете. — Навикал да праји

далавере. *

прајне свр сачини, спреми што на брзину. — Ујутро тике прајнем нешто на

брзину, а ручак готвим по пропис.

прамен мруковет танких нити или длака. — Прамен по прамен стуpиш з-гре

бенци, ете ти повесмо.

прангија ж1. фиг пеј вижљаста, израсла, неухрањена особа. — Поглеј га какbв

је токмак, а мој Милисав ко прангија. — Куде узе онуј прангију, да се чуди човек. 2.

фиг повика, дрека. — Ће пуца по тебе прангија, ако гу отнеш. 3. фиг женски полни

орган. — Турим вој га у прангију (псовка). ц

прање с гл им од пра 1. кијање. — За прање лекуј се све шумадински чај. 2.

фрктање. — Ватило коњи прање, па сл прају, ко да су нешто осетили. 3. лепршање

крилима. — С прање се пиле учи да полети.

прање с 1. опрано рубље. — Простира прање на жицу да се суши. — Спепели ти

се прање на слbнце. 2. фигменструални циклус код жене.

прасећина ж прасетина. — Еде прасећину, помиња јагњећину.

прасиља ж супрасна крмача. — Сваку годину очувамо по едну прасиљу.

прасиште с ауг и пеј од прасе. — Нечијо прасиште ми све изрило леју.

праска“ несв1. виче, дерња се, одјекује. — По целден праска по кућу. 2. фиг

одјекује мотика приликом копања.— Ете и у Димини праскају матике, и они окопују

компири.

праска“ ж в прасква. — Пријеле вој се праске сред зиму.

прасква ж бресква. — Купи на деца праскве.

пратен,-а,-о послат. —Пратен сам да ви кажем да одма дојдете куде нас. — Кој

знае от кога-е пратена да ни искуша.

пратење с гл им од прати, пратња. — Требе му пратење преко Џеврљанку до

школу.

прати свр пошаље. — Пратила сам га, пратила у липове јабуке, под једин да

дојде, подј-два да не дојде (из нар приче). — Прати му у работу џемпир и едне черапе.

— По мене ви-е пратил паре из работу.

пратња ж мртвачка поворка, виспратница. — Како не знам књд је умрел

ка(д)-цам)-му бил на пратњу.

праћа несвиаље. — Праћа ли башта паре из работу? — Праћа ни и писма, ал

поретко, нема књд да пише.

праћање с гл им од праћа. — Нема праћање по никога, сами ци-му однесемо књд

идемо.

праћка жузенгија од конопца за ноге на самару. — Кад)-це јаше коњ са самар,

ноге се туру у праћке. — С праћке се врзују вреће за самар.

Прaћкам хип од Петраћија или Стратија.

праћка се несвпраћака се. — Немој се праћкаш по корито, него се купај. —

Засопамо реку са снег, а рибе почеше да се праћкају на суво.
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праћкање с глим од праћка се, праћакање.—Научилодмалечко на праћкање, па

се целден по воду праћка.

прашчина жзб од прасе. — Излезла вој прашчина ис-кочину, па напраила пакос

по авлију.

праша несвпита (забележио М. П.).

прашак м аспирин, лек. — Преписал ми доктур прашак за главу.

прашење с окопавање (кромпира). — Стри матике зачђс завршимо прашење

компири.

праши несвокопава (кромпир). — Требе да прашим компири, ал млого урасли у

травоље, па се намучим.

прашинка ж 1. дем од прашина. — Не знам књд напада овај прашинка, таман

oбришем, етегу па, 2. лоша реч, прекор, грдња. — Не дава да војна сина падне ни

прашинка.

прашњив, -а, -о прашњав. — А што си толко прашњив, ко да си се с кокошке

пепршкал по песак.

прашти несводјекује, праска. —Прашту матике у компириште, чичини загpћају

компири. — Књд гудоватим, има све да прашти.

прашче с прасе. — Колко прашчетија опраси твоја свиња? — Да ми продадеш

едно прашче.

/прва нумера изрв на прву нумеру.

првак м 1. првенац, прва ракија која потече из казана. — Це опћеш от-првак, тој

се само обиђне. 2. први пчелињи рој. — Куде пчеле кад)-це пуштају, најбољи-е првак,

патњг потурак.

првенац м прворођено дете. — Милко ми-е син првенац.

првенче с дем од првенац. — Тој вој-е првенче. — Првенче вој се, не дај Боже

ником, по рођење потика.

1 првина ж нешто што се догађа први пут. — Да му-e првина да докарује дрва с

волови, па да га не терам.

првич м прва посета млади у младожењиној кући. — Трг несмо били туј, ишли

смо на Радмилу у првич.

Првка ж прво женско теле код краве и име тог телета. 1

првњи, -а, -о 1. предњи. — Ел ти дете мењавало првњи зуби? 2. први. — Оће да-e

увек првњи. — Гаља је првњи у бодење. — Ти стани у првњи ред, а ти у други.

првњичм предњи трап воловских кола, в двојанка, в кривуљке, в кошерка. — С

првњич смо докарували греде за кошару.

прво прил најпре. — Прво се обричи, па тšг ће идемо у гости.

прво и прво прил најпре (појачано значење). — Прво и прво, неси се дигал на

време, а одма тражиш да едеш.

првоготка ж младунче или животиња у првој години. — Тек је првоготка, има

време да се праси.

Првоња м прво мушко теле код краве и име тог телета.

првопраскаж свиња која се први пут опрасила. —Свиња ни-e првопраска, па гу

пазим кад)-ће се опраси.

прворотка жа) жена која рађа или је родила први пут; б) животиња која је

донела на свет младунче први пут, в) воћка која рађа први пут.
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првороткиња жв прворотка. — Тај снаá ми-е првороткиња, требе да сам уз њу

кад!-це порађа.

првотелка ж крава која се први пут отелила. — Лиса ми-e првотелка.

Првуља ж име краве.

Првчам в Првоња.

прдавац м фигмотоцикл. — Досади ни стија прдавац, пoвaздан возеćћи низј

-сокак.

прдало с в прдавац. — Пројде Стоједин с његово прдало.

прдаљка ж 1. цев на гајдама кроз коју излази стални пратећи звук свирци. —

Сјебал му прдаљку на гајде. 2. фиг прошло његово време. — Оцвирил је он свое у

прдаљку.

прдење с бучно пуштање гасова из црева. — Обрука ни такој увек у гости с

прдење.

прди несв1. бучно пушта гасове. — Прди куде стигне, не срамује се ич. 2. фиг

стоји, чами, зврји. — Испродал стоку, прди му празна кошара. — Свг прди празна

воденица, нема кво да меље. 3. фигне обраћа пажњу. —Прди он на светој што му они

причају. 4. фиглежиу затвору. — Прди у апсу затој што-е крал, 5. изр: — Прди у исту

тикву. — Прду у едну тикву (раде исто, мисле исто, чине ради исте користи).

прдлаж она која прди. —Куде дојде тај прдла куде нас књдгу никинеје викал.

прдљам 1. онај који прди. — Не викају га тике онакој прдља, него што га оцепи

ко коњ. — Колки-е порасал дедин прдља. 2. неспособњаковић. — От-прдљу немој да

очекујеш да ти млого помогне.

прдљив, -а, -о који често испушта гасове. — Прдљив донде, с њега да не

поодиш на воз.

прдљивка жв прдла. — Стуј прдљивку да не седишу едну собу, ћете усмрди.

прдљивком онај који често испушта гасове.— Куде уз нас седе прдљивко да ни

упрди.

прдљивче с дете које често испушта гасове. — Немој ми више доводиш тој

прдљивче.

прдне свр 1. бучно пусти гасове. —Прдну, па ни заглуши. 2. фиг помогне. — Ћети

помогне — ће ти прдне поднос. 3. изр: књд прдне мртав никада. —Тој ће буде куде нас

књд прдне мртав.

/прдне на памет изр дође на памет, досети се. —Тике му нешто прдне на памет

и ете га, он ће нешто да работи.

прдољак м прдеж. — Испушти прдољак, па побеже.

прдоња мв прдља. — Пцује ваздњн онога прдоњу из Долину.

прдуцка несв1. с времена на време прдне. — Прдуцка дете по целден. 2. фиг

зановета.— Ваздњн прдуцка, никако да прдне (зановета, а не казујеу чемује ствар).

преáпе свр 1. прегризе. — Преапалезик па га боли књдеде. — Пази да не преапе

језик, ће се угуши. 2. фигумре. — Преапал језик и уковpндил. 3. фиг прескочи зубац на

каквој направи. — Пази да не преапе зубац на ветрењачу. — Ако преапеланац на

бициклу, ће ти се поквари. 4. изр: преапал(а) (ј)език умукни, ућути, не злокоби. —

Преапалезик, што тој зловариш (клетва). — Дабогда преапала език, како тој про

орати (клетва)!

преапување с гл им од преany(ј)е.



Црнотравски речник 719

преапуе / преaпује несвриг прескаче. — Лоше си наместил срчанку на косило,

стално преaпује књT косим. — Коси како се коси, немој митујубаву траву преaпујеш.

— Гвинт на шраф невељае, преапуe.

преаран, -рна, -рно предобар, много добар. — Дете ти-е преарно, немој да га

млого теретиш.

преарни свр ирон превише добро учини. — Пази, немој га млого преарниш. — И

књд га преарниш — невељаје. — И она ми га-е па млого преарнила, па се туј прави

важна.

пребаје свр обави магијску радњууз изговарање тајанственихречи, в набаје. —

Пребаја му боба-Маричка од уплав и више се дете не себа у сан.

пребаје“ сврфиг досади причом. —Целден ми пребаја, глава ме од њу заболе.

пребацује несв1. премашује. — Кад)-це куде нас раздува, куде вас пребацује, па

не дува ел сте у долину, 2. фиг закера. — Стално ми за по нешто пребацује.

пребере свр отреби, прочисти, пробере. — Кад)-цизалуђан, узни и пребери гра.

— Да га не пребрамо, бил би пун с осиљке.

пребива несв1. ломи, крши. — Сувари пребива преко колено, па тура у огењ. 2.

пребија, туче. — Не тепа, но пребива коске, да му не дојдеш у шаке.

пребивање с гл им од пребива. — Теј маснице по снагу су му од пребивање.

пребие / пребије свр поломи. — Ако га јЈош еднуш ватим да крадне, ћу му

пребием прсти.

/преби (ј)ена мачка/ изр: изнемогао, посустао. — Вуче се тај пребијена мачка

три сата из-Село докле не дојде дом.

/пребиe(ј)на пара/ изр: (нема) ни динара, в пара. — Нема ни пребиену пару, а

погађа волови. н

пребира несв1. чисти, треби. — Иди пребирај гра, да помогнеш на матер. 2.

претреса, претражује, в талашка, в истриша. — Böли тија млого да пребира по

туђе ствари, 3. фигразмишља. — Пребирам си по моју памет нешто, па се замаја и

млеко ми прејде.

пребирање с гл им од пребира. — Што не помагаш у пребирање гра?

преблаи / преблаји свр 1. све време блеји (овца). — Целден преблајаше овце,

ники се не сети да им даде водицу да пију. 2. фиг све време блене. — Преблаја целу

седењку у Радунку и не пријде вој. 3. фиг издангуби, продангуби. — Преблајамо на

станицу чекајећи га, и недојдена воз. —Такој ће преблаи у књишку кобајагим учи.

преболуе / преболује свр преболи, одболује. — Дваес године не можда га

преболуе. — Утепаше га крвопије, ал он преболува и па стаде на ноге.

преборка ж набор, фалта. — Однесо да ми сашие сукњу на преборке, да се и ја

колко-толко модирам.

преборчица ж дем од преборка. — Белимо платно у корито, туримо га у пепел,

зберемо га на преборчице, па спирајку млатимо све такој докле се не збере от-крај до

крај.

пребран, -а, -о прочишћен, очишћен. — Ако-е гра пребран, неје још пребрана

боранија.

пребричи се свр обричи се на брзину. — Пребричи се колко за адет.

пребрка свр претражи, претресе. —Пребрка му побиcasи и ништа не најдо.

преброди свр преживи. — Тешко ће преброди његову смрт. — Које муке-e

пребродил да стане на ноге.
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преброђување с гл им од преброђује. — Књдје била мука за преброђување, ники

се не најде да ни помогне.

преброђује несвареживљава.—Које муке с њега преброђујем, дати не казујем.

преваља (се) свр 1. прекотрља (се). — Кад)-це трупац преваља до кладанац,

требе се издубе за корито да се поју говеда. — Преваљамо камен до воденицу. 2. фиг

преживи (се), пребрине (се). — Преваљамо и туј работу сас)-жито. — Човек свашта

преваља преко главу и па остане жив. — И тој ће се преваља преко моју главу. —

Лако-е кард)-це преваља преко туђу грбину.

превара (се) свр превари (се). — Тај лопужа ће те превара. — Превара ни убаво

време, посадимо компири, а оно удари снег. — Како ни само превара онија мандов да

испадомо будале. — Џулов, да превара убаву девојку. — Превара се, купи скапану

поприку. — Преварала се диптен што-е за њега пошла.

преварант м варалица. — Такав преварант нема га одовде до Мораву.

превари се свр прекува се, испари. — Немој се млеко превари. — Немој се гра

превари, па ти грне загори уз огњиште.

превез м невестински вео, види пример под закитен. — Купили вој најубав

превез за свадбу.

превеје свр поново овеје. — Жито се мора превеје, неје добро овејано.

превесла свр фиг слаже, превари. — Да имаш четворе очи, он ће те превесла. —

Кога све неје превеслал, те неће тебе. —Превеслал га, купил од њега јунци џаб-џабе.

превеска ж 1. в превез. — Tö-е превеска за невесту. 2. повез око главе.— Боли гу

глава па турила превеску.

превешче с дем од превеска. — Превешче за невешче. — Ћу ти сашијем едно

превешче ка(д)-ти се толко допада.

превиe (ce) / превије (се) свр замени детету пелене. —Умокрило се бепче, требе

га превием. — Дете се требе превије, нешто млого засмрде.

превира несвпревире. — Нека још превирају комине, за две недеље ће печемо

ракију. — Сено превира ка-це суши напоље.

превиси свр проборави извесно време негде. — Целден превисе дом, нигде не

излезе. — Превиси све куде туј распију ка(д)-це вpне ис Предене.

превлачи несв 1. допрема вукући по земљи. — Превлачимо сено из Васиљковицу

на грањке, за денење стог. 2. дотерује изблиза. — Изакалимо се око кућу: докаруј

грађу и цреп, превлачи песак изреку, довлачи камен из мајден, готви на мајстори!

превнина ж овас упржен па самлевен за исхрану стоке, понекад са додатком

јечма или ражи. — Докара два џака превнину из воденицу за свиње.

преводи се свр заврши с парењем (крава). — Була се преводила, а Сивуљу

откарали куде бика да се преводи.

превољи свр савлада, наговори. — Болес га превољила, лежи у кревет. — Пре

вољише га другари, иначе не би ишал у Рупје на собор.

преврже (се) свр 1. свеже (се), превеже (се). — Превржи добро конопче за

лојтре да држи сено, да се не стрви. — Преврзал се с неко конопче књд нема каиш. —

Језик да му се преврже кои ме толко оговара (клетва). 2. фигзбуни се, препадне се. —

Добро превржи снопје с јужице да се не разврзују. — Преврзал му се език, па н-умеје

да бекне.

преврзување с глим од преврзује (се). — Евети сиџимке за преврзување џакови.
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преврзује (се) несвпревезује (се). — Ми ће збирамо рукољке, а ти да преврзујеш

снопје.— Све се преврзује с неке сиџимке ијужетија, кода нема каишзачешире.

преврзан,-а,-о превезан, везан.— Преврзано прекотруп, не можсе одврже, мора

га сечем.

превpи свр одстоји (сир, комина, ђубриво итд.). — Само еде преврело сирење. —

С преврело ђубре се гнои њива.

превркне свр 1. фиr. полуди. — Превркнул с памет, неје више онија човек. —

Превркнул с мозак. — Немој гу плашиш, ће превркне. 2. фиг умре. — Ноћаске

Евтимија превркнул.

преврља (се) несвпребацује (се), преврће (се). — Не преврљај сено преко главу,

но стани потам, па га убaвo надипли и врљај га такој да ти не наруси главу. —

Преврљајти преко плот, аја ћу одотле, па на стог. —Преврља се преко главу. —Такој

се не преврља, него овакој.

преврљање с гл им од преврља (се). — С преврљање побрзо ће га зденемо.

преврљи свр пребаци. — Књд дете извади први зуб, преврљи га преко кров и

вика: „Врано, врано, на ти коскен, дај ми гозјен!“

/преврне очи изр умре. — Нашли га такој преврнул очи.

преврскување с гл им од преврскује. — Ће га познајеш по преврскување књд

орати.

преврскује несверска кад говори. — Стално преврскује књд орати.

превртка свр препреде предиво, поново премота, в вртка. — Испреде се, па се

з-два клубета ел вретена превртка у едну жицу. — Врце се праву такој што се

превртка пређа от-кучина.

преврћа несв1. преврће, окреће. — Преврћа сено у Дел да се суши. — Прати га у

Ченичиште да преврћа откосје да се сушу. — Вика ме да преврћамо џакови цементда

се не скамени. 2. разбија, ломи.— Преврћа по кућу, лом праи. 3. фиг даје тајне знаке

коме.— Нешто млого преврћа очи. 4. фиг пије. — Преврћа чокањи у Тозину кафану. 5.

фиг води љубав, обавља полни однос. —Турил се на деду, почел да преврћа девојке. —

Пазите се, девојчетија, од њега, воли да преврћа женске, 6. фигразмишља, страхује.

— Само преврћам у себе које ћу сirсама, без домаћина у кућу, да работим.

преврћа се несв 1. премеће се. — Преврћа се преко главу како циркузант. 2.

преврће се. — Сву ноћ се преврћа по кревет, не мога да заспим, све мислéећи на

Симку. 3. фигразмишља, конта. — Цел ноћ преврћа по главу кво ми рече онај жена из

Дубисци. 4. фиг нервира се, љути се. —Мртав му се башта преврћа у гроб што запусте

онакво имање и остаи убаву кућу. — Преврћају ми се џигерице од муку. — Памет ми

се преврћа од њега.

преврћање с гл им од преврћа (се). — Сено бес-преврћање не-це осуши како

требе. — Научил је он на преврћање, двапут му се преврнула пуна кола. — Ћете

заболи глава од)-тој преврћање! — И чича би да преврћа, још неје остарел за

преврћање жене.

превуче свр 1. превезе. — Превукомо камен из мајден за кућу. — Превукомо сено

На сане из Јесикиницу. 2. фиг пропати. —Свашта сам превукла преко овуј главу и још

се дејаним.

преглaбина ж улегнуће на путу. — Забобикаше се кола на преглaбину пуну с

воду, едва ги волови извукоше.

преглабица ж в преглaбина. — У преглабицу се заглави коло, па ни макац.
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преглица ж пређица, шнала, копча на каишчићу. — Искидала ми се преглица на

гумењак.

прегљача ж кецеља, в кицеља. — Запрегни се с прегљачу књд месиш леб.

прегори свр 1. изгори. — Прегорела дрвља, требе се па ложиогењ. 2. нагори. —

Неси га гледал, па ти леб прегорел. 3. фиг презри. — Прегорел јечам у Злату, требе се

жње да дибидус не прегори. 3. фиг престане да даје млеко. — Прегорело виме на

краву, нема више млеко. 4. фиг скрене, полуди. — Прегорела мужичка. —Прегорел му

витиљ. 5. фиг преболи, прежали. — Још га неје прегорела, још лацка за њега. —

Прегорел сам гу, више и не мислим на њу.

прегости свр 1. добро угости, претера угошћењу. —Три дана били у пријетељи,

па се прегостили. 2. ирон слабо угости. — Били куде ујку, прегостил ги, искарал му

öчи.

преграђа ж преграда. — Напраил сам две преграђе у кочину за прашчина.

прегратка ж дем од преграда. — Морам да напраим прегратку за јаганчетија да

не дрмсају овце.

прегрваља (се) свр 1. прекотрља (се), преваља (се). — Едва пргрваљамо во

деничку буку. — Прегрваљамо трупци до кола. — Прегрваљаше се деца преко нову

сламу да ги коске не болу (веровање). — Еси видел како се коњ прегрваља преко

грбину. 2. пребрине (се), преживи (се), прође. — Прегрваљамо и туј бригу око жетву.

— Још-да прегрваљамо компири, па да мирно чекамо зиму. — Прегрваља се и овај

мука око дрва за зиму. — И живот се прегрваља.

прегребе сврогребе, поново огребе. — Прегреби ливаду у Лукиницу, Милунка гу

неје огребла како требе.

прегрми свр 1. престане да грми. — Прегрме и пројде бес-кишу, а беше се

стунтило, само што не лине. 2. пребрине, преживи. — Прегрмемо и туј бригу око

косилбу.

прегуди свр 1. пребрине. — Прегудемо и косилбу и вршилбу, сbг малко да

оданемо. 2. прође. — Прегуде и овај зима, а за другу нек брине који гу дочека.

прегуне свр 1. прогута напразно, прогута „кнедлу“. — Књд видо како убаво еду,

ја прегуну. 2. фиг прећути, уздржи се. — Ћеро, па и нешто ако ти неје по вољу,

прегунеш,

прегусла свр 1. фиг преструже, пресече. — Прегусламо онија трупци у падину.

2. фиг превари. — Умеје он да те прегусла, ако се не пазиш. 3. фиг преживи. — Деда

едва прегусла овуј зиму.

прегутување с глим од прегушује.—Од прегутување ми се напраи кила угушу.

прегутује несваледа са стране док остали једу, па прегутује. — Докле они еду

нека он прегутује, књд неје умејал да им помогне.

предане свр одмори се, предахне. — Пусти ме да малко преданем.

предваја (се) несв1. преполовљује (се), половљује (се).- Наквесило се иње на

слапје, поче се крушка предваја. 2. дели (се). — Предвајајна едну страну гољаци, а на

другу месечари. — Са Самчекинци ни предваја следна бара. —Туј се пут предваја за

Добро Поље и за Козило. — Река се предваја, па тече и око воденицу.

предвајање с гл им од предваја (се). — Овде ни-е предвајање, па да се испоз

дравимо.

предвечер прил пред вече. — Рекоше ће дојду предвечер за коња.
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предвои (ce) / предвоји (се) свр 1. преполови. — Предвоји јабуку, па дај на деца.

— Предвои овој трупче са секирче, да наклaдем огењ. — Предвоји ми се паница

иш-чис мир. — Ни са секиру не мож се предвоји кубарче. — Овде це предвоимо, ја у

Млачиште,ти у Баинци. 2. фиг подели на више делова. —Предвои врећу с компири, па

носи на по малко, да се не теретиштoлко. 3. фиграстави, развади. — Предвоји ги да се

више не тепају. — Предвоимо се на Раскрсје, ја вати за Село а они низ друм, 4. фиг

смрша, смањи се. — Едва гу позна, скроз)-се предвоила од мршавос.

предвојује несвпредваја, преполовљује. — Она ће предвојује компири: на едну

страну ситни, па поситни, па крупни и покрупни, и онија големи.

преде несв1. упреда нит. — Забоде кудељу за тканицу, па по целден преде

кучиста. — Преде вуну за џемпири. 2. испушта звуке (мачка). — Ус-кубе мачор само

преде. 3. фиг слуша, ради. — Сег преде ко бела лала.

Предејанац / Преденац м становник Предејана.

Предејанка / Преденка ж становница Предејана.

Предејанче / Преденче с дете из Предејана.

Предене / Предење м име места Предејане.

предене свр поново садене оно што је већ садевено. — Мора се стог предене,

млого се наквесил, не мож му помогне ни потпирање.

преденка /предењка ж прело, посело, вседењка.— Викала ни Стана, јутре, куде

њу, на преденку. 1

преденски, -а,-о предејански.—Идемо на преденски вашар на Први Горешњак.

предење“ с преслица, кудељица и вретено заједно. — Понеси си и предење књд

идеш по овце да не дангубиш.

предење“ с глим од преде, 1. упредање нити од вуне. — Прво иде предење, па трг

врткање.— Умотујем вуну на кудељице,за предење. 2. моба, седељка. — Викала ги на

седењку, на предење, има млого вуну да вој помогну, да гу испреде.

предењује несвtiонO60 дене оно што је лоше садевено. — Ако бhш мора да се

предењује плас, да га предењујемо.

предиво с напредена вуна у облику нити спремљена за ткање или плетење. —

Носим предиво на мњстење куде бојаџију.

предиља ж жена која преде, преља. — Кад)-це зберу предиље на седењку час

испреду врећку вуну. — Била-е најбоља предиља у село.

предња кола с мн предњаче, в двојанка, в кошерка, в кривуљке. — Тешко и с

предња кола да можда извучеш тија трупци из долину.

предња повратаљка ж штап којим се регулише рад предњег вратила на раз

боју. — С предњу повратаљку се затеза натра.

предњача ж предња даска код каната на воловским колима. — Неси добро

турил предњачу, ће ти поиспадају џакови низ брег.

предњаче с в предња кола. —Упрегни волови у предњаче да довучемо греде.

предњица с предњи део џемпера. — Потешко ми-е да плетем предњицу, требе да

уклапам око гушу.

предњиште с предњи део обуће, опанка, чарапе, џемпера. — Предњиште требе

да испадне убаво.

предњо кросно с предње вратило на разбоју. — На предњо кросно намотује се

оној што-е ткано.
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предооди несвмного пута долази. — Предоодил га колко-е он доодил, ма скроз

мe, бре, забораил, тој ли-е син?!

предругачује (се) несвпромени (се), измени (се), в преличи (се). — Кво гођ му

кажеш, он га предругачује. — Воли да се предругачује да га не познају.

предругојачи (се) свр 1. преиначи (се), промени (се). — Све што оћу да уработим,

он предругојачи. — Појдо у воденицу, он ми предругојачи да идем у говеда. —

Предругојачила се, неје више онај жена коју сам знала. 2. преокрене речи, погрешно

протумачи или пренесе.—Кво гођда кажем, он ће предругојачи, па се после свађа.

предузне свр 1. обузме, опхрва. — Књд га предузне нека мука, па не знаје кво да

работи. — Предузела га туга, па само пије. 2. фиг преузме. — Распија вој предузе

момка, 3. фиг надвлада, савлада. — Запрложила се онај убава градина, предузел гу

бурјан. — Овој лето предузе суша, па ни лозе на компири све изгореше. — Предузела

га коса, требе се шиша.

пређа жв предиво. — Спреми пређу још да основем и уведем, па да ткаем

постељке.

пређашањ, -шња, -шњо пређашњи, ранији. — Пређашња жена му беше побоља.

—Пређашањ муж војузел дете. —Пређашњобрашно ти беше побољозабанице.

пређашницаж оно штоје било пре, прошло време. —Боља беше пређашница. —

У пређашницу тој неје могло да буде да се оволко крадне да лоповине иду у апсу.

преебе /прејебе свр 1. превари, обмане. —Преебали га трговци, остал без ништа.

— Мож га сваки преебе колко-е паметан. — Прејеба га јевтино. 2. уради што преко

воље, заврши. — Преебамо и туј работу, да ни не стои над главу. — Прејебамо и

косилбу.

преебе се / прејебе се свр превари се. — Прееба се па дадо паре у банку, сbг могу

да дувам у песнице.

прежалеје свр прежали. —Ма ћу прежалејем паре, па ћу га купим, куде иде нек

иде.

прежени свр ожени се или се уда пре старијег брата, односно сестре. —

Преженила старотoгa брата.

прежењује несвоceни се или удаје пре старијег брата или сестре. — Они се

прежењују, не гледају на старешинство. — Неће га прежењује, ће чека да се Стамен

ожени.

прежили свр усече се у кожу (жица, канап, конопац...). — Трекло ми прежили

рамо, не могу више да носим овуј торбетину. — Цврсто си врзал сапку, па коноп

прежилил ногу на коња.

прежмава свр преспава, предрема, прекуња. — Прежмава целден такој, ништа

не работејећи. — Прежма дете у ватру толко време, не мога му густурим.

прежми свр фиг преседи, пречама. — Како му не дојади да прежми целден како

баба ус-кубе.

прежње свр ожање туђе, ожање преко међе. — Немој да прежњеш да се не

свађам после с комшију.

прежутеје свр пребледи, добије бледу боју улицу. — Дете ми прежуте одједнуш,

замалко се не онесвести.

преза (се) несв1. упреже (се). — Презај говеда да докарујемо снопје. — Овија

јунци се још не презају. 2. фиг плаши (ce), страхује. — Тија Чорбар не преза ни да



Црнотравски речник 725

украдне на-очи. — Што се презаш кад-теники не дира. — Страшљивка, преза се на

сваки шушањ. 3. изр: — Нит)-це преза, нит)-це води (не зна шта хоће).

презање с глим од преза (се).— Брзо-е научил презање говеда, и кои-евол деснак

а кои левак, и куде дојдужегре, и како се привој уцврсти са заворањ за процеп, —

Зачас заврши с презање волови.

прездравеје свр оздрави, прездрави. — Чекај да прездравеје, па тј. г ће оратимо

o(д)-тој. — Ће му прездравеје коњ на куково лето.

презив м прозив, прозивка. — Тија дан не беше на презив.

презива несвпрозива. — Не беше туј књд га презиваше, дојде-еј, после.

презивља се несвпрезива се. — Некад цу-се презивљали исто, а сhг се цела

вамилија презивља на разна презимена.

президување с глим од президује. — ће иде на президување кошару, да не падне,

млого се накривила.

президује несврастура па поново зида. — Решил да президује кућу.

презимењак монај који има исто презиме. — Он ми-e cБл презимењак, неје ми

ништа род.

презовцим мндевојчинародбина одмах по свадби угостима кодмладожење.—

Јутре ни дооду големи гости — презовци.

презорти (се) свр преоптерети (се), пренапрегне се, претера ураду и ревности.

—Немој презортиш дете с работу, јошје малечко. — Презортил се радеећи на кућу, па

сbк болуе.

презреје свр 1. презри. — Књд презреју неће да ваљају теј крушке. 2. фиг пређе

године предвиђене за у школу или војску. — Мирча беше презрејал за у школу књд га

уписаше.

презуби свр 1. грешком не уведе неку нит основе у одговарајуће зупце брда. 2.

прескочи зубац на ланцу или неком назубљеном точку. — Презубила му моторка и
1

ОТИДе ЛаНаЦ.

презубује несвпрескаче навојницу. — Не-це зашрафи, покварил се навој, пре

зубује шрав.

презувка ж чарапе и обућа. — Нацицаше ми се ноге, а немам другу презувку, па

цел ден ноге гмичкају у чижме.

презебне свр озебе, назебе.—Обучи се добро, да не преšебнеш натија мраз.

презида свр поново озида оно што је неко претходно лоше озидао или из неких

других разлога. — Президамо кућу поовам, накуде сливак, све тврд матријал.

преиљи се свр 1. савије се од болова. — Преиљил се од болеж. 2. снужди се. —

Књд га видим преиљил се, одма знам нешто неје у ред.

прејадује свр преболи. — Не могадодiн-данic да прејадујем тејњојне речи.

прејде свр 1. пређе. — С камен на камен и прејдонекако реку. — Трчи, да ни Тока

не прејде пут, ће ни бије малер. 2. фиг пренесе се, зарази се. —Да не прејдетајредња и

наша деца. 3. фиг искипи, прекипи. — Тури гра у грне да се вари, ти га пази да не

прејде. —Ће прејде млеко. 4. фиг превари. — Еднуш ме мож прејде, други пут неће. 5.

фиг остари, престари. — Књд прејде шесету, неје више ни трећепозивац, 6. фиr

претвори се. — Поче киша, па прејде у лапавицу и снег.

прејде се сврфиг превари се. — Пази ако се и туј прејдеш, бадаваце после кајеш.
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преједе свр 1. фиг пропадне, уништи се навој. — Прејела се матица, не мож се

зашрафи. 2. фиг прегризе. — Коњ прејел конопац и уштркљал.— Прејело куче заврзло

и побегло.

прек, -а, -о пргав, напрасит, незгодан. — Тој ти-е прек човек, колко да знаш,

плане за залудњицу.

Прека река ж река.

прека тестера ж широка тестера којом рукују два радника држећи је на

крајевима. — Туј буку можда собалиш само с преку тестеру.

прекади свр окади тамњаном. — Понеси и тамњан, да прекадимо на гробjе. —

Прéкадили и кућу?

прекај предл 1. поред. — Пројдо прекај њега, ал се он напраи да ме не види. 2.

преко пута. — Прекај њега седеше една жена, несвм гу познавала.

прекален, -а, -о намучен, напаћен, прекаљен (радник). — Од работу-е прекален

па нема куде. — То-е прекален човек од големо трчање овде, па по работу, да спечали

неки динар.

прекали свр 1. окали алатку више но што треба. — Прекалил ми секиру, па

прсе чим удари у дрво. 2. фиг преоптерети, премори кога. — Немој ми прекалиш

волови з-докарување тија трупци из долину!

прекали се свр фиг премори се, преоптерети се, пропадне од рада. — Прекали се

целден косеећитипац Преко друм. — Немој се прекалиш, требе ијутре да работиш. —

Прекалил се летоске работејећи на кућу.

прекаљување с гл им од прекаљује (се). — Крвљосал је од прекаљување по

работу.

прекаљује се несвриг преоптерећује се радом.—За кога се онолко прекаљује по

работу, за зетови, за туђ крв, а тој му не требе.

преканта свр фиг 1. пребрине. — Прекантамо и туј работу да се више не мучимо.

2. превари. — Прекантали га, утрапили му крвомочљиво кравче.

преканта се свр превари се. — Преканта се на брзину, свг ћу бар натенелbк да се

кáем.

прекапе свр фиг премрзне. — Прекапаше ми руке од ладноћу доктовари дрва. —

Прекапамо чекаећи га на онија студ и он па не дојде.

прекара свр 1. превезе. — Прекарамо сено от-Преко долину на мотке. 2. отера,

прегони. — Прекара говеда преко реку да пасу у Јереницу. 3. проведе (живот,

празник, време). —Прекара животработејећи и још се ненаработи. — Не рече ми како

прекара Божић. — Са здравjе да прекараш туј свадбу, 4 фиг преметне преко себе,

преживи. — Кво сам све ја прекарала, требало-е одавно да се утепам. — И лошо и

убаво су прекарали заедно, па су такој и отишли. 5. претера у нечему. — Прекарал у

скитњу. — Прекарал у јурење девојке. — Ти га па, чичо, прекара у лажу, 6. фиг

оздрави. — Прекарал болес и отишћл на работу.

прекара се свр 1. преживи се, прође, претера се, проведе се, нестане. — Што-е

било, све се прекарало, добро да смо јошке читави. 2. фиг изможди се, преоптерети

се.— Прекарал се од работу. 3. умре — Свекар се, завалија, разболе, леже у кревет и

књд ће веће да се прекара, викну ме, па ми рече: „Снао од)-цаг си ти домаћин, млого

сам болан, бржоћу умрем.“ И такој би, бржо се прекара. 4. фиг преједе. — Прекара се

од едење. 5. фиг заврши оплодњу (животиње). — Прекара се мркање овце.
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прекардаши свр фиг претера. — Прекардашил меру. — Немој па да прекар

дашиш, нећу те пустим у кућу.

прекарување с гл им од прекарује (се). 1. превожење. — Данђс смо се дого

ворили за прекарување сено у плевњу. 2. провођење (живота, празника итд). —

Истрошимо се око прекарување свадбу. 3. претеривање у нечему. — Воли пре

карување књд нешто прича. — От прекарување с рану истресал онолки чкембар.

прекарује несв1. превози. — С волови прекарује камен из мајден за кућу. 2.

изгони, тера. — Кад)-дојде лето, прекарујемо говеда на Чемерник да пасу. 3. про

води. — Живот прекара с појање и весеље, неје га брига за ништа. 4. претерује у

нечему. — Млого прекарује у пиење. — Кад)-дара прекарује меру, тој неје добро. —

Прекарује у лагање.

прекарује се несвпреоптерећује се. — Немој се толко прекарује спосо, неć

добро ни тој. — Прекарује се с едење, затој напраил онолки подгушњак.

прекасне (се) свр препадне (се), престраши (ce). — Немојте прекасне књд падне

греда од|-таван. — Прекасну ме оној дете с некакву пуцаљку. — Прекасну се књT

појде Булча на дете с онија рогови да га убоде. — Прекасну се књд га видо после три

двна дооди дом.

прекасњује се несвпрепада се. — За свашта се прекасњује, не смејеш ништа да

вој кажеш.

прекачи (се) свр прескочи нешто, преметне (се) што преко препреке. — Пре

качи ми овој џакче преко плот, да не залитам с њега около. — Прекачил се преко

тарабе и улезал у кућу.

прекачки прил попреко, смржњом. — Цел животме гледа прекачки, да сам)-му

бар нешто лошо учинила.

прекачување с глим од прекачује се. — Научил на прекачување, не иде опште на

вракњицу, но се прекачује.

прекачује (се) несвпрескаче, пребацује (се) преко нечега. — Прекачује на премет

ћилими да се ветреју. — Прекачује се преко пенџер, за у кућу.

преквичи свр проведе време квичећи (свиња). — Преквича свиња цел ден у

кочину, ко да гу кољу ступару.

прекиселен, -а, -о одвећ кисео, прекисео. — Грснице не смеју да буду пре

киселене, тег кучиста невељају. — Млеко ти-е прекиселено, не мож се ни обиђне, а

камо ли еде.

преклад м камен или цигла на коју се наслањају дрва код ложења на огњишту.

— Седни ус-преклад да се згрејеш

прекладник м в преклад. — Кад)-ци поблизу прекладник, бар ти неје зима.

прекла и свр 1. све време тиња, неко време тиња. — Преклаја сировица у

огњиште, нете се разгори. 2. фиг проведе време чамајући, пречами. — Цел живот је

преклајал, за ништа се неје насекирал.

преклапа несв1. в препреза. — На крај преклапа цршку на две поле. 2. фиг

премишља, измишља. — Цел ноћ преклапа кво да работимо с волови: да ги про

давамо, ел да чекамо да презиму, мож-hе буду поскупи на пролет. — Само нешто

преклапа, више ми досади с тој њојно преклапање од овој и оној.

преклапа се несвв препреза се. — Црге се преклапају ел су ис-три пöе.

преклапање с гл им од преклапа (се). — Тија нож ти-е на преклапање.
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преклопи сврв препрегне. — Вати цргу на средину, па гу преклопи, да буде из

две струке, па покри дете, да му неје ладно.

преко предуз временска значења, током, за време. —Преко лето дојде Ђорђа на

две недеље, колко да изокоси.— Немој преко Дининицу, цезагмацаш у неку бару. —

Преко зиму-е туј.

преко“ прил 1. краћим путем, пречицом. — Ако ватиш преко, на Мрковицу,

пöбрзо ће стигнеш на воз. 2. попреко, по дијагонали. — Оцечи га преко.

Преко“ м Војводина. — Млого смо работили и у Преко.

Преко бару с мтн ливада.

/преко бару на стражу изрубије кога. — Књду партизани кажу за некога: „Води

га преко бару, на стражу!“, знало се: требе га одведеш и убијеш.

Преко долину с мтн ливада.

Преко друм с мти ливаде, шума.

/преко курац / изр преко воље, на силу, без воље и жеље, офрље. — Све работи

преко курац. — Нећу да ми помагаш преко курaц, него озбиљно, ако оћеш, ако не — не

требе ми помоћ.

/преко нос/изр 1. батине, тепање. — Видим ја ће добије он преко нос. 2. кажеу

очи што неповољно. — Она ће мене преко нос да залепи твое безобраштине!

/преко срце изрнерадо, преко воље. — Даде ми тој преко срце.

прекован,-а,-о поновно закован. —Ти ће косиш с прековану косу, она-е појака,

да се не скрши.

прекове свр 1. поново закује. — Ће прекове плот на старе баскије. 2. прекује,

искује ново, настави, нитује. — Скршила му се коса, морагу прекове ел нема другу.

прековување с гл им од прековује. — Носи косу у дугању, куде Милчу, на

прековување.

прековује несв 1. поново закива. — Прековујетарабе да стока не улази у градину.

2. наставља додавањем нечега, прекива, нитује. — Ете га Симча под ора, прековује

косу што му се скршила.

прекодњн прил током дана, дању.— Работи само прекоден, навечер затвара.

преконачи свр преноћи. — Тане калаџија увек преконачи у плевњу, у сено.

преконосира свр удари преко носа. — Како смеје да ми он дете преконосира,

знаје ли да ћу га сравњам са земљу?!

преконосница ж ударац, шамар преко носа. — Добил је едну преконосницу за

задевање туђе жене.

преконоћ прил током ноћи, ноћу. — Ни преконоћ не можда га најдеш дом.

прекопа свр фиг претражи све. — Прекопа сандук и не мога да најдем Мило

радово вермене, куде ли га-е само денул”

прекопување с глим од прекопуe (1,2). — Бес прекопување не можда се сади (1).

— Ватили га у прекопување по подрум (2).

прекопује несв1. прекопава, поново копа. — Наврљал ђубре, па прекопује

градину. 2. фиг претреса, вистpиша (1), в претриша. — Кои-е прекопувал по овија

ковчак и које-е тел? — Воли да прекопуе по туђе ствари.

прекорљиво прил с порекором. — Што ме увек гледа такој прекорљиво. — Рече

ми тој прекорљиво.

прекорување с гл им од прекорује. — Неchм заслужил од њега прекорување.

прекорује несвпрекорева. — Мати гу прекорује, ал она не слуша.
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прекосвет прил веома далеко. — Неје Брод прекосвет, па да се толко журиш. —

Отишал прекосвет, чак у Америку.

прекотруп прил површно, на брзину. — Све што уработи — уработи прекотруп,

надве-натри, затој му работа невељаје. — Тој не може прекотруп, него натенелак и

озбиљно.

прекра свр прездрави од кашља.— Све две-три шоље чај, прекраја тој крање.

прекрет м полуга, в на прекрет. —Требети неки камен за ослонац и прљи етети

прекрет, да помериш трупац. — Тија камен мож само на прекрет да натовариш.

прекрочи свр прекорачи. — Немој ми дете прекрочиш, неће да порасне (сује

верица). — У њину кућу више нећу ни да прекрочим.

прекрсти свp добије друго име. —Оће га прекрсту, да се вика Стојан, а не Толан.

прекрсти се сврфигдозове се памети,уразуми се.— Кад)-ће се еднуш прекрсти,

да знам куде-е и које работи. — Још се неје прекрстил, још тера кера. — Прекрсти се,

синко, ако Бога знаш, па се скраси дом.

прекрупа ж крупно самлевено жито за исхрану стоке. — Немој ми мељеш

прекрупу, него меко за леб. у

прекрши свр 1. поломи, сломи на више делова.—Увати му тојагу, па гу прекрши.

— Неки ми прекршил пручке. 2. фиrне може му ништа. — Ће ми прекрши стојка. —

Мож ми га само прекрши и тој му-е све.

прекрши се свр ирон премори се, настрада. — Прекршил се од работу. —

Прекршил се да дојде да види болесну матер.

прекука свр проведе време кукајући. — Целден вој дете прекука и она га не те

узне у наруче.

прекукуљи се свр пресавије се, погрби се. —Прекукуљил се ча-Ставра од болеж.

прекуњи свр проведе време у куњању, дремежу. — Прекyња целден, нете ништа

да уработи.

прекурца свруради што преко воље, преко курца, в преебе (2). — Прекурцамо и

туј работу, да војне мислимо.

прелади свр престане оморина, врућина, захлади. — Да малко не прелади, теомо

да поцрцамо на њиву.

1 прелади се свp назебе, прехлади се. — Немој се преладиш такbв голиждрав на

снсг.

прелега свр преспава-Нема куде наћас да прелега Тане калаџија, ће га примимо

на конак. — Прелегамо свуноћ будни.

прелепи свр поново залепи. — Ћу додадем још нешто у писмо на бајку, па га ти

после прелепи.

прелив мместо где се даском вода преусмерава да не иде у воденицу, водврт.—

Кој ли ми наћас обрну воду на прелив да воденица не меље?

прелита несвпрелеће, прелета. — Овде по целден прелитају авијони. — Врзал

петла са сиџимку да не прелита куде туђе кокошке.

преличен, -а, -о промењеног изгледа. — Све-е сbк тој преличено, шума се

преличила, неће познајеш ни пут. —Жена преличена, па гу непознâ.— Овој ми нешто

све преличено, неје како-е било.

преличи се свр промени изглед. — Све узбујало, па се и шумак преличил, едва

најдо путињче за Лебет.
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прелупи се сврољушти се, прељушти се. — Рана ми се прелупила. — Изгорел на

слbнце, па се све прелупил.

прељути свр превише заљути (јело). — Прељутила сам вариво малко, ал мож се

еде.

премава свр фиг прокоси, окоси. — Премава и sâдњу гологузу, оцiг до догодине

нема косење.

премалеје свр 1. премрзне, измрзне, утpне. — Премалеше ми ноге од мраз. —

Имала сам и рукавице и па ми премалеше прсти одј-цтуденицу. — Обуј се добро да

ти ноге не премалеју на овуј ладноћу, 2. премре од боли. — Удари се све машку по

цволику, па премале. — Премале од бол и изгуби глас.

премами свp намами, преведе к себи. — Премамила га, кучка, куде њу.

преманда свр фиг 1. превари. — Премандали га ајдуци за капару. —Тија лоповће

те преманда како оће. 2. прокоси. — Премандамо ливаду, беше слабо родила, само си

косе иступимо.

преманда се свр изгуби време, премаје се. —Преманда се данic натам, на овам, и

ништа не потсиго.

премане свр 1. престане. — Преманулснег, мож се излезне да се нарану овце. 2.

престане бол. — Преману га зуб од онија прашак. — Премануло да га боли колено. 3.

фиг преоптерети се, утpне (од рада, мраза итд). — Премануше ми руке од бучкање

млеко. — Премануше ми ноге на овуј студеницу.

премањување с глим од премањује. — Од премањување нема ништа, лекови туј

не помогоше.

премањује несв1. престаје. — Премањује лапавица, сbг ће га смрзне. 2. пре

стаје бол. — Премањује га глава. — Ел те премањује зуб2

премауче свр 1. мјауче неко време. — Свуноћ премаука дивља мачка на дрво. 2.

фиг дозива неко време. — Не могамо ни да прооратимо, оној њојно дериште цело

време премаука.

премена жзб им чисто рубље, преобука, пресвлака. — Купуе невеста премену:

капут, сукњица, тел, мрежу, венћц на главу, шимшир. — Дај ми премену, оћу се

преобукујем. — Донела сам ти чисту премену да се обучеш ко човек.

премени (се) свр преобуче (се) у ново, дотера (се). — Премени му постељину,

ка(д)-дојде да спи у чисто. —Окупаше га, па га пременише с укопну спрему. — На њу

сам остаила аманет да ме премени за онија свет. — Књд ко момкиња дојдем дом, куде

матер, онакој дроњава, да се пременим, она криећком прво отплаче моју муку, па тег

узне да крпи, пере и препраља мои дроњци. — Пременил се у најубаво за весеље. —

Салтосал се работејећи с циглари, требе се окупа и премени.

пременка ждем од премена.—Неchм си била понела пременку да заноћим куде њи.

премењен, -а, -о преобучен, дотеран. — Девојка беше у убаво премењена.

премењување с гл им од премењује (се). — Овој ми-е спремено за премењување,

књд појдем на пут куде деда Господа.

премењује (се) несвдотерује (се), преоблачи (се), преодева (се). — Три гу

девојке премењују за свадбу. —Требе неки деду да премењује, не може сам. — Нешто

се девојче сваки час премењује. — Премењује се затој што-е убава. — Ваздšн тугује,

ни(т)-це бели, нит)-це премењује.

премесување с гл им од премесује. — Поубав је леб с премесување.
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премесује несвпоново меси тесто. — Стасало тесто, па га премесује да га тури у

црепњу да се пече.

премет м мотка, вратило на коме се суши или ветри постељина, одећа, па и

рубље, в било. — Носи ћилими на премет да ги слbнце огреје како требе.

премета (се) несв1. окреће (се), преврће (се), в преврћа.— Сено се премета свилу

да се брзо осуши. — Премета се преко главу. — Ударил се по цволику, па се премета

од болеж. 2. претражује, премеће. — Још и сâг ми премета по собу и ствари књд

несам туј.

преметање с глим од премета (се). — Бес-преметање не мож се вуна лако осуши.

премете се свр збуни се, превари се. — Немој се куде судију преметеш, па да

казујеш кво не требе. — Премето се и н-умеја ништа да кажем.

преметне се свр 1. преврне се, окрене се. — Преметнула се кола са-сено у ендек.

— Преметнулсе преко главу. — Преметни се и ти ако умејеш, 2. саплете се, спотакне

се. — Преметнул се на некакву грањку и утепал ногу, 3. фиг погреши у препознавању

кога. — Преметну се на пазар, учини ми се Мисаил је, књд оно други неки човек води

коња.

премива несвпропушта кроз воду, прелива водом. — Сирење се почесто пре

мива да се не поквари.

премивање с гл им од премива. — За сирење-е обавезно премивање.

премије свр пропусти кроз воду. —Ће премије сирење ис-кацу, па ће ни донесе

да мезнемо уз ракију.

премира несвобамире, губи свест. — Дете ми премира, а доктур си бригу нема.

премисли се несвсве време мисли, много мисли на нешто или некога. — Целу

ноћ се премисли од Радована, како тој да још неје нашал работу. 2. предомисли се. —

Премисли се, нећу га купујем, не требе ми за теј паре.

премислување с гл им од премисли се, размишљање, премишљање. — Заболеме

глава од премислување кво јутре да работим бес-коњи за вршу.

премита несв1. поново мете. — Премита гувно от-кокошињци, па да насађујемо

снопје. 2. в премлагује. — Првка почела да премита с език, требе гу водимо куде

мрвењака.

премита се несвзбуњује се, греши. — Остарела, па се премита, не мож се сети

от-кои ти беше.

премишља (се) несвразмишља, колеба (се). — Свуноћ премишља од онуј моју

сестру Бранку, што отиде у Швецку. —Још се премишља да ли да пооди за Томчу ел

да остане баба-девојка.

премишљава несвразмишља. — Премишљава и од)-Драгојла и од|-Цöтира,

куде су, како су, работули, одавно ни не пишу ис-печалбу.

премишљава се несвпремишља се, предомишља се. — Премишљава се оће л да

купи теле ел ће одустане.

премишљавање с гл им од премишљава (ce).

премка ж препона. — Заболело га у премку, едва се вуче.

премлагује несвне може да гута од бадљи (говече).—Јуничка само премлагује,

не мож ни воду да пие, ћу вој сечем бадље.

премлаз м обичај прве заједничке муже оваца на Ђурђевдан, после чега се

предају чобанину и гоне на пашу у планину. — На премлаз се двоју јагањци од овце и

cмузују овце. — На премлаз на овце турамо белегу да ги препознâвамо.
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премлаза жв премлаз. — Све сам спремила што требе за премлазу.

премлати (се) свр пребије, изубија, убије (се), удари (се) добро. — Пази кво овде

оратиш, немојте неки за нешто премлати.—Премлати се на гребуљу, па митрни рука.

премнина ж в превнина. — Смељемо овbс, јечђм и ржeницу за премнину.

премор м замор, премореност. — Балдисал от премор.

премотување с глим од премотује. — Имам ијакочка пређу за премотување.

премотује несвпремотава. — На вител премотује пређу.

премре свр 1. препадне се. — Премре одј-стра књд га видо избуљилонакој крвав.

2. смрзне се, следени се, настрада.—Премрел одладноћу докле се врнул из)-Село.

премрка (се) свроплоди (се) (овца). — Едњн шутилни премрка овце. — Овце ни

се на време премркаше.

премрси свр поједемрсну храну у време поста. —За живу главу неће гунакараш

да премрси. -

премрси се свр в омрси се (2). — Боже ме прости, премрси се сред пости.

премува свр преврне, претресе. — Кој ли ми премува овакој постељке и кој

ђавол је туј тражил.

премувта свр превари да узме што џабе, обмане. — Кога све неје премувтал, те

неће тебе.

премузач м округли кравај који се на Ђурђевдан, кад се стадо истерује из

ливада у утрину, ставља преко суда и венца од пољског цвећа, да се кроз њега

промузу све овце. — Кад)-це промузу овце кроз премузач, премузач се искрши у

крмило да га овце поеду, да давају повише млеко.

премунта свр превари, обмане. — Куде га само најде, има те премунта да не

осетиш.

премучи се свp намучи се, измучи се.— Целживот се премучи и, на крај, тој затој.

пренада се свр изгуби сваку наду. —Пренадала му се чекаећи га, а од њега ни траг

ни глас, кода-е све забораил. — Пренада се ће дојде за Петровдњн, па за Горешњак, па

за Митровдњн, и, на крај, прегоре.

пренемага се несвпревија се, пренемаже се. — Пренемага се од болеж. — Сел се

пренемага, а ништа му неје.

пренемагање с гл им од пренемага се. — Не мога да гледам њојно пренемагање,

па гу одведо куде доктура.

пренемогне свр изнемогне, посустане.—От-копање сам скроз пренемогла, едва

се вучем. — Пренемогал од глад.

преносује несвноси одеђу коју је неко већ носио. —За њега нема брига, преносује

оној што старијат син више не носи. — Што му не купу ново, стално преносујетуђо?

преоблекло с преобука. — Hechм, штурињче, понела преоблекло на дете. —

Чекеј докле зберем преоблекло одј-џицу.

преоблекување с глим од преоблекује (се). — Уранацти-е свеза преоблекување.

преоблекује (се) несвпреоблачи (се). — Не викај гу, преоблекује онога ис

тришљака. — Он се зачас преоблекује, неће га млого чекамо.

преобличи се свр изметне се у лику, промени се толико да више не личина себе.

— Преобличил се у печалбу, едва га позна.

преобрне свр 1. преокрене. —Требе Милојко пада преобрне сено, да се осуши. —

Преобрни буре да се исцеди вода. 2. претражи. —Преобрнумо све и не најдомога. 3.

изокрене наопако. — Преобрнулчерапе да га не урочи неки. 4. окрене на лице што. —
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Преобрни џемпир, наопoко си га облéкал, 5. промени мишљење, одлуку... — Убаво се

договоримо за теле, књд он после преобрну, па га оскупе.

преобрне се свр 1. окрене се. — Преобрни се на другу страну, такој млого крчиш

ка(д)-цпиш. 2. промени се (мишљење, страна, бреме...). — Сексе преобрнул, падржи

њину страну. — Преобрну се време, ударише неке кишетине. 3. фиг измени се. — Свет

се скроз преобрнул, оној што беше нека(д)-добро сbк невељаје.

преобрћа (се) несв1. окреће (се). — Требе џакови с цемент да преобрћамо да се

не скочању. — Требе се сено целдЊн преобрћа. 2. преврће (се). — Преобрћа се преко

главу. — Целу ноћ се преобрћа, не мога да заспим. 3. изокреће. — Ја едно кажем, она га

преобрћа, ко да не знам кво сам рекал.

преобрћање с гл им од преобрћа (се).

преобувка ж чарапе. — Донела сам ти чисту преобувку.

преобукло с в преоблекло. — Не донесе ми преобукло.

преобукување с гл им од преобукује (се), в преоблекување. — Кво ћу работим c

преобукување књд ми неси донела преобукло? — Ајде на преобукување.

преобукује (се) несвв преоблекује (се). — Још детен-умеје да се преобукује само.

—Кој ће га преобукује такво усрано? — Преобукује се у ново за собор. —Купала дете,

па га преобукује.

преобуче (се) свр пресвуче (се), преодене (се). — Кад)-це преобуче у вуту, т.г.ће

видиш ква-е тој серсем девојка.

преод м прелаз, пролаз. — Кудеви-е преодна Голему реку? — Туј право идеш на

преод кроз)-шибак.

Преод м мти ливаде, шума.

преодење с гл им од преоди, 1. прелажење. — Кад)-дојдеш у варош, пази на

преодење преко улицу. 2. сеоба, сељење. — Преодење у град ни усарави село. 3.

преливање течности. —Увати стра од преодење млеко на шпореткад!-цевари.

пребди несв1. прелази, пролази. — Књд појдемо у школу, Тока ни пребди пут да

понављамо. — Стегал се такој, ко да ће преоди преко Џеврљанку. — Овде пребдимо

преко Баинску реку. 2. сели се. — И Цветини ће преоду у град. 3. фиг кипи, прелива се

преко суда (течност). —Немој млеко дати пребди, књдвидиш да се сварило, стуpи га

o(д)-члорет.

пребре свр 1. узоре делимице туђ посед. — Преорал две бразде у моје. 2. поново

узоре. — Морал је да пребре њиву, лошо гу поорал.

преотне свр преотме, преузме.—Преотел му девојку и с њу се оженил.— Имање

ми преотел. — Преотел му работу. — Само ти кажи, ако требе, Драгољуб ће гу

преотне, па ти гу доведе.

препада (се) несвплаши (ce). — Препада људи у мрак тија огурсуз. – Млого-е

страшљива: оiд)-цвашто се препада.

препадање с гл им од препада (се). — Ружила сам га за препадање деца навечер

по мрак.

препадне (се) свруплаши (ce), престрави (се). — Пази, немојте нешто препадне

књд пробдиш кроз Лисичарку. — Ћете препадне Лишко пред Кадивкину авлију. —

Кад)-це препаднеш, повучи се за уво и кажи: ццц!

препати свp напати се.—Млoгocмо препатилизалебуратно и поратно време.
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препаше (се) свропаше (се), опаше се више пута. —Препаши се цврсто дати не

спадају чеширке. — Препасала тканицу па вој струк дошћл малецак. — Препасал

појас што му изаткала Стамена.

препек м поново печена ракија, препеченица. — Добар ти-е овија препек, —

Жеже препéк.

препељуга ж ноћни лептир, в пеперуга. — Долете една препељуга, па у мое очи,

па у очи, докле гу не утепа. — Угаси светло да не улезну преперуге.

преперуга жв препељуга.

препира (се) несв1. испира (се), пере (се) поново. — Мора да препирам кучиста,

несу се избелејала како требе. 2. препире (се), свађа (се). — Нек се женетине ваздњн

препирају, ти си глеј твоју работу.

препирање с глим од препира (се). 1. поновно прање. — Нее се добро опрал веш,

требе му препирање. 2. свађање, свађа. — Не могу да слушам њино препирање. —

От-препирање искочи тепање. у

преписување с преписивање. — Има за домаћи нешто за преписување.

препича (се) несвпече (се) поново (ракија). —Препичам већ други казан. — Ракија

се препича да би бил добар препек,

препичање с глим од препича (се). — Научилна препичање, па га врнул да се још

малко пече.

препиша свр фиг престигне, надмаши, победи у нечему. — Онија Ђурђин ги све

препишал у учење.

препише свр 1. пропише (лек). — Преписал му доктур лекови, а он ги одма

попил. 2. пренесе имање судским путем. — Дочувал га и он му преписал кућу и

имање.

преплави свр поплави, помодри. — Беше преплавел од|-цтра. —Преплавеше му

усне, па све помодре од љутину.

преплакиња несвпропира. — Преплакиња онија загорели грнци.

преплакињање с глим од преплакиња.—Донеси ми воду за преплакињање веш.

преплакне свр пропере.—Још да преплакнем панице и готово с прање судови.

преплаши се свр престраши се, препадне се. — Дете се преплашило од грмљаву,

ће вати уплав.

преплете свр 1. изнова исплете. —„Узела да преплете онеј беле черапе. 2.

изукршта грање око тараба и кочева. — Узни врбове грањке па преплети тија плот

да не улазу овце. 3. фиг спотакне се. — Пијан такој често преплете краци на неку

џомбу и расцопа рње.

преплита несв1. изнова плете. — Ћу преплитам овија џемпир, тесачко сам га

исплела. — Одј-два џемпира, еве, преплитам нов на Драгивоју. 2. гради плот

плетући грање око кочева. — Узе да преплита плот у градинче што се зимуске

разградил. 3. фиг спотиче се. —Пијан, па преплита ноге, све страујем да се неспотури

да падне. 4. фиг отежано говори. — Како да га разумиш књд преплита с език.

преплитан,-а,-о преплетено од нечега штоје опарано. — Све носи преплитани

џемпири.

н преплитање с гл им од преплита. — Назбра ивово грање за преплитање око

тарабе.
t a

- -- 1 ! a t

преповије свр изнова повије бебу. — Нека брзо преповије дете.
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препозна се свр фиг превари се, учини се. — Учини ми се ча-Драгољуб, а после

видо дека сам се препознала, неје билон.

препознава (се) несв1. препознаје кога или шта, познаје (се). — Кочко-е, а већем

препознава људи. — Ни кућу више не препознава, одавно-е отишал изј-село. —

Препознава се да-е тој радел мајстор. 2. фиг погреши у идентификацији кога. — Неје

тој билон, ујка ми, препознала сам се у гунгулу, учини ми се да-е он ел)-личу.

препознавање с гл им од препознава (ce).

препоје свр пева све време.—Целден препојаше Лебеђанке онаму Тврди брег.

препокрије свр поново покрије, боље распореди кровни покривач. — Требе да

препокриемо кућу, почел кров да прокапује.

преполови свр подели на пола, пресече на пола. —Преполови ми овуј дуњу. —

Књд преполовимо крушку, оно црвива.

преполови се свр фиг 1. фиг смрша подоста. — Преполовила се за едно лето, а

имаше гу идоста. 2. фиг престрави се. —Преполови се од|-цтра докле пројдо низ

долину под гробjе. -

преправен,-а,-о преправљен. — Овај сукола преправена, па малко попристегнута.

препраен, -а, -ов преправен. — Кућа им је препраена.

препраи (се) свр 1. преправи (се). — Ако ти невељаје, узни па га препраи. — Све

препраи што ти смита у кућу. 2. поправи, прекроји. —Препраи ми овија дугачак капут

у микаду. 3. фиг преиначи. — Што гођ да кажем, она ми препраи. 4. преобрази (ce),

преваспита (се). — Препраил се, неје више онакој слуткав. — Залуд ми труд, мазгов,

не мож га препраиш, па тој ти-е.

препраља (се) несв1. преправља, прекраја што. — Препраљала сам кућу сама,

биле се наериле стреје, кров ће се срине. — Спрегла се, па препраља сукњу. — Све што

неје по његово, време само препраља. 2. преображава (се), мења (се). — Почел се

препраља како-е служил војску. 3. преиначава. — Више ми Султана не препраља оној

што војоратим. 4. фиграсправља (се), свађа (се).— Стално се за по нешто препраљају

докле се не потепају, а после вију, кукају.

препраљан,-а,-о преправљан. — ОвоljЈ-е препраљана ралица, неје имала овакав

ралник и брце.

препраљање с преправљање. — Требе на кошерку добро препраљање. — Не

помага на косу ни препраљање, мора куде Милчу, у дугању, да гу занитуe.

препраљен, -а, -о преправљен. — Да-е препраљен тој би се одма видело.

препраљотина ж преправљен предмет. — Малијат вој све носи препраљотине

o(д)-цтарöтога.

препре свр препречи, запречи. — Препри грањке и трње да ти крз ливаду не

пробди стока. —Препрелим пут преко њиву, не можда искарају сено из долину.

препрегне свр 1. воловима замени странеујарму. — Препреговолови, белким ће

боље вучу, ал деснак не мож никако на леву страну. 2. скупи, спакује савијањем на

мање величине (текстил, ткани предмет). — Препрегни добро овуј постељку па гу

тури у сандук.

препрегне се свр фиг омршави, ослаби физички. — Којвоlj)-еђавол, нешто му се

жена скроз препрегла.

препреза (се) несв1. мења воловима странеу јарму. —Често препреза воловида

боље вучу. 2. савија на пола (ткани предмет). — Црга од|-три пое се препреза на
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пола, 3. савија ради паковања. —Препреза аљинке што су селуфтирале за у ковчак 4.

изр: — Стар вол се не препреза.

препрезање с гл им од препреза (се). — Нема више препрезање волови, навикли

су на свое место.

препржи свр 1. испржи више но што треба, испржи тако да загори. —

Сланину си ми препржила, па се све спекла. — Куде ми беоше очи, те препржи лук. 2.

поново испржи што. — Ако ти неје пржено како требе, узни па га препржи!

препржује несв1. пржи у тигању што да готово загори. — Запршку увек

препржује, па вој замирисује на загоротину, 2. поново пржи. — Никад му месо неје

добро пржено, узне па сам препржује.

препржување с глим од препржује. — Овој се не можеде без препржување.

преприда несв препреда, в вртка“. — Ако умејеш преди арно, ал такој да га ја

после не препридам.

препридање с гл им од преприда, в врткање. — Заболеше ме више руке од

препридање.

препростира несвизнова простире, простире по другом распореду. — Пре

постира веш на слbнце да се побрзо осуши.

препружа несвпружа преко нечега. — Видел сам гу како му препружа дрвља

преко плот. — Препружи ми бокал с вино!

препружа се несв1. пружа се преко нечега. — Дете се препружа преко лелејку,

пази га да не падне. 2. преноси се из руке у руку. — Цигла се препружа да се брже

укачи на скелу на горњи спрат.

препружање с глим од препружа (се), преношење нечега у ланцу с руке у руку. —

С препружање ће полако пренесемо цигле на спрат.

препружи (се) свр пружи (се) преко нечега, да нешто преко другог човека

пошто сам не може да се толико пружи. — Препружи ми шибицу да запалим

цигару. — Препружи се, па ми дај леб из наћви.

препружување с гл им од препружује (се). — Тој може само с препружување да

дојде до тебе.

препружује (се) несвпружа (се) преко нечега.- Препружува му цигаре, па

ракију и каву преко прозор да други у кућу не виду. — Препружује се преко плот да

преврљиграње. —Греда мора да се препружује преко реку да можда се преоди.

преработи (се) свр 1. претера у раду, премори се од рада. —Немој да преработи,

колко работи. — Преработил га он у село одавно, па врљил работу. — Преработил се

овој лето, па се разболел. 2. ирон умори се од ленчарења. —Немој се преработиш у туј

ладовину.

преради свр фиг превари, обмане. — Есhм ли ти викал ће те преради Јаћим, ал ти

ме не послуша.

прерадује се свррадује се превише. —Прерадувамо му се књддојде изработу.

прерани (се) свр 1. прехрани (се), исхрани (се). — Овуј зиму не стиже крма, едва

преранимо говеда. — Ако не работи, како це прерани? 2. претера у исхрани. —

Преранил свињу па се надула ко буре, ће пукне. 3. фиг ирон преједе. — Немој се

прераниш ш-чорбу од скрипац и покриву.

пререди свр све време плаче, преплаче. — Кат побеже Радунка за Светомира,

мајка целу ноћ пререди у кућу.

прерипа несвпрескаче. — Прерипа слогови ко да је зајац.
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прерипање с гл им од прерипа. — С прерипање плотови све је гаће исцепил.

прерипи свр 1. прескочи. — Прерипи мачка капак и улезе у кућу. — Ако не

прерипи реку, ће се намокри. 2. фиг победи. — Све ги-е прерипил у учење.

прерипне свp дем знач од прерити. — Ако петbл па прерипне у туђу авлију, одма

ће отиде у лонац.

прерипување с прескакање. — Такмичу се у прерипување.

прерипује несвпрескаче. — Немој да газиш потеј баре, него, књдмож, прерипуј.

— Не прерипуј оџаци, загpћај по ред.
1 - I t ј 1

прероди свp добро роди (воће, поврће). — Преродило, а нема кои да бере.

преруби свр пресече, преструже, прегризе. — Глејда га тачно прерубиш да га

упасујем, да буде пасент. — Са зуби га има прерубим, а ти не можз-бичкију.— Шију

му има прерубим ако га ватим.

пресабере свр 1. покупи, премести, прорачуна. — Пресабери куфери, па едњн да

ми дадеш. 2. фиг прорачуна. — Пресабери колко ти-е остало, па ће видишел требе да

купуеш још.

пресабере се свр 1. прорачуна. — Пресабери се ел имаш парице за тој кравче, а ја

могу и дате попричекам месец-два. 2. фиг дође к себи, поврати се. — Едва се пресабра

од онија ужас.

пресабира несвпремешта, поново размешта, пребире. — Пресабира цел ден по

ковчак нешто.

пресабира се несвирерачунава се, двоуми се. — Пресабирам се нешто да л ми се

навата да и ја појдем с вас. — Пресабирам се колко имам паре, ће л ми стигну да

прекарам славу.

пресабирање с гл им од пресабира (се), 1. премештање, пребирање. — Целден

пресабирање и па га не напакува како требе. 2. прерачунавање. — Не мож се живи без

пресабирање.

пресабуљи (се) свр превије (се), пресамити (се). — Пресабуљи га преко колена,

па га малко испраши по дупе. — Пресабуљи се преко плот да доватим матиче, па ме

заболе мешина. — Пази, немој се пресабуљиш да те па заболи стомак.

пресад м оно што се пресађује (воћке, поврће, цвеће, расад). — Донесе ли ми

пресад од онеј твое наубаве китке?

пресади свр поново засади. — Овој дрвце да пресадиш на слвнчовито место да

брже вираје.

пресађување с гл им од пресађује, пресађивање. — Овеј сам китке одвоила за

пресађување.

пресакм (мн пресаци) простору амбару у коме се складишти жито.—Донеси

ис-пресак ржeницу да нараним кокошке. — Надексамо пресаци сас)-жито.

пресалдуми (се) свр фиг одлучи (се), преломи. — Дуго неје умејал да пресалдуми

кво ће работи. — Пресалдумил и отишћлу дунђерлbк.—Пресалдуми се еднуш коју ће

узимаш, не мож две девојке да држиш у наду и неизвеснос.

пресамије се свр савије се у пасу, пресамити се. — Пресамила се од болеж и

такој лежи у кревет.

пресан леб мхлеб без квасца, в пресница. —Омесила пресан леб под вршњик.

пресане свр пресахне, усахне, престане. — Пресанул летос извор на Китку. —

Пресануле вој груди, па нема с кво да доји дете. — Пресану ме зуб.
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преседи свр одседи све време. — Преседемо цел ден ништа не окусимо. —

Преседемо туј ноћ, тек пред)-sору он дојде.

преседлес, -та, -то угнут по средини, седласт. — Видиш оној преседлесто брдо,

е тöј су Шанци. 1

преседлинаж седласто место, превој на планини, брду. — Идите, па књд дојдете

горе, на преседлину, ви ни сачекејте.

преседне свр 1. освети се, доживи нелагоду. — Тој ће му преседне што ми-e

обрал сливе. — Залак му преседал, дабогда (клетва). 2. прекине путовање да би

наставио другим правцем. — У Сталаћ ће преседнеш у други воз.

преседник м председник. — Лош пут до нас, па неће да дојде преседник.

пресече свр 1. пререже. — Домаћин ће пресече колач на славу. 2. фиг заболи,

препадне. — Књд ми тој рече за Стојадинку, нешто ме пресече преко тулбак.

пресече се свр фиг престрави се, препадне се, уплаши се. — Књд изрипи зајац из

грмен, пресеко се ко да сам видела балу. — Немој се пресечеш ка(д)-чујеш кво ћу ти

кажем. — Пресекоше ми се ноге одј-цтра.

пресипе свр 1. престе, преручи. — Пресипи млеко у лонче дати се не расипује. —

Пресипи у други пресак, ако-етија пун. 2. фиг сипа преко мере, прелије, проспе. —

Дркту му руке, па ка(д)-ципуе, стално пресипе.

пресипување с гл им од пресипује.— Навикли смо ми на присипување из шупљо

у празно.

пресипује несвпресипа, преручује. — Пресипује млеко у лончетија да на сви даде

једнако.

пресиса сврфигнатије се (аклохола). — Књд пресиса, не слушај га кво орати.

пресисување с глим од пресисује.— Научили смо ми на његово пресисување.

пресисује несв1. посиса више но што треба. — Не давај на јагњишта да

пресисују. 2. — напија се. — Пресисује ко смук, па после кука ће умре.

пресица несв1. сече, пресеца.— Ваздњн пресица едну шину. 2. скраћује, пресеца,

прелази пут.—Тöка воли нађациДапресицапутДа понављају.-Немој нм пресицаш

пут, пошли су по девојку. 3. просеца, трасира. — Пресицају кроз Качар пут за у

Валмиште.

прескача несв1. прескаче. — Мрзи га да иде наоколо, па прескача преко плот. 2.

претиче, буде одвише. — Стално ви прескача леб, па га врљате на кокошке, а тој неје

добро.

прескачање с гл им од прескаче. — Најбољи-е у прескачање. — С прескачање

плотови-е одрал гузицу.

прескочи свр преостане. — Прескочи ни малко од ручак, па реко дати донесем

да едеш.

прескрача несвпрекорачује. — Дете се не прескрача, неће порасте. — Ваздњн

прескрачате туј влашу, неће ники да гу помери.

прескрачање с гл им од прескрача. — Дојади ми више прескрачање, те одовуд

бару, те одонуд бару.

прескрочи свр прекорачи. — Неће тај распија да ми прескрочи више праг, има гу

задуљам.

прескрца свр 1. све време шкрити.— Од ветар свуноћ прескрца грањка у пенџер.

2. фиг преживи, издржи, вистрка. — Прескрцамо некако и овуј муку, а како ћемо

догодине, сам Бог знае.
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прескумлаче свр прецвили, цвили свевреме.—А штотој дете прескумлача целден?

преслава ж заједничака сеоска слава. — Идомо на преславу на Богородицу у

Лебет.

преслави свр прослави славу. — Писује ми ће дојде да преславимо Свети-Ранђел.

— Еднуш да се зберемо сви, да заедно преславимо Свети-Николу.

преслап 1 преслоп м планински превој. — Оцеко онеј моје две буке што беоше

горе на преслап. — Ударимо на преслоп да скратимо пут преко Плану.

Преслоп м име села Преслап.

преслуша сврслуша све време, слуша неко време. — Цел ноћ преслуша зрикавци

како поју.

пресни опћнцим мн опанци од нештaвљене коже. — Нема кво да носи но

напраила пресни опћнци.

пресница ж в пресан леб. — Бес-пресницу се не пооди у Чемерник з-говеда.

пресно млеко с некувано млеко. — Пие и пресно млеко.

пресно сирење с млад сир. — Донеси на деца пресно сирење и цвик.

пресол м прокувана слана вода. — Пресол се сипује у сирење да се не поквари.

пресолен, -а, -о пресољен. — Пастрма ти-е пресолена. — Не могу да едем

пресолено. — Све што свари вој-е пресолено.

t пресоли свр 1. ујело стави више соли но што треба, 2. фиг слаже много, видно.

— Излага, па га пресоли.

пресолница жв пресол.— Ел овој кава, ел пресолница, кво си овој сварила?

пресопа свр заустави водени ток сувим снегом, в засопа. — Књд напада сељав

снег, узну мужи лопате, пресопају реку, па ватају рибе.

преспи свр 1. преспава, одспава. — Књд преспи, боље це осећа. — Нека преспи

куде нас, у плевњу, на нову сламу, 2. преноћи. — Куде ли ће најде конак да преспи у

Лесковац? — Имаш леб и с-леб, и имаш куде да преспиш, које више оћеш од башту?

3. фиг одстоји. — Квасац нека преспи, па тšг с њега замесуј леб. 3. фиг предреме,

преживи. — Преспал младос, па под)-цтар заман лудује. 1

пресрића несв1. пресреће. — Пресрића деца да гибије. 2. дочека, пречека. — Иде

да пресрића говеда. — Он је задужен да пресрића гости на славу.

н пресрићање с гл им од пресрића, пресретање. — Пратила га на пресрићање

ГОВеДа.

пресрићување с гл им од пресршћује, в пресрићање.

пресрићује несвв пресрића. — Воли да пресрићује деца и да ги плаши. — Радосан

пресрићује гости. — Иде у Предене да пресрићује башту из работу.

пресрти несвевр предано ради неки посао. — Целу недељу пресрте око кола, да

ги напраи.

престави свр 1. покаже. — Престави му и матер и браћа да ги упознаје. 2.

престане, прекине. — Одеднуш престави да ни праћа паре, по тој сам знала да нешто

неје у ред.

престави се свр 1. рел умре. — Преставил се у недељу, а јутре га сарањују. 2.

представи се. — Представи му се кои си и от-кои си да знаје с кога има посо.

престаља несв1. представља. — Кво он, бре, престаља за мене?! — тој не

престаља препреку да завршимо работу. 2. престаје, смањује се. — Вода на Долњи

кладанац почела да престаља, 3. упознаје. — Престаљала му-е целу родбину ел се

несу знали.
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престаља се несв1. представља се. — Престаља се да-е неки дрматор, а овам

гологуза. 2. рел умире. — Престаља се Богу на истину (изр).

престаљање с гл им од престаља (се). — Беше Станко Лукин мајстор за лажно

престаљање.

престањување с глим од престањује. —Нема престањување, це-работи докле се

не смркне.

престањује несвпрестаје. — Престањује ми ваздук — Престањује ли киша? —

Престањују вој болови.

престареје свр престари. — КњT престарејеш, нећете викају на веџбу. — Немој

ти дете престареје за у школу.

престиза несв1. престиже. — Све ги престиза у трчање. 2. фиг претиче, буде

довољно. — Едан леб ни више не престиза за обед.

престиза се несваретиче се, такмичи се. — Престизају се кои ће побрзо да дојде

дом. — Престизају се у косење.

престизање с глим од престиза (се). — Нема престизање, неће трчимо уз брег.

престои свр 1. уквари се од стајања. — Овој ти-е вариво престојало, неје за

едење. 2. одстоји неко време. — Требе сливе да престоју у креч, па тек да праиш

слатко. 3. двори, негује.—Цело време-е престојала уз њега докле не оздраве. 4. стоји,

чека. — Два сата престојал у ред да дојде куде њега.

престолница ж престоница, главни град. — Зидал сам зграде и палате по

престолницу.

престрели свр прободе, штрецне. — Престрели ме нека беда крз-груди, едва узо

ваздук да се поврнем.

престриже свр одсече. — Ћу вој престрижем онеј сколубе ако ме још-еднуш

подира за Голуба. -

преступи свр 1. пређе, уђе (у кућу). — Више нећу праг да им преступим. 2. пређе

преко повоца или конопца којим је везан (стока). — Пази, Жероња преступил јулар,

да се не саплете. — Лиса преступила конопче, немој се обеси. 3. пређе преко црте (у

игри или спортској дисциплини). — Преступил си, не важи се твое рипање.

пресуван, -а, -о пресован. — Збира пресуване китке, ће праи некву слику. — Кад

га тури у каче, па сташе, сирење вој после дојде ко пресувано.

пресување с пресовање. — Вата лептири за пресување. — Овеј китке берем за

пресување. -

пресуди сврфигубије. — Ако нема влас да га заустаи, ја ћу му пресудим. —Туј су

импресудили са шмајсери, у Широку бару, а не знае се ни кои су, ни одокле су били.

пресуди се свp донесе се пресуда, суд одлучи. — А Алекса бил мртав, кобајагим,

док се пресудимо, докле ме не придобише и превараше.

пресуне (се) свр прелије, престе, пресипе. — Пази како носиш канте, да не

пресунеш млеко. —Требе се пресуне млеко у поголем суд. —Пресуни на дете у лонче

да пије.

пресуши свр фиг попије, попије све. — Пресушилбуре, нема ич ракија. — Немој

му даваш из влашу, ће гу пресуши!

пресушување с гл им од пресушује.

пресушује несв фиг испија све. — Пије, па пресушује. — Куде гођда-е, куде њега

нема срам, пресушује бокали, влаше, кондири.

претака несвр претаче.—Ако може, сам нека претака комине у другу кацу.
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преталашка свр претражи, испремеће. —Требеда преталашкамо и амбар да нај

демо куде-е сакрил пиштољ.—Неки ми преталашкал сандук и све обрнул наопoкo.

преталашкује несвпретражује, премеће. — Умеје он да преталашкује по кућу

књд је сам.

претвара се несв1. чини се. — Поганци ноћом тропају по таван, а на њега се

претварају ђаволине. — Стално му се претварају неке бале. 2. прави се, изгледа. —

Претвара се да спи. — Немој ми се туј претвараш Тоша на три-ћöша!

претварање с гл им од претвара се. — Тој претварање му-е само од|-цтра.

претег муже или ланац којим се ограничава да во јармом претегне на другу

страну и сву тежину кола свали на другог вола. — Вржи претег да и Мурџа вуче

једнако, да не претежиња кола на Булчу.

претегне свр пребаци тежину на другу страну или другоме. — Заустаи волови,

Мурџа претегнул вучу на Жерка.

претежи свр 1. отежа, постане сувише тежак. — Претежа ми овај врећа, не

могу гу више носим. 2. буде тежи. — Кад)-цемерите, он ће претежи. —Ће претежи

сто кила. 3. фиг пребаци терет на другог вола.— Равњајговеда књдвучу, немојЖерко

да претежи све на Мурџу. t

претежиња несвсваљује терет на другог вола у јарму. — Удри га попрлицу, не

давај му да претежиња, нека барабар вучу кола з-Брешка.

претежињање с глим од претежиња. — Научил на претежињање, па неће вуче

докле га добро не вукнеш с прут.

претежује несвр 1. постаје сувише тежак. — Зембиљ ми већем претежује,

тешко ћу га носим ус-Купински рид, 2. претеже на једну страну. — Товар ти

претежује на едну страну, боље га размести док неси пошална пут. 3. више воли, вуче

га више. — Срце му претежује за у град.

претекне свр 1. престигне. — Сви ги претекли (у) учење. 2. остане, преостане.

— Ако ми оlдЈ-тој што претекне, таман да ушпарам.

претење с гл им од прети, претња. — Досади ми више с претење, нека дојде да

ме бије ако-е толки муж. — Ако не помага молење, ће помогне претење, а ако не

помага ни претење, тšг ће помогне тепање!

претепа свр пребије. — Претепали га кад)-це врћал сам о дј-цобор, одј-Чо

банац. — Ене га лежи другу недељу, све претепан.

претепување с гл им од прететује. — Не можда живи бес-претепување.

претепује несвпребија. —Незадевај се стај девојчетија дате бајка не претепује.

претеретен, -а, -о преоптерећен. — Претеретен човек како да се не разболи. —

Што гу малко не одмените, видите да-е претеретена?!

претерети (се) свр преоптерети (се). — Немој ми претеретиш коња с товар

оздол из Грдилицу.—Човекработи такој да се не претерети, да можијутре да работи.

претерување с глим од претерује, 1. превожење. — Позајми ми Тоза волови за

претерување сено. 2. гоњење, изгон. — О(д)-данес више нема претерување говеда у

Јереницу, 3. претеривање у нечему. — Скупо ће га кошта тој претерување у пианл#к.

4. фиг провођење (празника, живота итд). — КЊд пројде овој претерување собори, ће

оратимо и од женење. — Претерување живот у самоћу.

претерује несв1. превози.— Претерује компири у подрум. 2. гони, изгони.— Рано

претерује говеда, преко реку, у Јереницу, да пасу. 3. проводи (дан, живот, празник
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итд). — Претерује живот сам-самцат, и бес-куче и без маче. 4.ради што прекомерно.

— Колко претерује у работу, це искилави. — Претерују деца у провод.

претеслими свр преда, препрода. — Претеслими ми матрапазоноlj)-јунче што-е

купил од)-Драгиша.

претече сврв претекне. — Гурају се девојке која ће претече да игра до њега. —

Малијат ће га претече (у) учење. — Претече ми неки динарчек да си купим нешто од

oблекло и за мене.

претица несв1. претиче, престиже. — Све ги претица у школу. — Претица и

постари од њега. 2. преостаје. — Претица му цреп от-кућу, па га продава.

претица се несв1. утркује се. — Претицају се кој ће побрзо да стигне дом. 2.

такмичи се. — Претицају се косачи кои ће први искара откос, такој зачас смавају

ливаду.

претицање с гл им од претица, утркивање.— Мож се такмичи у претицање, туј

му ники не мож надвије. — Нема претицање, сви ће дојду на ред.

претич му изрна претич претицање, в на претич, упор грабац. — Зачас ожемо

овbс у Злату три жетварке на претич.

претича (се) несв1. трчи, престиже, утркује се. — Нога војногу претича, колко

брзо оди. — Ајде се претичамо. — Це претичамо, кои изгуби на други носи торбе. —

Претича ги у све. 2. претиче, преостаје. — Претича му камен от кошару па ће зида

шупу.

претичање с гл им од претича (се), претицање. 1. трчање, престизање. —

Први-е у школу у претичање. 2. преостајање. — Ништа нема от претичање, све-e

отишло у кућу.

претовар м преседање. — Иде дирек за Београд бес-претовар. —Требе да чека на

претовар у Сталаћ.

претовара несв 1. товари преко мере. —Не претоварај кола, неће мож волови да

ги извучу уш-чепељак. 2. истоварује једну робу а товари другу или исту робу

другачије размешта у колима, односно на самару. — Пукла срчаница, па претовара

дрва.

претовара се несвједе више него што треба. — Претовара се с рану, па га боли

мешина.

претоварање с гл им од претовара (се). — Чувај коња от-претоврање, да ти

добро служи.

претовари свр 1. натовари прекомерно. — Редовно претовари кола, па мора и он

да гура, да помага на волови уз Двојанку. 2. истовари један аутовари други товар

или га другачије размести. — Требе да претоварим брашно на коња, накривил се

самар на едну страну.

претовари се сврфиг преједе. —Претоварил се ко да му е sâдњошто-еде и пије.

претоварување с глим од претоварује, претоваривање. —На перчик ми се попе

његово претоварување, што гођ да товари, он ће га претовари.

претоварује несвв претовара. — Претоварује кола, после му криви волови што

не можда вучу. — Претоварује сено, па ће дојде.

преточи свр источи из једног суда у други. — Преточи у влашу ракију из оној

бурче.

претпостави се свр представи се. — Претпостави му се која сам и одокле идем.

— Да ви се претпоставим: ја сам од Аризановићи из Долњу Козарницу.
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претраска несв1. лупа све време.—Цел ноћ ми неки ђавол претраска потаван. 2.

претражи. — Претраскаше цел подрум докле не најдоше оној грне, 3. фиг наприча

глупости. — Цело време у воз претраскаше неке глупости, да ти се згади.

претргне се свр 1. пропадне радећи, преоптерети се. — Претргомо се од работу

и па смо малко уработили. 2. ирон избегава посао, слабо ради. — И Добросов се

претргал одработу, целдâн лежајећи. — Не бој се, неце он претргне одработу, сам ће

мораш све да уработиш.

претребен, -а, -о очишћен. — Гра-е претребен. — Пченица-е претребена, мож се

вари.

претрза се несв1. пропада од посла. — Неки се претрза од работу, а неки све

четири увис. 2. ирон ленчари. — Претрза се од работу по ладовинку, да га слbнце

случајно на закачи.

претрзање с глим од претрза се.— От-претрзање заработу, кичма га укочила.

претриша (се) несвпремеће (се), претура (се), претреса (се). — Претриша по

туђи ковчази. — Изгубил кључеви, па се претриша по џепови, ал џабе.

претришање с гл им од претриша (се). — Нема претришање по кућу књд несмо
1. .

туј. 1 -
- - | 4 1 1 1 1

претрка свр 1. победи у нечему, престигне. — Мој Милко ги све претрка у школу.

— Претркал ги и дошал први. 2. фиг преживи. — Ега претркамо з-два џака брашно

зимуске. — Претркамо у онуј беслебицу.

претрни свр премре, узнемири се.— Кад)-чуем мотор претрним, мислим све: ете

га Божидар.

претропа сврлупа све време, в претраска. — Претропа свуноћ нешто по подрум,

не смеја ни да прозборим.

претроши сврсломи на два или више делова, преломи. — Овеј цигле несу добре,

млого се претрошују. — Претроши га на пола да га упасујемо.

претруп м в на претруп. — Нећемо ништа на претруп да работимо.

претрупа свр препуни, натрпа преко нечега. — Претрупал ми секиру з-дрвља На

дрвник, едва гу најдо. — Немој да претрупаш дете с црге да се наћаске зноји. —

Претрупал пресак са жито, па се расипује.

претрупи свр 1. пресече, преструже, насече. — Овде ће претрупиш греду. — Да

дојде да ми претрупи дрва. 2. прегризе, поједе. — Претрупише свиње зачас кочањи. —

Поганац ће му претрупи уши ако се не покрије.

претугуће свр тугује извесно време. — Целден дете претугућа за сугаре што га

продали.

претумба (се) свр преврне (се), преокрене (се). — Све претумбал по кућу да не

можда се снајдеш. — Дојде рат, све се претумба, неје више ко што-е било. — Пази

како одиш низ туј стрмину, да се не претумбаш!

претумбација ж превртање, преокретање. — Тој ти-е настала голема пре

тумбација.

претупа (се) свручини што на превару, обмане, (се), превари (се). —Претупа га и

узе му паре за оној теле. — Претупа се и дадо паре за багателу.

претура (се) несв1. преврће (се), премеће (се). — Претура по ковчак, мисли ће

најде кој зна што.— Претура се преко главу ко циркузант. 2. фиг плаши (ce), премире

од страха, препада кога. — Немој ме више претураш, ћу премрем одј-цтра. —

Плашљива, па се претура сајл]-ливој чукнеш на прозор. — Претура се од грмљаву.
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претурање с гл им од претура (се), 1. превртање. — Од претурање га заболела

глава. — Навикал на претурање по туђе фијоке. 2. застрашивање, плашење. —

О(д)-цтално претурање ватил страшицу.

претурен, -a, -o 1. уплашен. — Не видиш да-е дете претурено, не мож се поврне

o(д)-цтра. 2. преврнут. — Књд улезо, буре беше претурено и ракија расипана.

претури свр 1. претражи. — Претурил цело село и неје гу нашал. 2. преврне,

изврне. — Рекоја ће претури кола куде Двојанку. 3. премести. — Претури џакови у

ћошак да не смитају овде. 4. фиг преживи, препати. — Да ти не казујем које сам све

муке претурила преко главу. —Деда већем претурил стотку, 5. фигуплаши, препадне.

— Претури ме књд упаде у кућу.

претури се свр 1. преврне се. — Претури се дете преко главу ко од шалу, па на

ноге. 2. фиг препадне се, престраши се, преплаши се. — Немој се претуриш, нешто ћу

ти кажем.— Претури се књдгусретне.— Претури се одј-sмију, па премре оlдЈ-цтра.

претуца (се) свр 1. удари сејако нечим, повреди (се).— Претуцалногу с цепанку.

— Претуцал се преко прсти. 2. пребије. —Ћу га претуцам. — Главу ћу му претуцам ко

на змију!

преузне свр преузме. — Преузни ти сbrда носиш торбу, он нек се малко одмори.

2. фиг прихвати. — Она-е преузела одговорнос да им чува дете. 3. фиг отме се, осили

се. — Дете преузело ма, па им командује у кућу.

преучи свр 1, ирон много научи. — Немој толко да учи, да не преучи. — За три

дена преучил, па баталил школу, 2. фиг полуди, поблесави (од учења). — Преучил, па

му ударило на мозак. — Преучил, па пошантавел.

префек прил одлично, добро. — Да си га научил префек да не зајецкујеш књд

одговараш куде учитеља!

префекно прил в префек. — Напраил га префекно, па га изел.

* префригуван, -а, -о препреден. — Он је опасно префригуван, мора се добро
ПаЗИШ.

префркне (се) свр превари (се), пређе (се). — Мисли мене ће префркне на тија

начин, е неће може. —Префркну ме будала и тој ти-е. —Такој се понекЊдпрефркнеш,

мислиш лош човек, а неје.

префрља несвв преврља (Мачкатица, Лебет). — Све што му не требе, префрља

преко плот, у туђо.

префрљање с гл им од префрља, в преврљање (Мачкатица, Лебет). — За пре

фрљање грање у моју ливаду ћу ги потепам.

1 префрљи свpв преврљи (Мачкатица, Лебет). — Књд он префрљи суварак, ти одма

ватај и носи на дрвник.

преће (се) несвзапрета (се). — Немој да прећеш компири у пепел, боље ги

испечи на плотну ел у релну. — Прећу се кокошке по прашину, такој се купају.

прецавти свр 1. прецвета. — Китке се не беру књд прецавту. — Брзо прецавте

љиљаковај пролет. 2. фигсвене, увене. — Моја и њојна убавиња одавно су прецавтеле.

прецедник м в преседник. — Ја сам Цвета, мајка на прецедника општину, на

Соћу, зар мене познаваш?— Гига, прецедник општину Рупје, с људи се поздрављал с

ногу, седећким, неје тел с руку, толко-е мислил да-е голем.

прецедница ж председница. — Викаји прецедницу на жене, да и она чује овој.
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прецепи (се) свр 1. пресече, расцепи. — Прецепи ми овој трупче на половину. 2.

фиг престраши (ce), препадне (се) — Кад!-це раздра ко блесав, прецепи ме да још

дpктим. — Прецепи се од|-цтра преко сред мешину, пупак ме заболе.

прецепување с гл им од прецепује (се). — Не могу више да издржим стално

прецепување за свашто.

прецепује (се) несвпрепада (се). — Криe се по мрак, па прецепује деца књд

прооду низ)-сокак. — Млого-е осетљива, прецепује се за свашто.

прецркне свр препадне се, преплаши се. — Прецркoмо наћаске докле саме

пројдомо куде гробjе.

прецрца несвевр фиг кипти од зависти. — Прецрцаше од муку комшиe, што

идемо из)-село.

пречанка ж1. попречна летва којом се замандале врата. — 3-дрвце одигни

пречанку на врата, и ће улезнеш у воденицу. 2. летва која спаја две ручице на плугу.

— Рукунице на плуг горе држи пречанка, а доле потеглица. 3. летва која повезује

предњи и задњи оплен на саоницама. — Сане имају едну ел две пречанке од оплен до

оплен.— Една пречанка и две расове држу терет на санке. 4. свака попречно закована

даска или греда која учвршћује неку конструкцију. — Овде требе да уцврстиш греде с

едну пречанку.

пречапка свр прекопа, претражи. —По целдњн пречапка по оној градинче око

китке.

пречека свр 1. сачека у заседи, пресретне. — Ће га пречека у мрак, да му се

натепа. 2. дочека, угости. — Добро ни пречекаше куде пријетеља. — Ники н-умеје

такој да пречека гости како они.

, пречина ж пречица. — Ћеватимо пречину преко Пронини, да стигнемо воз. —

Иди на пречину, на Лисичарку, па у Рудник, на автобус.

пречка несвређа попреко, препречује. — Н-умеје да товари дрва, но ги само

пречка.

пречкање с глим од пречка. — Ствое пречкање колко ће станедрва у еден воз“

пречука свр фиг 1. превари. — Све ги матрапаз пречукал, узелим овце бес-паре.

— Какњв је блесав, свака будала ће га пречука. 2. пребије. — Пречукали га у мрак,

ка(д)-це пиајан врћалдом. — Ће те пречука неки по ноћ, пази куде одиш.

преџипне се свр преврне се. — Преџипну се преко главу и па стаде на ноге.

прешева свр спорт предрибла. — Сам сви играчи прешева и даде гол.

прешница ж пређица, шнала на каишу, в преглица. — Покидала ми се прешница

на каиш.

прештипм ботливадска биљка стреличаста жутица Сhamaespartium sagittale L.

прженица ж кришке хлеба пржене сјајима. — Да ти напрајим прженице, да

понесеш у говеда?

прженичка ждем и хип од прженица. — Рженичке, прженичке, рrни из грм паме

уплаши (нар. прича).

пржено с назив за јела од јаја спремљена пржењем у тигању. — Еде само

пржено.

прженојајце с кајгана.—За фруштук му дадем пржено јајце, па иде у школу.

пржењак м хлеб изр из нар приче: — Ржењаче, пржењаче, рrни из грм па ме

уплаши.
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пржи несвпрејако греје (сунце). — Слbнце пржи, а он цел дtн коси, како да не

добије слbнчаницу.

пржина ж осунчано, пригревито место. — Поцрцамо копајећи цел ден на

пржину.

Пржина жмтн ливада окренута сунцу (већи број топонима).

Пржине ровине ж мти увале, ливаде.

пржуљ м направа за пржење кафе, в долап“. — Позајми вој пржуљ има две

недеље, и још га не-врну.

прзник м пргав човек, свађалица, прзница. — С њега не оратим, голем прзник. —

Сви тија Ивановчани су прзници.

при пред код, уз, са, поред. —Зими иде при сина и снау. — Енети га плуг при сам

амбар.

/при памет изр нормалан. — Неје он при сву памет. — Да-с при памет, па да му

казујеш.

приаје свр 1. одговара, пасује. — Мора га још јерендишеш, не приаје уз оквир. 2.

фиг одговара нешто некоме. — Не приаје му ладно пиво, одма га увати гуша. —

Приаје му њојно друство.

прибере свр 1. појури. —Ћуги приберем с мотку, да се сврту отуд Ракицку реку.

2. прикупи, окупи. — Прибери овце, да су пред заодак на појату. 3. фигузме, умре. —

Што га Господ већем не прибере, но се такој спотура по бели свет. 4. фиг одлучи, на

пречац, уради штогод на брзину. — Прибрамо, па дојдомодом. — Прибрамо, па га

окосимо. — Прибраше и зачас газденуше. 5. фиг натера. — Прибра ме да појдем с

њега. 6. фиг на силу одведе. — Прибраше га на војну веџбу. — Прибра га милиција

o(д)-цобор, па у апсу. 7. изр за појачавање радње. — Прибра, па се врну дом. —

Прибраше да загpћају компири, не можги стигнеш. — Вала Господу, дојде му из дупе

у главу, прибра да учи, те заврши текничку.

прибере се свр 1. опамети се, дође памети, тргне се. — Ако чекаш да се он

прибере, ће окапеш. — Ако се и овај пут не прибере, ћу га искарам ис-кућу. —

Прибери се више, бало божја. 2. сакупи се, дође, искупи се. —Требе се сено прибере у

Ицино. — За Горешњак се вамилија прибере за едњнастал.

прибира несв1. сакупља, прикупља. — Прибира овце да ги докара у трлу. —

Прибирај сувари, да наклaдемо огењ прет-колибу. 2. приводи крају скупљање нечега.

— Прибира сено горе, у Полом.

прибира се несв1. фиг долази памети. — Не знам које више да му работим, и

прети, и псува, и галати, аја јок, ич се не прибира. 2. задржава се, сврће се. — Само

скита, дом се не прибира.

прибирање с гл им од прибира (се). — Отиде на прибирање сено.

прибислав м уљез, онај који дође на гозбу непозван (забележио М. П.).

приблизи (се) свр 1. приближи (се), приђе. — Приблизи ми столичку, да се

здувам од умор. — Приблизила уво до сам врата: слуша кво оратимо. — Приблизи се

накуд мене. — Приблизи се дате чвокнем стојашку по туј чутуру. 2. дође време чега.

— Приблизило се да идем у работу. — Приблизила ни се слава, требе да купујем неке

поситнице.

приблизување с гл им од приблизује (се). — Приблизује ми се онакој изокол, ал

од приблизување нема ништа књд ме је онакој галатила.
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приблизује (се) несв1. прилази, приближава (се). — Приблизује онуј паницу све

накуде њу. — Приблизује се човек на коња накуде село. 2. долази време чега. —

Приблизује се Горешњак, требе већем да прикосујемо.

прибогу прил примерице, на пример.—Остал је без нигде никога, ко прибогуја.

приване свр прихвати, преузме. — Привани ми коња, да уpипим у седло.

приварка (се) свр припази (се), причува (се). — Приваркај малко сирење да

стигне до-куде пролет.— Приваркај деца доклеја не нараним свиње. — Приваркај се

овијаданови одработу, празници су. — Приваркај се да се не ушљепашу калиште.

приваркување с гл им од приваркује (се), опрезно трошење. — Неје лошо ни

приваркување од мрсно.

приваркује (се) несвпази (се), чува (се). — Све њојно приваркује, а моје користи.

— Приваркуј скут од огењ. — Умеје она да се приваркује од работу.

привата несв1. прихвата, лаћа се.— Само се дебели, ништа у руке не привата. 2.

фигушива иглом на брзину или овлаш. — Привата с иглу и конац на дете капуте,

рашило се.

привата се несв1. прима се. — Све што посади, привата се, ко да има златне руке.

2. прихвата се, лаћа се. — Не привата се ни за гребуљу, ни за косу, само за комат. 3.

хвата се у коло. — Почел се привата и у орб да игра до девојчетија.

приватање с гл им од привата (се). — Какво његово приватање, само се за

ложицу привата, за работу нити чује, нити аје.

привати свр 1. фиг прихвати кога, помогне. — Да гуја не привати, како-е била

остала сама, зиму не би прескрцала. — Привати кокошка да излегне и пачетија. 2. фиг

ушије иглом и концем на брзину. — Приватили ми с конац туј блузу, па да трчим у

њиву?! — Привати ми часком черапу с конац, да се скроз не исцепи.

привати се свр 1. прими се. — Китке ми се несу приватале, дека сам се зимени

родила. — Њојна се свака чепка привати, а моја ретко. — Привати ли ти се оној

крушче што ти дадо? 2. прихвати се, лати се неког посла. — Привати се и он с обед,

да му не мислим кво ће еде.

приватник мфизичко лице, приватни предузетник.—Ради куде приватника.

/приватно/у изр. ради приватно неради у државној фирми. — Мој Деско повише

воли да ради приватно, у предузеће му се не свиђа, а и плата-е куде њи помала.

приведе свp доведе, ожени се. — Решил се зимуске да приведе девојку. —

Привел неку бабу, да га дочува. — Нашњл неку флинту, па привел дом.

/приведе дете изр поновном удајом доведе и дете из претходног брака. —

Привела му две детета и, с његово едно, сbг чувају три.

приветљив, -а, -о љубазан, гостопримљив, срдачан. — Снајка им млого при

ветљива.

приветљивка ж срдачна, гостопримљива жена. — Такву приветљивку би во

лела да имам за снау,

приветљивком срдачан, гостопримљив човек.— Узела еднога приветљивка, па

ужива.

привечер прил предвече. — Едва збрамо онеј овце привечер.

привој м метални обруч на јарму кроз који се провуче руда (процеп) и ојача

„завораном“.— Провучијерам крос привој и туризаворан, па нека волови држу кола.

приврже свр привеже, веже овлаш. — Привржичаском коња за ора, да поора

тимо нешто.
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приврзан, -а, -о привезан, овлаш везан. — Приврзан коњ не праи штету. — Не

двоји се од њу, иде ко приврзан. — Работи ко да-е приврзан.

приврта (се) несв1. окупља (се), сакупља (се). — Приврта свакакву гадурију у

кућу. — Видим ја шта се све приврта куде њу, ал војништа не оратим. 2. фиг Пази,

негује, чува, привија (се). — Приврта туђа деца, а њојно остаила на мужа.— Привртела

Мирчу говедара куде њу. — Приврта се јадниче како куде матер. — Остаили ми да ја

привртам њина деца, а они отишли у Немачку.

приврти свр 1. приштеди. — Умеје он да приврти и неки динар. — Место да

приврти неку пару за кућу, он све раздава на свирачи. 2. примакне се, приђе. — Чим

види постаља се остал, приврти дупе и тија мувтаџија, 3. фиг доведе. — Привртел

беше едну канавку, ал му гу мати искара.

приврти се свр 1. дође, буде ту. — Приврти се дом књд остане без динар. 2. веже

се, привије се. — Несмо ни видели кад!-це привртел Тоза куде Стамену.

привршаља несвзавршава неки посао. — Еве, привршаљамо денење стог одј

-цено из Бачевиште. — Привршаљај работу, ставњује се. — Мој Милко летос при

вршаља школу. t

привршаљање с гл им од привршаља. — Узни голему рогаљку, па ми врљај

дипле за привршаљање стог.

привукување с гл им од привукује (се). — Научил такој на привукување, сЊл се

тике привуче и присламчи уш-човека. — Узо четверак за привукување онуј бучетину

за воденичну буку.

привукује несв1. приноси, довлачи, дотерује. — Привукују дрва на Стамену

озгоре, из валог. — Отишли да привукују греде за амбар. 2. занима, привлачи,

интересује кога. — Више ме ништа не привукује, ни рана, ни работа, ни жене.

привукује се несвприлази, долази, долази неопажено. — Лисица се такој при

вукује, привукује, докле не грабне кокошку. — Привукуј се дом, докле нее дошал

башта да те затече наулице.

пригмечи свр пригњечи.- Књд легнеш, пази Да Не пригмечиш дете.- Опрасила

се свиња и пригмечила едно прасе.

пригори свр 1. загори. — Замаја се, пригоре ми запршка у тигањ. — Па вој

пригорел ручак. 2. сасуши се. — Требе да се жње, да не пригори жито на овеј врућине.

— Пригорела трава, па се тешко коси.

пригорљив, -а, -о изложен сунцу где усеви слабо напредују (каменито место).

— Туј више неће садимо ништа, пригорљиво-е.

пригоруe / пригорује несв1. прижиже сунце. — Поче да пригоруе слbнце, ће

дојде киша. 2. загорева. — Нешто ти на шпорет пригорује, неси ли па забораила

ручак.

приготви сврспреми, скува, зготови на брзину (јело). — Приготвила беше убаву

вечеру. — За славу да се приготву сва наша јела.

пригрди свр пригрокће (свиња). — Чују ли ме да пробдим куде кочину, свиње

одма пригрду.

пригреје свр припече.—Књд пригреје око пладне, а визалабите малкоработу.

пригрне (се) свр 1. загрли (се), привије уза себе. — Пригрни га, он ти-е брат. —

Дојди да те пригрнем, још от-кад-те несам видел. — Такој ме пригрне, па ме целива,

целива. — Дете се требе понекад и пригрне, да осети љубав. — Пригрнул гу куде

вракњицу, па гу не пушта да си иде дом. — Млого-е приветљива, свакога ће пригрне.
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— Пригрну се и такој иду низ малу. 2. окупи око себе, збрине. — Осташе деца

сирочета, па ги ујка пригрну куде њега, те ги очува. — Залуд се ја труди да ги

пригрнем, ка(д)-циониработу како си оће. 3. огрне (капут, одећу). — Пригрни нешто

на грбину књд искачаш на овуј студеницу. 4. фиг окопа. — Беше врућо, едва при
1 t

грнумо компири.

пригрне се свр загрли се.

пригрњување с глим од пригрњује (1, 2, 3). — Млого-е дрвен за пригрњување, ни

свое дете н-умеје да пригрне и помилује. — От кво пригрњување збориш на овуј

врућину, па и овој гуњче ми-е млого. — Компири стасали за пригрњување. — Требу

ми два радника за пригрњување компири.

пригрњује несв1. грли, привија уза се. — Пригрњује едну, другу. — Мати ће га

пригрњује, да ми се не смрзне. 2. огрће (капут, одећу, постељину). —Ће пригрњујеш

капут, па има ли још књд ти застpуже мраз око уши. 3. окопава, загрће (кромпир). —

Пригрњује компири, већем дошла до крај.

пригрћа несвв пригрњује (1, 2, 3). — Сваки час гу пригрћа, ко да му-е жена (1). —

Пригрћај гуњче, виш колко реже мраз (2). —Још данђс пригрћамо компири, па више

нема (3).

пригрћа се несвпривија се. — Научило дете да се пригрћа узбашту, а сhгнејетуј,

па му тешко. — Пригрћа се тај курветина уз)-свакога.

пригрћање с глим од пригрћа (се). —Ћуте викам кад-дојде време за пригрћање

компири.

прид прил приде, као додатак. — За моју Сивуљу, ус-кравчедаде ми придителе.

придава несв1. добија на тежини, расте. — Овија веприна брзо придава; ће

излезне на триста кила до Божић. — Ранил га не ранил с царевицу, исто придава. 2.

даје још, додаје. — Уз девојку придава њиву и сливак. — Уз надницу придава и рану.

3. мари, поштује. — Он ти на тој не придава важнос.

придава се несв1. рађа се, множи се. — Да си ми жив, домаћине, да ти се деца

придавају, да ти се стока придава и на њиву жито да се придава. — Оноj кревајче

слому невести над главу, да расте невеста, да се придавају деца. 2. повећава се,

постаје дужи. — Почелден да се придава, рано савњује.

придавање с гл им од придава (се). — Несмо оратили за никакво придавање уз

девојку.

придаде свр 1. добије на тежини. — Ће придаде едно пет кила докле стигне за

рожањ. 2. додајош, придода. — Ће придаде надницу за још едну банку, ако работимо

докле се не ставни.

1 придвечер прил предвече. — Дојде придвечер, ка(д)-деца докараше стоку из

утрину. - - - 1 1 1 1 н

приде свр приђе, в пријде. — Придо куде људи да ги питам за моега сина, ел су га

видели.

придигне свр подигне мало.—Придигни главу, дати подместим поголемјастук.

придигне се свр фиг опорави се, оздрави. — Придигал се на ноге, до клозет може

да отиде сам.

придреме (се) свр приспава се коме, придрема. — Таман придрема, деца за

џагољише, па ме пробудише.- Придрема ми се на овуј подуспарину.

придржује (се) несв1. придржава (се). — Придржујга, видиш капсал, ће падне.

— Мора се придржује за некога, не мож сама да оди. —Придржујсе за гелендар, да се
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не омакнеш низ басамаци. 2. не да се. — Ама стар, ал још се придржује и косу узима у

шаке.

придржување с глим од придржује (се). — Не можда иде без придржување.

придруса свр почне да се пресе. — Тек придруса све по кућу, књд оно —

земљотрес.

приебе / пријебе свp добије нагон за полним односом. — Приебало му се, па не

види две.

приетељ мв пријетељ. — Доодил приетељ, а ја несам билдом, па ми криво што

се несмо видели.

приетељи се свр постану пијатељи. — Трг уките девојку и приетељу се куде

девојкин дом.

приетељица ж пријатељица. — Наspну ни почесто приетељ и приетељица.

приетељување с глим од приетељу (ј)е. — Докле беше пристељување до тег се и

поштуваше. — Од нашо приетељување неће буде ништа.

приетељуе /приетељује несвосиве, слажу се као пријатељи. — Приетељују

већем дваес године. — Како приетељуете?

приетељуе се / приетељује се сврнесвв приетељи се. — У недељу це при

eтeљују, књд испросу девојку. — Нема с кога се неје приетељувал, па се после

раскантал.

прижеже свр почнејако да пече (сунце). — Прижеже млого, не можсе работи.

прижени свр 1. ожени се или се уда тек да не остане нежењен, односно

неудата. — Приженил се и Војча с неку канавку. 2. женидбом постане домазет. —

Приженил се у Голусци.

прижени се свр 1. има јаку жељу за женидбом. — Приженило му се, па тој ти-е,

ће доводи неку исПолом. 2. призети се.—Приженил се у Златанци и тāм сbк живи.

прижижа несвр пече, јако греје (сунце). — Млого прижижа, зачђе ће дојде нека

слота.

призет м онај који се призетио, домазет. — Што има призета, више га поштује

но да во-е син.

призетњк м дем од призет. — Бил је призетњк там, у Добро Поље.

призетком пејонај који се призетио, домазет. — Воли више да-е призетко, него

куде башту да живу.

призетување с ги им од призетује се. — Отпризетување нема говор, нећу да

живим ко призетко. ј

призетује се несвпостаје домазет. — Он се бил призетувал у Пажар.

признава свр признаје. — Ништа не признава, вика неје тој он уработил. —

Признавају му што-е работил пред рат за пенsију.

призорти свp натера, принуди, в прикара. —Дагу не призортимо, не би се нитbк

оженила. — Призорти га башта да учи, да не носи текме с малтер.

приsира несвзагледа примакнувши се сасвим близу предмету. — Што ти дете

оволко приsира, мож му требу наочаре?

приsирање с гл им од приsира. — Ђе поквари вид от-приsирање.

приsрне свр погледне, привири. — Приsрни да видиш есу ли пошли нис-пут. —

Приsрни деца, квоработу. — Не смејеш ни да приsрнеш куде њи, куче одмаржи, ћете

исцепи ко свиња мрсан џак.
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приsрћа несвеледа сувише се примакавши предмету. — Немој толко да при

sphalц ка(д)-читаш, ће оћоравејеш. — Овој дете млого приsрћа, требе се води куде

доктура за очи.

приspћање с гл им од приsрћа. — Ослабеле му очи от-приspћање у књиге уз

гасарче.

прииде се свр осети потребу. — Прииде му се понапоље, а он трпи, па после

куку-леле.

прија ж 1. фам мајка једног од супружника према другом од супружника. —

Били куде прију на празник, 2. хип од пријатељица. — Прији могу све да испричам да

ме не издаде.

пријана жв прија. — Несити за моју пријану. — Неје она ни до колена на моју

пријану.

пријанин,-а,-о који припада пријани. — Пријанино унуче летос било куде нас.

пријанка ж хип од пријана. — То-е књд имаш пријанку како требе.

пријанкин, -а, -о који припада пријанки. — Идемо у гости куде пријанкини.

пријде свр приђе. — Нема кои да пријде да утепа тој куче. — Не те ми пријде на

собор, а дошла сам због њега. — Она си му пријде без)-срам. —Пријдомо куде њи, па

се исцеливамо. — Напраил пакос, па не смеје да пријде куде кућу.

пријетељ м 1. отац једног од супружника према родитељима другог су

пружника, пријатељ. — Едва чекам да отидем куде пријетеља. 2. добар друг, при

јатељ куће. — Сваки ми-е пријетељ кои ми зло не мисли.

пријетељица жв прија, пријатељица.—Дојде ред да се видим спријетељицу.

пријетељичина ж пријатељичина ћерка. — Распитују се момци за моју при

јетељичину.

пријин, -а, -о који припада прији. — То-е пријин поклон.

пријица ж дем од прија. — За некога-е пријица, а за некога оштроконџа.

пријичин, -а, -ов пријин. — Дојди да видиш пријичино дете.

прикам дем од пријатељ. — Књд гусретнем, стално питује за прику? — Куде си

пошђљ, прике, такој рано на-сабајле?

прикади свр 1. фиг пригори, загори, јако замирише, засмрди. — Нешто јако

прикади у малу, ко да су запалили старо дрпаво. — Прикади се нешто на шпорет. 2.

фиг замрси, заплете, упропасти. —Још фали само Персида да прикади вашу работу.

3. фиг испушти гасове, прдне. —Неки га овде опасно прикадил. 4. изрне можни да (му)

прикади ни близуму није. —Тијатвој мастор не можни да прикади на мојега Сотира.

прикађување сглим од прикађу(ј)е. —Одлуња флинта да прикађује по село.

прикађуе/прикађује несвјако мирише, смрди. — Кво ли тој целден прикађује у

село? 2. фиг луња, скита. — Ваздњн прикађује от-кућу на кућу, никад неје дом.

прикаже се свр привиди се, причини се. — У снми се често прикаже покојни

Тиса. — Приказа ми се ко да иде Јованча нис-пут, ал нема ники да пројде.

прикажња ж 1. приказа, авет. — Стално дрњка од некакве прикажње по Баин

ску реку. 2. народна прича. — Дете воли предј-цпање да слуша прикажње.

1 приказање с га им од прикаже, привид. Привиђење, халуцинација. — Тој неје

истина, то-е приказање.

приказување с гл им од приказује се. — Поче и ја у њојно приказување да
верујем.
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приказује се несвпривиђа се. — Приказује ми се свашта у сiен, ал ми ники не

верује књдму причам.— Приказују војсе бале. —Њој се приказује књд ће неки умре.

прикаламути свр уради што на брзину или површно, склепа. — Прикаламути гу

колко да издржи до кућу, па ћу там да прајим нову лојтру.

прикан м в прика, 1. пријатељ. — Куде мојега прикана кокошке ћуту, а петел

кукурика. 2. неко према коме је у разговору потребна извесна дистанца. — Не мож

такој, прикане! Е, не може тој туј да работиш, прикане! — Прикане,ја сам пред)-тебе

дошћл!

прикани (се) свр прихвати покану, прихвати се понуде. — Неће да еде, едва

приканимо тој џимраивче џимраиво. — Hechм гладан, ал прикани се да седнем доњи

уз остал.

прикара свр 1. притера, дотера. — Прикара коња уз воденицу и натовари

брашно.— Прикарали дрва за зиму? 2. натера, нагна. — Прикарало га да се аперише.

— Прикарало га да иде понапоље (да врши нужду).

прикарување с глим од прикарује. — Остави ми волови за прикарување сено.

прикарује несвдотерује. — Дојде време да прикарујемо дрва, друго сработимо.

— Прикаруј овце, ставњује се.

прикачи свр фиг придода, надода. — Прикачили му да неје за данашњицу, па га

затворили.

прикица м дем и хип од прика. — Ако нешто затребе, ту-е и мој прикица.

прикладник м наложено огњиште с кладама. — Целден баба седи ус-при

кладник, греје се и запреће по неко јајце у пепел да се испече.

приклања се несвпривије се, опредељује се. — Увек се они приклањају уз
Тöзини.

приклањање с глим од приклања се.— Одј-тој приклањање на Тозини која му-e

корис”

прикљешти свр 1. уштине, повреди. — Прикљештил пре на срченицу, па му се
надул. 2. фиг натера, принуди. — Има све (да) призна ко бела лала, само ли га

прикљешту.

прикове свр 1. закује. — Добро да приковеш баскије, да се после не расковују. 2.

фиг прибије, убије. — Књд га ударим, ћу га приковем за зид. — С пљунку ћу га

приковем за дрво.

приковување с глим од приковује. — Кад)-дојде ред на приковување каратаван,
има те викам за помоћ.

приковује несв1. закива. — Приковује каратаван еве два двна. 2. приводи крају

ковање. — Еве приковује патос, само што неје завршил.

прикод м приход. — Разрезали ми порез ко да оlдl-seмњу имам кој знае какав

прикод.

прикодување с гл им од прикодује. — Од тој нема прикодување, свл колко да

извадим штету.

прикодује несвприходи, доноси корист.—Ништа несмо прикодували од-жито.

прикоље свр закоље. — Викај чичу да ни прикоље овој сугаре.

прикољување с гл им од прикољује. — Одвели га на прикољување у падину и

више га несмо видели.

прикољује несвкоље. — Ће викамо некога, има пуно људи што знају да при

кољују свиње.
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прикрајчњк м крајњи део, крај, окрајак (простора). — Дошћл с косење до

прикрајчњк и оће да му се ливада отне.

прикрајчи свp доврши. — Прикрајчимо косидбу у Големи рид.

прикрајчује несвдовршава. — Они прикрајчују жетву, а ми се још несмо за срп

ватили.

прикрéка свр закрешти (живина, кокошка). — Прикрека кокошка у бурјан,

удави гулисица.

прикрпи свp на брзину нешто поправи. — Прикрпи плот, колкода стока не улази

у авлију.

прикрпи се свр 1. оправи се. —Требе се прикрпи око кућу куде-е малтер спадал.

2. закрпи се. — Узни иглу и конац, па се сам прикрпи. 3. фиг побољша материјално

стање.—Прикрпимо се за овуј зиму свcрану, па на пролет, здравjе Боже, у печалбу.

прикрпување с гл им од прикрпује (се). — Живимо на прикрпување.

прикрпује свроправља, поправља.—Прикрпујем самар на коња, докле не купим

нов.

прикрпује се свр фиг сналази се, тавори се. — Прикрпује се из двну дан и такој

пробди живот.

прикуми свр узме кога за кума, окуми. — „Не ми-е жал што гу преотеше, | Но

ми-е жал што ме прикумише...“ (нар песма: „Омиле ми, Јагодо“).

прикупи свр 1. докупи. — За свиње да прикупимо још едњн џак превнину. — Да

прикупим још едно два ектара, за компири. 2. сакупи. — Прикупили алатке з-гра

дилиште?

прилазно прил приступачно.—Овде ви-е прилазно, мож и с кола да се дојде.

прилацка свр 1. почне да штуца. — Прилацка нешто, не знам кво ми-e. 2. фиг

уплаши се, изненади Се. — Чим Га споменумо, она одма прилацка.

прилепен, -а, -о прилепљен, залепљен. — Овој писмо прилепено такој да се одма

одлепи.

прилепи свр 1. залепи. — Купи марку, прилепи на писмо, па га тури у сандуче

куде пошту. 2. фигудари, ошамари. — Књд га удари, прилепи га за sад. — Прилепи га

ко таксену марку.

прилика ж 1. фиг шанса. — Имала-е добру прилику да се ожени, ал она не те. 2.

фиг тип, особа за брачни живот. — Стамена неје твоја прилика, ич неје приветљива.

3. фиг особа. — Видо неку прилику на Двојанку, ал се изгуби, не видо која-e.

прилипсује /прилипцује свр 1. пеј почне да умире. — Прилипсувал Борча, па оће

да те још емпут види. 2. почне да цркава (животиња). — Прилипцувал Лишко, па

отишал у падину, да га укућани не гледају како липцује.

примациња (се) несв1. примиче (се). — Примациња дупе ус-кубе. — Примациња

се ко мачка на џигерицу. 2. долази. — Примациња се време за у работу.

примацињање с гл им од примациња (се). — Полак, полак све с примацињање и

седе си уз остал тија макулџија.

примете свр 1. почне да мете. — Књд примете, дигне прашину. 2. заврши с

метењем. — Приметомо гувно, сbг можда насађујемо вра.

прими свр запосли. — Примили га у „Кидротекнику“ на работу.

t прими“ узвик команде коњу. — Прими, Дорчо! — Прими, Ацко! — Прими,

IЦветко!
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прими се свр 1. прихвати се засађена биљка. — Којзнае оћел се прими овде овај

питома јабука. 2. лати се, прихвати се (посла). — Примил СС Да работи И ДОКЛе Не

заврши нема одступање.

/примирише свр фигупореди се. — Тија твој мајстор не мож ни да примирише

куде нашога Радојка.

примита несвзавршава с метењем. — Примита авлију.

примитање с глим од примита. — Ел готово с примитање?— Стално ме западне

примитање жито на гувно.

примица (се) несвв примациња (се). — Примица столичку накуде огњиште. —

Примица се време за у школу. — Примица се мњгла одоздол, откуде Мораву.

примка ж замка од грана и коњске длаке захватање птица зими. — Напраћли

примку, па ватају врапци.

примоча се свр припиша се, примокpи се. — Кад)-ти се примоча, иди онам, у

грмењак.

примрдување с гл им од примрдује.

примрдује несвлардајош помало. — Кад-дојдомо, овцајош примрдујеше, несу

гу вуци били скроз заклали. — Пусти га некјош малко примрдује, па га после турају

ПОВИВКе.

примучнеје сврв примучни. — Немој ти примучнеје од|-толку рану.

примучни свр постане мучно, тегобно. — Примучнило му, па се врну дом.

принамести свp намести донекле. — Принамести им кревети да спу, јутре се

рано дизају.

принаправи свp направи на брзину, склепа. —Принаправили едно кућиче, колко

да има куде да легају, лети ка(д)-дојду, - трп прид принаправен, -а, -о склепан, на

прављен на брзину. — Седомо уз принаправенастал.

приначини сврв принаправи. —Приначини на деца санке, зимус да се санкају.

приначини се свp дотера се, уљуди се колико толико. — Приначини се колко да

се не плашу људи од мене.

принесе свp донесе сасвим близу. — Све сам му донела, јожда му принесем уз

дупе.

принова ж новорођенче. — Чичини добили принову.

принови свp донесе на свет бебу, породи се. — И наша снајка ће скоро да

принови.

приносење с глим од приноси, доношење, приношење. — Искида си руке от-при

носење сено докле денуше стог. — Убило ги моје приносење (клетва).

приноси несв1. доноси. — Приноси му уза сšм уста да еде, а оно неће, тера инат

како си оно умеје. 2. фиг зарађује. — Еден приноси у кућу, а сви расипују, па који

одвије.

приобуче се свр обуче се колико толико. — Приобуко се колко да заличим на

човека.

приодење с гл им од приоди (се). — Нема приодење куде коњи књд еду, ће ви

уритају. — Тешко за приодење до извор, около све батлак.

приоди (се) несварилази (се).— Приоди овам, ка(д)-те викам! — Куде њу ни куче

неће приоди, него ли дете. — Не приоди се до извор, стрминâ. — Не приоди се у

задругу, све оскупело!
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приоре свр заврши с орањем. — Приорасте ли већем? — Приорамо за жито, алза

компири још несмо.

приорување с глим од приорује. — Доприорување имамојош њиву на Гувниште.

приорује несвзавршава с орањем. — Данас приорујемо за овуј годину.

приоће (се) свр прижели (се), зажели (се). — Књд нешто приоће, мора му

учиниш, па Бог. — Приотело се на деду пред мрешку још емпут да наspне у Село. —

Кад)-џена приоће, сама си дава, ич да војне тражиш.

припаде свр 1. позли. — Припаде ми мука од|-тија лекови. — Књд му припаде

тешко, морамо га водимо куде доктура. — Ако поедеш светој, ће ти припадне тешко.

—Пази дати мука не припадне одј-тој њојно добро (ирон), 2. прискочи. —Чекали га у

сокак, па му припадоше с мотке, те га упљескаше. — Припаде му тој куче за гушу да

га удави. 3. постане власништво, буде власник. — Све имање даде на њи, на мене

ништа не припаде. — Кад)-це оделите, на сваког ће припадне по три ектара зевња и

по ектар шума.

припазување с гл им од припазује (се). — Без припазување не мож се качиш по

грађевину.

припазује несвпази, обраћа пажњу на кога, чува нешто.

припазује (се) несвпази (се), чува (се). — Свекрва припазује деца докле ја

срабоћујем по кућу. — Припазуј пилајке, да гине однесе орђл. — Кажи на брата да се

припазује од Шабани, освем ако неје по-муж од њи. — Нек се припазује књд работи с

волови, Мурџа-е намаовичав. —Тешка-е жена, требе се припазује од работу. — Стари

се мора припазују на поледицу. — Води си рачун, припазуј се.

припанти свр запамти, упамти. — Куде ће дете све тој да припанти! .
припечина жауг и пеј од припека. — Удари припечина све живо изгоре. — Иди па

ти работи на овуј припечину.

припица / припича несвпече, јако греје (сунце, ватра). — Млого припица

слbнце, не мож се издржи. — Припича дупе уз огењ, не-це помакне да нешто уроботи.

припица се / припича се несвнагрева се, згрева се. — Ваздњн се припица уз

огњиште. — Припича се на слbнце.

припицање с гл им од припица (се).

припичање с гл им од припича (се).

припне свр 1. веже краћим ужетом („сапком“) предње ноге коњу или „же

лезима“, да неможе да оде далеко док пасе, в сапне. — Припни коња са железа куде

воденицу, нека пасе поладовину.— Узни сапку па припни кобилу, да не можда отиде

долеко. 2. примора, присили. — Требе га припнеш, да ти све исприча. — Кад-те

припне мука, и ти ће ровеш ко вол. 3. притера уз нешто. — Припрл га узa sид, ће га

тепа.

приповување с гл им од приповује (се). — Девојке волу приповување, такој

казују кога бегендишу. — Нема више оној приповување по Јереницу и Лисичарку

како некад.

приповује (се) несв1. наизменично песмом девојке једна другу вежу за одре

ђеног младића. — Чуваећи овце, нема кво да работу, па се сњл приповују за момци. —

Приповују се девојке на Лебецки рид, од милину да слушаш. —Такој, даклем, почеле

девојке и да ги приповују у песму: „Доде-ле, Марике, пембелијо кутијо, / Бајке-ле,

Стеване, у џеп сигу носијо!“ 2. пева само рефрен песме коју други певају. — Како њи

две поју, такој им она приповује.
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припоје свр 1. запева изненада. — Одеднуш такој припоје, да се човек уплаши

кво му-e. — Припојало кусо петле... (нар песма). 2. у песми веже девојку и младића.

— Ако те припојем за Персиду, сви ће знају у село.

припојување с гл им од припојује. — Разбише ми главу с тој појање и при

појување по Јереницу целден.

припојује несвв приповује (1,2). — Свака си момка приповује у песму (1). — Едне

поју а друге им припојују (2).

припраји (се) свр припреми (се), дотера (се). — Припраји ми малтер, ја ћу

дојдем да га зачас наврљам на зид. — Припраји се да идем у Село докуде доктура. —

Припраи се да учукујемо Жероњу, усампасил се, постал млого опасан.

припрди (се) свр 1. почне да прди. — Припрде коњ књд га потерамо уш-чепељак.

2. добије нагон да прди. — Кад)-ти се припрди, немој га стискаш, да те заболи

мешина, но слободно га оцепи.

припре свр присили, нагна, притера, притисне. —Припрл гу уз дрво, место да си

убаво легну у траву.

припрли свр припече (сунце). — Припрлило, не можда се дише.

припрос, -та, -то припрост. — Овој ти-е припрос народ, можга вара кои оће.

припрт, -а, -о стрм. — Како ће пуна кола да излезну уз тој припрто брдо, сам Бог

знаје.

припрто прил стрмо. — До Чуку-е млого припрто, има се окозимо докле излез

НеМО.

припушта (се) несв1. натера у галоп (коња). — Целден припушта коњи по рид,

неје ни лебјел. 2. спарује коње, паре (се) (коњи). —Припушта коња на кобилу.— Коњ

се припушта на кобилу. — Бегајз-деца, кобила се припушта, напраила се гунгула.

припуштање с гл им од припушта (се). — Досади ни с тој његово припуштање

коњи по орман. — Доводу кобиле на припуштање куде нашог пастува.

припушти свр 1. потера у галоп (коња). — Припушти Цвету (кобила), да не оди

ко да-е бангава. 2. пари коње. — Припуштил Дорчу на оној Доњино кобилче.

припушти се свр пари се. — Припушти се коњ на кобилу.

приработи несвјевр поради, уради. — Седи дом, па приработи понешто књд

затребе.

приработи“ свр заврши посао, дође до краја. — Приработимо на њиве, сbк ће се

неки дан одмарамо. {

приработи се несвпоради се. — Увек се најде да се нешто приработи око кућу.

приработи се“ свр појави се жеља за радом, послом.— Приработило му се, оће

да иде у дунђерлњк.

прирабоћување с гл им од прирабоћује.

прирабоћује несв1. привређује, ради што. — Прирабоћује по нешто по кућу ел

кошару, да не седи залуђан. 2. привршава какав посао. — Еве, прирабоћујемо око

вршилбу, још едњн вра да стуpимо и готово.

прирез м додатак на порез. — Плаћај порез, плаћај прирез, плаћај траварину,

откуд ми толке паре?! — Плаћали смо и порез и прирез.

пририна свр почне да скаче. — Н-умеје да орати како требе, но одма пририпада

се биe.
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пририта свр 1. почне да рита. — Не видомо што га онијалуџа одеднуш пририта.

2. фиг чини последње трзаје пред смрт.-Ђу приритам од глад,—Књд пририта, ћуму

дадем капку воду, толко му-е доста од мене колко ме-е волел.

прирунsа свр зарида, почне да плаче. — Кво гођ да вој кажеш, она одма при

рунsа.

прируца свр зарида. — Усред обед нешто жена прируца.

присад м калемљена воћка. — Ел ти се примил присад, мој се примил”

присвесан, -сна, -сно постане свестан, освести се, дође свести. — Е, реко, cђГ

сам присвесна, свг знам куде сам, у абуланту.

приседне свр 1. седне на кратко. — Приседни малко, душа да ти одане. 2. седне

па се заборави. — Приседалузастал, па не мисли да се диза.

присипе свp досите, доспе. — Жено, присипи на кума ракијицу.

присипне сврдоспемало.—Присипни војjöш млекце, њина кравица прегорела.

присипување с глим од присипује. — Напише гас присипување да он)-невиди.

присипује несвприсипа, досипа. — Он пије, а она му скл присипује, да га побрзо

напије.

прискpкне свр притвори. — Прискpкни врата да не вуче промаја.

прискpкњување с гл им од прискpкњује. — Нема прискpкњување, нека вра
књица стои отворена да улезну говеда.

прискpкњује несвпритвара. — Ја отворим вракњицу, неки гу стално при

скркњује. — Прискpкњуј лесу да не излезну јагањчетија.

прискрца свр зашкрипи. —Прискрцаше канате и пуче предњи слапац на кола. —

Књд прискрца баштин кревет, деца начуљу уши.

прискрцување с гл им од прискрцy(ј)е. — Уватила сам стра од неко прискрцу

вање ноћу по таван.

прискрцye / прискрцује свр повремено зашкрити. — Како ветар дуне, такој

прискрцуе капак на кућу.

присламчи (пришљамчи свр прислони, придода. —Присламчил секиру уза-сам

врата, да неки отвори, да се исече. — Реко му да затвори лесу и тури гужве, он гутике

пришљамчил, да излезну овце ис-трлу.

присламчи се / пришљамчи се свр утрпа се, прикључи се, прилепи се. —

Присламчил се уз њу, па гу не пушта саму. — Пришљамчи се уш-човека, и ако га не

викаш.

присламчување с глим од присламчи се. — Научил на присламчување, па ти се

тике присламчи и књд га не викаш.

присламчује се несвприкључује се незван, придодаје се. — Присламчује се уз

другога, да лако повиди посо.

прислушне свр ослушне, крадом чује. — Воли да прислушне кво стари орату.

присмеје се свр 1. добије нагон за смејањем. — Присмејало му се на сред)-час.—

Неки га ђавол ватил, присмејало му се на сарану. 2. засмеје се одједном. — При

смејаше ми се ко луди кад)-це испружи на љизгавицу.

присмрди свр 1. засмрди. — Присмрде неква гума у огњиште. 2. фиг дође. —

Добро сам га изђустрил, неће скоро да ми присмрди у кућу.

присмрдување с глим од присмрдy(ј)е. — Не мож се пће ракија од присмрдување

на буре.
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присмрдуе / присмрдује несвповремено засмрди, смрди помало. — Још прис

мрдује на здригосани компири, ал ће изветреје књд отвориш подрум. — Присмрдуe

каца на комине.

Присоје смтн шума, ливада на присојној страни.

приспи се свр приспава се. — Приспало се на дете, па две не види.

присретне свр пође у сусрет коме. — Присретни деца из говеда, данће ги-е киша

све умлатила.

пристави сврстави да се кува (јело). — Пристави цел котал компири да се вару

за свиње, - трп прид приставен, -а, -о стављен да се кува. — Купуз је приставен да се

вари, па га наsирајте.

приставља несвприпрема јело. — За данће Луна приставља обед.

пристављање с гл им од приставља. —Данђс ми-е ред за пристављање ручак на

косачи.

пристаља невс 1. в приставља, в готви. — Јучер пристаља да се вари гра с

овчетину, а данаске компири. 2. поставља. — Пријо, пристаљај обед, добдути гости.

3. пристаје, слаже се. — Пристаљају да даду унуку за нашога Ранђела.

пристаљање с гл им од пристаља. — Помогните воју пристаљање обед. — Без

њöјно пристаљање неће гу давамо.

пристањување с гл им од пристањује, пристајање. — Без)-женино приста

њување нећу продавам јуничку, она гу-е одранила.

пристањује несвпристаје, слаже се. — Пристањује све да работи, свл да га

пуштимо на Чобанац, на собор.

пристигне свр порасте, ојача. — Дочекала сам да ми деца пристигну, да имам

одмену.— Како кои брат пристигне, отиде у работу, а јармбај дом на имање. — Док

ми деца не пристигоше, други ми-е писма читал и писувал.

притатлаби свр прислони, притвори, в присламчи. — Сњл притатлаби врата,

немој ги затвараш, - трп прид притатлабен, -а, -о прислоњен. — Вракњица на трлу сšл

притатлабена, неје затворена како требе, да излезну наћас овце.

притатлаби се свр прилепи се, придода се, в присламчи се. — Воли да се

притатлаби уш-човека и такој да путуе.

притегне свр 1. затегне. — Млого сивој притегла јуже, мож се кравче обеси. 2.

зашрафи. — Притегни ти боље тија шрав, да ми се па не разлабави, 3. притисне. —

Притегни косу дозем, да боље бричи 4. фиг зајаше — Притегал гу узбуку, па кеца. 4.

фиг присили, примора. — Притегни га малко, да побоље учи. — Притегни тој могаре

нек работи, књд неје тел да учи!

/притегне работа/изр мора да се ради, присиле обавезе. — Дошло лето, мене се

иде з-друство у скитњу, а оно притегла работа, па немам куде — на њиву, у ливаду. —

Притегла га работа, па главу не диза.

притeжан, -жна, -жно приљежан, радан, оран. — Човек воljЈ-е млого притeжан

на работу.

притеза несв1. стеже, притеже. — Млого ме притеза трекло на торбу. —

Притезај добро конопче, да увржемо кола са сено, да ни се не стрви по пут. 2.

присиљава, приморава. — Притезај колко оћеш, он ти-еко Мурџа, зашијавел, па све

на његову страну. 3. фиг води љубав, обавља полни чин. —Ти ми знаш коју он притеза

ел Радунку, ел Невeнку:
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притеза се несвериг води љубав, обавља полни чин. — Ја накуд продавницу,

ка(д)-тамнеки се притезају у мрак, беше ме срам, обрну се на другу страну и побего.

притезање с гл им од притеза (се).

притесачњк, -чка, -чко притесан. — Изгледа да ти-е притесачка тај гуња.

притесачко прил притесно.—Овде ни-е малко притесачко, ал немари, навикне се.

притесњен,-а,-о притешњен, без довољно простора.—Док беомо притесњени

чини ми се беше побоље.

притка ж 1. штап, тања мотка за подупирање цвећа и поврћа. — Насечи ми

притке за градину. — Оћу колац за ограду, нећу притку. — Потпри га с притку. 2. фиг

вижљаста особа. — Дете вој дошло притка. — Не-це женим с притку, мене требе

cepcéм девојка да гу има, брате!

приткар м врста пасуља који расте уз притку. — Приткар ни боље родил но

пешак.

приткара ж врста бораније која расте уз притку. — Како-е куде тебе родила

приткара?

притражи свр затражи, заиште. — Ако Тоза притражи ванглу, које да му

кажем?—Све се мислим које да работим, ако ми притражи, да се после некаем.

притран, -а, -о осетљив, секирљив, вредан, савестан. — Да неје толко притран

наработу, па да га и ружим.—Дете ми-е млого притрано, немој га за џабе секирате.

притранка ж притрана, осетљива жена. — Не требе да си таква притранка,

работи на тенелак.

притранко м притран, осетљив мушкарац.— Уватило га срце затој што-е толки

притранко за работу, насекирал се киша ће му завати рукољке.

притраска сврзалупа. — Притраскаше судови, да неје мачка па улезла у кућу. —

Тике притраска на врата сред ноћ.

притргне свр 1. притвори што.—Притргни врата, да не бие промаја. 2. привуче.

— Притргни тија куфер накy(д)-тебе, да ни не смита на пролаз.

притребе свр затреба. — Кад)-ти кво притребе, викај ме, да ти се најдем.

притресе се свр фиг јако се узбуди, уздрхти. — А његово немој да си случајно

пипнул, одма се притресе.

притpиша се несвриг реагује осећајно, дрхти од гнева. — Не вељаје да се

притpиша за сваку ситницу.

притропа свр почне да лупа, позвекне. — Књд притропа клопотар куде Гувниште,

тЊг знам да-е момек покарал овце.

притужљив, -а, -о сладуњав, отужан. — Овој ти варивојако притужљиво. — Не

волим кад)-цу колачи толко притужљиви.

притужни свр учини тужним, постане тужан.—Притужнил глас, само што не

заéца.

притура несв 1. додаје, придодаје. — Имамо си ми доста компири, немој ни

притураш од|-твои. 2. примакне, дометне до нечег. — Притура чутурицу уз дрво, у

ладовину, да се не греје.

притура се несвприкључује се, намеће се коме. — Тој се жапче (девојка) притура

у(з)-свакога.

притурање с глим од притура (се). — Не волим притурање, књд ми неје синоћке

рекла ће пооди с нас.
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притури свр придода. — Уз моје две торбе, притурил ми и његов зембиљ да

вучем ус-Качар.

притури се свp наметне се, прикључи се. — Притури се текус-тебе и не знаш кво

да вој работиш.

прићефне се свр пожели, зажели. — Како му се што прићефне, одма му купују.

— Прићефнуло му се да не иде у школу, и, ете га, седи дом.

приумира свр почне да умире, заумире. — Умеје она такој да приумира књд

затребе да ги уплаши за нешто. — Приумирала Стамена, па се пишманила.

прицврли сврв причврљи.

прича жв бапске приче.

причврљи свр 1. запече што. — Причврљил га малко и мисли да-е печено. 2.

припече (сунце). — Причврљило данаске, не мож се работи. 3. фиг пеј притисне,

ухвати (девојку, жену). — Да ми-е још еднуш да гу причврљим, - трп прид причврљен,

-а, -о зарумењен, затечен, загорео. — Месо-етике причврљено, још неје печено.

причесм причешће. — Ишли смо и у цркву, у Мачкатицу, на причес.

причувује несвчува за неку потребу. — Причувујем сиренце, да има докле се

Була не отели. — Причувуј си облекло, нема от-које ново да ти купујем.

причувује се несвчува се, пази се. — Причувуј се од овија Боровичани, нешто су

кивни на тебе.

причука свр 1. почне да лупа. — Усред ноћ причукаше на врата. 2. фиг запне

нешто, спопадне га, зажели се. — Причукаломудаработи беш данће књдје светац. —

Неје му причукало млого за село, па и не дооди.

/причукало изрхитно.— Неје толко причукало да данђс идем у општину. —Ко

да-е причукало да одмаработи, нека се одмори от-пут.—Причукало му да се жени, па

тöј ти-e!

пришива несвригруга се, клевеће, изврће истину, пакости коме. — Стално ми

Радунка пришива неке твое глупости, за кое ми неси све рекал.

пришивање с глим од пришива.— Не могу да живим од њојно пришивање те за

овој, те за оној.

пришије свр 1. фиг ошамари, удари. —Тражи да му човек пришије шамарчину да

се пуши. 2. фиг измисли, оклевета. —Таква-e: имати пришије да си били там за куде

неси ни чул.

пришљамчи се сврв присламчи се. — Пришљамчи се уш-човека незват, само да

му смита. {

/пркли свет изрбели свет.— Има од вас да побегнем упркли свет, да меники од

вас више не види.

прклица ж бежанија, бестрагија. — Ћу ватим прклицу, да ме ники више не

најде. — Од вас ћу уватим прклицу. — Уватила прклицу од оног мужа што падал у

сампас.

/пркне/у изр: ни да пркне ни да крене, ни да почне да расте, в вираје. — Посадимо

компири, а они до данђс ни да пркну. — Куде њу китке неће да пркну.

прли несвр 1. опаљује ватром, в смуди. — Прли длаку на прасе што гу неје

ошурил. 2. жари, пече (коприва). — Књд не слуша, прли му дупе с покриву. 3. фиг

лаже, краде. — Не крадне, него прли. — Прли куде пројде.

прлица ж 1. њушка. — Оњуши га крава с прлицу. — Њушка ли њушка с онуј

прлицу. 2. фиг пеј предњи део лица, уста и нос. — Падал и расцопал прлицу.
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прљ ммотка која служи као полуга. — Стурим воденични камен с прљ, дигнем

га, па га овам турим, па наоколо с чекич тап, тап, тап, наковем га по ред. — Штангла

му служи како прљ за вадење и дизање камен у мајден.

прљка ж прљава, замазана жена. — Не помињај ми туј прљку салтосану.

прљчам прљав, замазан човек. — Играј прљчо, треси дроњчо (изр). — Куде уведе

прљчу у кућу?

прне свр залепрша крилима, прхне. — Прнуше голуби и одлетеше у небеса.

прнеје несвумекшава се, гњили. — Тури теј крушке у сламу, у плевњу, нека

прнеју, несу још за едење.

прни несвв прнеје. — Прну крушке у сламу, да се ублагну.

проака свр фиг пролуња, проскита. — Отиде да проака по сокаци, нездржа га да

седи овде.

пробања (се) свр окупа (се) на брзину. — Да пробањам часком овој дете, па ћу

дојдем. — Улезе гол у вир и пробања се.

пробива несвnробија, буши.— Пробива дувке нагребуљу, да војтури зупци.

пробива се несвриг сналази се. — Пробива се кроз)-живот како знаје и умеје.

пробирџијам пробирач, избирач.— Голем пробирџија, не мож га никако ожену.

пробирџика ж пробирачица, избирачица. — Пробирџика, на све наоди ману, што

гођ вој муж донесе из работу. 1

прободим мн мед оштри болови, пробади. — Има прободи, па отишла куде

доктура.

пробојац м 1. гвоздена алатка за пробијање рупа у металу. — Донеси пробојац

да избушимо лим. 2. гвоздени клин на предњем оплену којим се веже срчаница са

задњим трапом, вартак, в ортак (2).

проборави се свр освести се, опрезни се. — Едва се проборави од онолко

пијење.

пробричи се свр обрија се на брзину. — Пробричи се зачас, чекају те људи.

пробување с гл им од пробује. — Узел гу на пробување, па ако ваљаје ће гу

задржи. — Дојдомо на пробување ракију.

пробује несвпроба. — Пробували ракију у подрум, па се изнатрескали. —

Пробувал да иде у мајсторију, ал му од руку не иде. —Три сата пробује едне чешире,

ко да су му за вечнос.

пробује се несвопробава се. — Пробују се кои-е појак. — Пробују се ел можда

буду муж и жена.

пробута се свр прогура се. — Да н-умеје да се пробута, још би ми чекали куде

доктура. 1

провала ж поводањ, пролом облака. — Удари провала, дурну вода да однесе

ћуприју.

провален,-а,-о 1. пробушен, проваљен. — Лопта им провалена, не мож се играју.

2. фиг незасит. — Еде ко провален. 3. фиг откривен. — Били су провалени, па ги

Бугари поватали.

проваља несв1. буши рупе. — Поганци проваљају у пресак. — Проваљај рупе за

слапци на оплен. 2. упада непозван. — Он ће ми проваља у кућу бес-питање. 3.

прокотрља, уваља у што. — Проваљај колачи у ситан шићер, да поблагну. —

Проваљај се по сламу, тој ти-е добро от-костобољу.

проваља се несвриг много једе. — Проваља се од едење тија ненајеђа.
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проваљање с гл им од проваља (се). — Еве ти сврдел за проваљање дувке за

лојтре. — Од онолко проваљање оклембесил мешину.

провара ж прво млеко од тек отељење краве или овце. — Вика ни да кусамо

провару од-Чаруљу.

/проварено млеко/ с млеко које се при кувању згруша, уквари. — От-проварено

млеко праи урду.

провари се свр згруша се, поквари се (млеко). — Ако неје тазе, млеко се одма

провари.

проварује се несвр згрушњава се, квари се (млеко). — Не знам што војсе млеко

често проварује.

проварување с глим од проварује се.— Од проварување напраила онолку урду.

проведе се свр фиг награбуси, настрада. — Ако ли га чича увати у штету, зло-це

проведе. — Це-проведе ко бос потрње. —За тој цепроведеш куде башту ка(д)-дојде!

проведри се сврразведри се. — Проведрило се, сbгможемо дадокарујемо снопје.

проведрување с гл им од проведрује се. — Чекамо проведрување, па да по

стиљамо црге да се ветреју.

проведрује се несвразведрава се.— Проведрује се небо, нема от-кишу ништа.

проветреје свр проветри. —Требе да проветрејем ћилими и постељке ис-ковчак.

проветреје се сврфиг изађе на ваздух.— Нека иде на орман, да се проветреје, мож

ће му буде боље.

провикне се свр извиче се, раздере се, пусти глас, опроба глас. — Провикни се

малко дате људи чују да си дошал. —Отиди у Тврди брčг, па се провикни колко мож.

провикњује се несвдере се, виче. — Ете га, провикњује се доле по реку ко неки

луџа.

Провир м име.

провиран, -рна, -рно накисео. — Што је овој сирење овакој провирно.

провиска свр ишиба на брзину. — Провиска га с прутњк, па га смири.

проводење с провод. — Мисли си само на проводење, друго га не залима.

проводи несвпомаже при пролазу кроз несигурно земљиште, прати путем. —

Не могу саме жене преко Блато да иду, па мора да ги проводим, да се не заглобу по туј

потресуљу.

проводи се свр заврши с парењем крава. — Проводише ми се обе краве и

онајј-јуница.

провредни се свр постане вредан, агилан у послу. — Нешто се Милутин про

вреднил у sâђњо време.

провpи свр фиг ускипти, побесни. — Књд му провpи мозак, можги све побије,

тo-е опасан човек.

провржди свр прође стварајући буку (моторно возило, авион). — Кво тој ју

троске провржда ус-пут. — Целден проврждаше авијони најд)-Чемерник.

провpже свр повеже брзо (снопље, стоку). — Докле он провpже снопје, ми ће

малко оданемо.

провришти свр фиг прекисели се тесто или кисело млеко. — Провриштало вој

онолко млеко, штипе, не мож се еде.

провpњује несвпропрскује, прокапава.—Провpњује киша, колко да низаплаши.

провpтен,-а,-о пробушен. — На провpтено место требе се набие чеп, да не цури

комина ис-кацу.



Црнотравски речник 763

провpти свp направи рупу, поробуши. — Поганац провртел врећу з-брашно.

провужди свр фиг пеј пројури. — Нигде се не задржава, видиш гу само књд

провужди. — Провужди по кућу и ништа не уработи. — Провужда Палашчија на

моторче.

провукување с глим од провукује (се). — Школу-езавршил на провукување.

провукује (се) несв1. провлачи (се), пролази. — Провукује руку кроз тарабе и

бере ти китке из градинче. — Провукујјуже кроз лојтре, да увржемо сено. — Про

вукују се деца кроз)-шибак за у школу. — Требе да попристегнем плот, да се не

провукују пцета. — Овце се провукују кроз)-строшене тарабе. 2. фиг животари. —

Провукујемо се некако с његову платицу.

провуче евр истрпи, поднесе, преживи.— Такој она провуче сву муку и невољу

око кућу. — Он се алосује, а ја провуко тепање.

провуче се свр прође. — Он-це провуче и кроз иглене уши. — Некако се провуче

и заврши разред.

прогалати свр каже увреду. — Прогалати, прогалати ни, па се оћута. — Које

прогалати онај кучка за мене?

прогледа свр поред стандардних значења и 1. материјално се опорави. —

Откако муж отиде у Немачко и поче да праћа паре, малко прогледамо. 2. уврaчa.

омађија гледајући кроз што (ноге, сито, решето, крпа...). — Засука Кадивка вуту,

натрти голо дупе и прогледа облаци крос-краци, такој одби градушку од|-цело. —

Пази се да те боба-Када не прогледа кроз ноге. — Прогледа ги Божана кроз)-сито и

Бугари заминуше нашо село, не палише га. 3. фиг провири прст кроз поцепану обућу.

—Требе му плетем нове черапе, кроз овеј му све прсти прогледали. 4. фиг опорави се,

стане на ноге. — Никад да не прогледа, тај кучетина (клетва) — Ће прогледа

ка(д)-це Голема река врне уш-Чемерник! — Малко и да прогледамо, а не куде нас

стално нека невоља.

прогледлisк м напредак, добробит. — Не видомобел прогледлbК откако се онај

чума заврте куде нас.

прогњете свр 1. провуче, в промуне.- Прогњети га кроз дувку, па га вржи. —

Прогњети руку кроздаске и подигни пречку. 2. фиг на брзину поједе без жвакања. —

Једе све на јурњаву, не жваче, прогњете га зачас.

прогњете се свр 1. провуче се. — Едва се прогњето кроз онија шибак. — Не мож

да прогњете главурду кроз џемпир. 2. фиг прогура се, снађе се. — Це прогњете тај

лисица ласно у живот, ал ми мука за малотога, млого-е дрвен.

прогњита (се) несв1. провлачи (се) кроз што. — Праил зупци на гребуљу, па ги

прогњита. —Требе да попристегнем плот, да се не прогњитају прашчина из авлију. 2.

фиг пробија се, сналази се. — Прогњита се тај олобјда куде други не могу, и све

заврши.

прогњитање с гл им од прогњишта (се). — Све се издрпавил од прогњитање

крос-плотови.

прогон мограђени пут до стаје или прле намењен стоци. — Жене пречекују

овце у прогон, туј ги ватају и музу.

прогори свр фиг изгори све, в фућне. — Накладемогењ, сува дрва вукну и зачас

прогору, не огрејем се. — Не вељају дрва, прогору, а не затоплу.

прогоротина ж прогорело место. — Овај прогоротина ти-e o(д)-цигару.
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прогрцка свр прогрицка - Поганци прогрцкали врећу з-брашно. — Палац му

прогрцкал черапу.

прогуне свр 1. прогута. — Пази да дете не прогуне нешто, да се задави. — Не

мога лек да прогунем и тој ти-e. 2. фиг отрпи, оћути. — Нешто морам и да прогунем,

ако оћу да живимо заедно.

прогуњује несв1. покушава да прогута у више наврата. — Одј-два-трипут

прогуњујем кнедлу, стала ми у гушу, и не може на нигде.

продава“ ж продавање, трговина. — Овија јунци несšм чувала за продаву, но да

ме служу. — Тија памет неје на продаву.

продава“ несв1. продаје. — Продава коња, ће купуе кравче, а мож и трампа уз

доплаћање.

/продава зевала/изрбеспосличи, продаје зjала. — Кво работи мој Стојко, по цел

ден продава зевала по Село.

/продава маглу/изрлаже. — Нашњл мене ће продава маглу. —Ники неје будала

да му ти продаваш маглу.

продавање с гл им од продава, продаја. — Јунци ми несу на продавање. —

Кад)-дојде ред за продавање, тебе ћу првога да поканим.

продаде свр прода. — КЊд гу продадем, ћу купим шимике.

продева (се) несв1. провлачи (се) удева (се), прошива. —Продева конац у иглу.—

Продева совељку кроз основу. — Продева се ко куче крос-плот. 2. фиг сналази се,

пробија се. — Продева се куде му затребе, неје врзана врећа ко ти. — Куде ти шијеш,

туј се ја продевам (изр). — Продева се ко конац кроз иглу.

продевање с глим од продева (се). — Пази на продевање опутке, да не прескочиш

неку дувку.

продене (се) свр провуче (се), увуче. —Ђе продене конац у иглу на Велигдентија

ћорча. — Продену се кроз људи и одма купи што му требе.

продруска (се) свр 1. прође друскајући. — Продрускаше наћаске нека кола

нис-пут. 2. протресе (се), истреска (се). — Продрускај га малко, да се свести кво

орати. — Добро се продруска у трактор низ онија камени друм.

продува свр пробије, прехлади. — Не излази такој гољиждраив наулице, ће те

продува ветар.

продувује несв1. дува с времена на време, дува помало. — Продувује неки топал

ветар, ће се развије ошав 2. пробија, прехлађује. — Како да не оšебне, књд га ветар цел

ден продувује по орман.

продувчи (се) свр пробуши (ce). — Поганци продувчили пресак, све дувка до

дувку.—Па му се продувчили опћнци, кво с њега да работимичне пази обувку?

продужи свp настави, достави, дошије. — Распара панталонке, да му ги про

дужим, окрaтеле му. — Продужи ми рукави на кошуљку.

продужни малтер м малтер у коме има и цемента. — Нека(д)-цмо плафон

малтерисували ш-чок, сbк с продужни малтер.

продума свр проговори, каже. — Не смејем ништа да му продумам за башту,

млого-ебељаван, одма рипа цетепа. — Кво за настој продума, не чумо добро, прике?

— Продума си спрома себе, на никога несšм мислил. — Ел продума на прецедника

нешто и за мене, ел само за тебе? — Следну да продумам, има га уапсу.

продумување с глим од продумује. — И бес-продумување знамзакво сте дошли.



Црнотравски речник 765

продумује несвеовори, прича. — Умеје он добро да продумује књд несмо туј. —

Продумује он за свакога, ал књд ја за њега продумам, има се пуши. — За свакога ће он

продумује, а за њега ники.

продуне свp дуне с времена на време.— Бадава продуне ветар, ал не можда олади

врелу зевњу. — Продунул га ветар, па-е сено сувачко.

проеде / проједе свр 1. оштети, разједе.— Рђа проједе и гвозје. 2. почне да једе.

— Пушти га нека гладуе, ће проеде књд му закрчу црева.

проеде се 1 проједе се свp добијеране на телу од дугог лежања (болесник). — Од

лежање се човек проеде, искочу му живе ране.

прожени (се) сврожени (се) без посебне радости и свечаности. — Проженише

га надве-натри и беше му тој. — Проженимо и Мирчу, пребринумо и туј бригу.

прожње свр пожање на брзину. — Брзо ће прожњу туј њивичку, неје голема.

прозбори свр проговори. — Имам ија нешто да ви прозборим. —С њу нећу никад

да прозборим.

прозеваљка ж прозевање. — Ватила ни на овуј оморину нека прозеваљка, цел

дњн се прозевамо.

прозевка се несву дем знач: прозева се. — Дете се нешто прозевка.

прозивља несв1. прозива кога, именује кога. — Учитељ прозивља родитељи ко

да су и они ђаци. 2. прозива кога због нечега. — Прозивљају га за неке паре око

водовод. 3. назива погрдним именима в називља. —Деца ни прозивља едњн немајмир,

па се стално тепају.

прозивљање с глим од прозивља, прозивање. — Ако се прозивљамо, имамо и ми

за неки прозивљање. — Прво ћемо с прозивљање, да видимо кои-е дошћл.

прозрћа несваледа кроз нешто. — Прозрћала ги-е Натка кроз)-сито и не

дојдоше да ни запалу малу тија зликовци.

прозрћа се несв1. прозире се. — И крос-фиронгу се све прозрћа. — Све вој се

прозрћа сукња, 2. фиг слаби, бледи. — Дете вој се прозрћа колко-е ослабело.

прозрћање с гл им од прозрћа (се).

прозукне свр 1. изветри, ослаби. — Прозукнуло ти овој вино, сипни ни неко

друго ако имаш. 2. фиг остари, пропадне. — И Ставра нешто прозукнул.

проšипа свр прогази, направи пртину кроз снег. — Едва проšипамо кроз)-cóспе

до Мејане.

проšипување с гл им од проšипује. — За проšипување овија снег требу добри

мужи.

проšипује несваази дубок снег. — Ваздњн проšипује народ горе-доле, напраил

убаву пртинку.

проšира несвпрозире, гледа кроз нешто делимично провидно. —Требе да жми, а

он прозира кроз трепке. — Баба ги проšира кроз)-сито, праи им мађије.

провира се несв1. провиди се. — Уватил се мраз на стакло, па се не проšира. —

Како се облекла све војсe прosира. 2. фиг слаби, пропада. — Колко је ископнел, све се

прозира.

проšиран, -рна, -рно 1. провидан. — Помери се от прозор, неси проšиран. 2. фиг

блед, испијен. — Што војЈ-е дете онакој проšирно, ко да му не дава да еде?

проšирање с гл им од прозира (се).

проšирује несв вири, гвири. — Проšирује ко поганац из дувку. — Сваки час

проšирује крос-тарабе.
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проšирује се несвпровиди се. — Проšирују му се панталонке, већем изветеле. —

Све се нешто проšирује, лани неје бил до толко пропал.

проšрне свр провири, нагвири. — Проšрни на врата да видиш куде су деца. — Ако

те Алтана проšрне крос-краци, готов си.

проšрћа се несвв прозрћа се, прозире се. — Проšрћа вој се снага крос-танко

аљинче. — Осушил се деда, све се проšрћа (блед, болешљив).

просукне свр 1. прозукне, исхлапи, поквари се. — Остало отворено, па про

sукнуло сирће. 2. промукне. — От-појање на свадбу, глас му проšукнул. 3. фиг

порасте, ижцигља. — Проšукнуло дете за годину, виш колко-е сbк. 4. фиг исклија,

проникне (лук, кромпир). — Прозукнул лук, неје више за едење.

пројде свр 1. прође. — Књд пројде куде нашу кућу, увек питује за тебе. 2. мине

неумитно. — Пројде и тој, ништа неје занавек. — Све дојде и пројде. 3. протекне

(време). — Пројде коџа, а он се не врну из воденицу. 4. умине, престане (бол). —

Пројде га болеж од прашак. 5. пробије се. — Како ће пројде кроз онеј соспе и маглу

преко Чемерник, несšм свесна.

прокаже свр изда, ода. — Проказала га куде Бугари, а после дошли партизани и

убили гу.

прокапе свр почне да капље, процури. — Прокапа ни пролетоске каратаван на

собу, требе да сређујемо кров.

прокапување с гл им од прокапује. — Навукла сам стра од прокапување, па чим

врне, а ја глеј у плафон.

прокапује несвкапље, пропушта. — Кров на кошару прокапује у ћошку, куде

jacле.

прокара свр 1. провезе, протера. — Прокара Динча дрва изј-шумак. — Напраил

бачветину, коња да прокараш кроз њу. — Прокараше говеда на пасење. 2. преживи,

проведе. — Добро прокарамо овуј зиму, имашемо благоту. — Како прокарасте Бо

жић?3. добије пролив. — Прокарало га, па не знаје кво да работи, 3. изр: прокара гости

проведе се у гостима. — Како прокара гости куде деду и бабу?

прокарување с глим од прокарује (се). — Забранил сам им прокарување говеда

кроз моју авлију.

прокарује несв1. превози. — Целден прокарује ђубре за на Вител. — Прокарују

говеда кроз наше ливаде на утрину, 2. проводи, живи. — Прокарује живот без бригу, а

ја се сњл мучим. 3. истерује, протерује.— Прокарујтуј стоку из моју ржeницу, да те

не утепам.

прокарује се несвпрегања се, свађа се. — Немој се прокарујете, браћа сте, требе

се пазите и помагате.

прокастри свр окреше на брзину. — Прокастри онеј младике крос-пролуку куде

прокарујемо сено од Гремаду, да га грање не скубе.

прокида свр на брзину откине. — Неки ми прокидал китке у градинче.

прокипи свр проври. — Прокипела вода за шурење прасе.

прокисел, -а, -о киселкаст, накисео. — Еде прокиселе јабуке.

прокисне свр 1. постане кисео, уквари се. — Млеко прокисло, неје за едење. 2.

прокапе. — Прокиснула кошара на неколко места, требе гу препокривамо.

прокишњује несвпрокишњава. — Прокишњује таван на све стране.

проклeство с проклетство. — Врљила нека баба на њи проклeство. — Викају

прати ги проклeство због неке паре.
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проклет, -а, -о несрећан, лоше руке. — Млого-е проклет човек, ништа му од

-домазлик не напређује.

проклетија жм 1. проклетник, зао човек. — Куку, Љубе, проклетија, обесил се.

— Тој ти-е човек проклетија, од њега само штета, зло и невоља. 2. зло време, невреме.

— Куде си пошђл на овуј проклетију, кад!-це небо разглобило. 3. врлетно, кр

шевито, пусто место. — Живу у едну проклетију, не мож до кућу да им дојдеш. —

Там, Бошке, там, у проклетију, куде ништа нема... (бајалица против невремена). 4.

проклетство. — Цел живот га прати нека проклетија. 5. лоше, зло дело. — Едну ли су

проклетију напраили тија старци, па сbг ми испаштамо.

проклетиња ж в проклетија, 1. проклетник. — Куде се вучеш по цел дtн,

проклетињо една?! 2. фиг невреме. — Удари проклетиња не мож ис-кућу да из

лезнемо. 3. фиг уклето, пусто место. — Доведе ме у овуј проклетињу да се млада

закопам. 4. проклетство. — Вуче неку проклетињу кој знаје от-кога и от-књд.

проклетуља ж проклета жена, проклетница. — А ја, не да се оšрнем, про

клетуља, да видим, да отуд не иде баксуз, но се снаведо, да збирам дрва, и он ме с

кубарче у главу.

прокљуве свр прокљује. — Само пиле прокљуве љуску и излезне из јајце.

/прокове/изр прокове главу досади, дојади мољакањем.—Прокова ми главу да гу

пуштим да иде с Обрада на Павлову гремаду.

прокопса свр усрећи се, опорави се. — Откако дојдо овде не прокопсâ. — Ники

неје прокопсалу њину фамилију. —Ће прокопса књд умре онај стара дртина. — Никад

да не прокопса (клетва). — Откако дојдо за Кристу, не прокопса.

прокорма свр пробије, продува, в продува, враздува (2). — Прокорма ме се

веринко, све ми трница иде низ грбину.

прокормује несвпробија, продувава. — Не излази се на орман, ветар прокормује.

прокоси свр 1. окоси. — Тој што имашемо, прокосимо за неколко дана. 2. окоси

део ливаде. — Отидо да прокосим там куде прооду с кола преко ливаду, да не газу

траву.

прокрадне се свр прокраде се. — Ћу се прокраднем да дојдем до куде њу.

прокречи свр окречи на брзину, реда ради. — Прокречил колко да се не орати да

неје кречено.

прокуне свр изговори клетву, баци проклетство на кога. — Пази, сине, кво

работиш у војску, немојте јутре нечија матер прокуне.

прокурца свр прокоцка, упропасти.— Прокурцаше и оној што им башта остави.

пролази свр почне далази, пузи.—Дете војодавначке пролазило, сbк се успраља,

да пробди.

пролема свр избије, изудара. — Ће му дојде памет књд га малко пролемам.

пролетњи, -а,-о пролећни. — Удари права пролетња киша, и па слbнце огреја.

пролет м пролеће. — Едва чекам да пукне пролет. — У пролет испродавамо

јагњишта на трговци.

пролети свр фиг поцепа, подере. — Пролетели му лактови на џемпир и он си га

такbв носи.

пролети прил у пролеће. — Ал пролети требе млого да се работи.

пролетоске прил минулог пролећа, пролетос. — То-е било још пролетоске.

пролиптеје свр протера, добије пролив. — Говеда пасла по росуљу, па про

липтела. — Куде цестока нарани з-брстинку, само ће да гу пролиптеје.
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пролита несв1. летуцка, пада по мало, пролеће (снег). — Пролита снег. —

Добро-е докле пролита, ал књд врне, знаје да натрупа до појес, 2. лети, пролеће,

плови. — Над-Чемерник млого пролитају авијони. 3. фиг пролази брзо. — Гледам из

воз само пролитају куће, ливаде, њиве... 4. фиг стари. — Пролитају годинке, не видо

књд остаремо, моја Руселено. 5. фиг брине, страхује. — Пролита ми свашта кроз главу

што се не јавља Тима ис-печалбу.

пролитеје свр истањи се, просени се (одећа, тканина). — Већем на дете про

лителе панталонке, требе му друге купујем.

пролител, -а, -о просењен, истањен од дуге употребе. — А Милорад, још ли

носи онеј пролителе чешире? Што му друге не сашијете.

пролитело с истањена, просењена одећа. — КЊд нема које, мора да носи и

пролитело, и дрпаво.

пролића несвв пролита. — Почел да пролића снег, поранке дојде зима.

пролићање с гл им од пролића.

пролоши се свр прозли се.— Млого се пролошил, кој ће с њега старос да дочека.

пролувтира (се) 1. проветри (се). — Изнесо да пролувтирам ћилими и постељке.

-
Отвори, луфтери да се пролувтира кућа. 2. фиг прошета (се), окрепи (се) на

ваздуху.- Иди ис-кућу, пролувтирај малко дупе, заседел си туј ко бели удовац. —

Излезни ис-кућу, пролувтирај се малко.

пролука ж пропланак, травната чистина, узан пролаз кроз шуму. — Ћу за

пландим говеда куде пролуку, над Послониште, туј ће ме најдеш.

пролунsа (се) свр промаје (се), прошета (се). — Пролунsâмо по малу, да видимо

које се работи. — Нек се пролунsа по ливаде, па ће му пројде глава.

промава свр фиг прокоси овлаш, на брзину. — Промава колко-толко и Китку, да

се не каже неје косена.

промаје (се) свр прошета (се). — Промајамо поред станицу, књд ни он чука на

прозор. — Промајамо се до дел, да видимо како-е жито понело.

промакне свр протури, промоли. — Промакнул главу кроз рупу на плот, да гу

види. — Пијан промакнул главу у чаталесто дрво и такој уковpндил у снег.

промакне се свр 1. провуче се.— Едва се промакалу четврти разред. —Промакне

се лисица крос-плоти грабне најубаво кокошче, 2. измакне, избегне.- Промакал се да

га дома не тепају. — Уз брата се и он промакал.

проманда (се) свр 1. истуче, избије. — Не дирај га, његов брат ћете проманда. 2.

прошета (се), пролуња. — Деда се проманда по ридишта, колко да не седи залуђан

дом. — Промандал се до Лесковац и врнул. 3. уради што површно или без видног

резултата. — Проманда по кућу с метлу, да се каже кобајаги чистила. — Про

мандамо с косе тој што-е имало да се коси.- Промандамо се по ливаду с косе, ал беше

мршаво.

промациња се несв1. провлачи се. — Промациња се кроз)-скршене тарабе. 2.

фиг пролази, опстаје. — Промациња се поред брата у живот.

промени (се) свр 1. измени (се). — Време се промени, а он остаде влас. — Дете се

скроз променило, ко да неје оној дериште. 2. замени (се). — Променише се све коњи,

па одгалопираше за Власину.— Промените шубаре да видим како ви стоју. —Да ти у

задругу промену овуј стодинарку што-е сцепена.

промењување с гл им од промењује (се). — Боли ме колено на промењување

време. — По жигање у ногу осетим кад!-ће промењување.
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промењује (се) несвмења (се). — Време промењује људи. — Стално промењује

коњи, ниедњн му неје аран. — Промењује се време.

/промет! в изр: пушти се у промет.

промине свр 1. престигне. — Проминумoга куде Ајдучки кладанац, 2. прескочи.

— Проминул цел постог, па почел да копа други. — Куде сви смине и продума неку,

мене промине. 3. прође. — Погледамо гу, она си ћути, ми гу проминумо, те у Црну

Траву. — Промину младос, ко да јучер беше. 4. мине поред. — Књдједнуш проминумо

Џеврљанку, сbк је лако да се оди. — Проминумо школу, и задругу, па у кафану, 5.

заобиђе. — И овија пут ни промину киша.

промињување с глим од промињује. — Нема промињување, има се копа поред.

промињује несвпрескаче. — Куде свакога дојде, а мене промињује. — Сви ме

промињују, свл ме болесне промињује.

промица несвпромиче, пролази. — Промицају шубаре (пахуљице снега), ће

наврља голем снег. — Промица пос. — Промицају људи низ друм за на Чобанац.

промица се несв1. провлачи се. — Промица се како вук кроз)-шибљак. 2. пере се

овлаш. — Ако неје млого штрокава, вуна се кроз воду тике промица.

промлати свр 1. пребије, избије кога. — Промлати га колко да знае да требе да

слуша постарога. 2. протресе, ишчука што. — Промлати овеј грcнице још малко на

трличку. — Да промлатиш на премет цршке, да се изветреју. 3. фиг каже што без

везе. — Промлатитике онакој, без везе, за његовога башту, књд дете се наљути. 4. фиг

прокоси, окоси на брзину, површно. — Промлати тој малко ливаде што имашемо, те

зденумо два стога.

промоча свр 1. почне да пиша. — Промочал је крв од воловску жилу ка(д)-цу га

тепали милицајци. — Ће промоча крв ако га ја уватим.

промрда (се) свр размрда (се), покрене (се). — Промрдај малко руке да ги

загрејеш. — Промрдај се натам — наовам, да се не смрзнеш.

промрдување с глим од промрдује. —Требе му промрдување, да се опорави.

промрдује несвкреће се помало. — Промрдује око кућу ус-тојашку.

промржuopи свр заромиња, почне да роси (киша). — Промржцори малко, па

стаде, неће ни данђс да врне.

промрси сврфиг промумла, проговори тихо неразговетно. — Промрси нешто, не

чу га добро.

промузе свр1. измузе на брзину (овце, краве). — Промузо гизачас, да мене увати

ноћ на трлу. 2. измузе кроз нешто (венац, кравај премузач). — На Ђурђовдњн која се

овца прва промузе кроз венец, њој се тура на главу тија венћц.

промузување с гл им од промузује (се).

промузује (се) несвмузе (се) кроз нешто (овца, крава, коза). — На Ђурђовдњн се

овце промузују кроз венћц и кревај премузач.

промуљи (се) свр промоли (се), нагвири. — Промуљил му прсиш-черапу. —

Промуљил нос преко плот, па буљи кво се работи куде нас.

промунђа сврфиг промумла, промрси.— Нешто промунђа, ал нечу кво рече.

промуне (се) свр провуче (се). — Промуни ми конац у иглу. — Не можда промуне

главу крож-џемпир. — Умејатно дете, знаје свуде да се промуне и зачас заврши

работу.

промуњување с глим од промуњу(ј)е (се). — Бес-промуњување кроз прозорче не

можда улезнеш на таван.
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промуњуе (се) / промуњује (се) несвпровлачи (се). — Неки промуњуе главу

преко плот, виђ кои-е. — Свуде он промуњује његов нос. — Промуњују се овце крос

плот, па у сењак.

промушља свр прочистимотком какво зачепљење течностиу цеви, в прорга.-

Промушљај добро, да пројде вода низ буку. — Промушљај пот камен, ће излезне

риба.

Прона м име.

прона м хип од пронијар.

пронајде свр пронађе. — Кöпа поридови, да пронајдеђугум са злато. — Пронајде

ли теле? — Пронајдевој доктурнеку трлему, па гу прати у Лесковац на аперацију.

пронаоди несвизналази, проналази. — Пронаодивој ману за све, ништа му њојно

не вељаје.

пронесе свр 1. почне да носи (кокошка). — Све ми кокошке пронесоше јајца. 2.

прође носећи. — Пројде кулунџија и пронесе прстени, гривне, манистра, чешљови,

огледалца...

пронесе“ свр огласи, оговара. — Овде гу пронесоше неваљашно, па се овде неје

оженила.

прониже се свр провуче се. — Конац-сје прониже кроз манистра и врже и етети

огрлица.

пронизување с гл им од пронизује (се).

пронизује свp ниже перле на конац, провлачи што, ниже што. —Како она само

брзо пронизује ласке и манистра књд везе вуту.

пронизује се свр провлачи се у неком реду или низу. — Пронизују се кучићи крос

тарабе.

пронијарм власник имања у турско време које даје у рад по наполици или на

неки други начин те убире приходе не радећи сам на њему.

проникне свр 1. изникне, исклија, проклија. — Проникнули компири у подрум. 2.

фиг најежи се. — Кожа му све проникла од|-цтра.

Пронин, -а, -о оно што припада неком од житеља Прониних Мејана или, по

веровању житеља, Прони, оснивачу места.

Пронине Мејане ж име места које је некад припадало пронијару, старешини

или спахији или је давано у наполицу.

Прониним 1. заселак, в Пронине Мејане. 2. становници Прониних Мејана, в

Пронинци.

Пронинцим становници, житељи Прониних Мејана.

проница несвниче, прониче. — Поље почело да проница. — Проница трава по

кров на кошару.

проноси“ сврнесв1. почне да носи. — Проносил нове чешире. 2. почне да носи

јаја (живина). — Есу твоје пилајке проносиле? — Наша пирга проносила јајца.

проноси“ несвриг оговара, прича се. — Умеје она свашта за људи да проноси по

село. — Само проноси аброви по малу, тој работи. — По село се свашта за њега

проноси.

проносување с глим од проносује“ (се), оговарање. — За тој проносување еднуш

ћу гу измездрим, да ме упанти.
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проносује несв1. неко време носи одећу и обућу. — Проносује, проносује

oблекло, па купи ново, воли да се модира. 2. почиње да носијаја (кокошка). — Секће

и пилајке почну да проносују, добро ги ранимо.

проносује“ несвриг оговара, шири лажи о коме. — Милевка за њега свашта

проносује, а он добар човек. — Млого лошо гу проносују, сbл да се не ожени.

проносује се несвприча се, оговара се. — Проносује се да неје била баш серсем

девојка, да-е под ману.

проњушка свр фиг пеј претражи. — Свуде ће он да проњушка, не мож од њега

ништа да сакријеш.

проњушкује несвриг пеј претражује, ослушкује. — Проњушкује кво други

работу. — Стално нешто проњушкује.

прооди (се) сврнесв1. пролази (се). —Дигла се галама, пробди нека воловодњица

нис-пут. — Туј има мос, преко њега се пробди. — Направили пут да се и с кола пробди

крос-Качар. 2. протиче. — Пробди време, а он се још не врћа из работу. — Време му

прооди, а још се не жени, 3. тече, постоји. —Туј пробди река, преко реку пробди пут,

ти ћеш потија пут да дојдеш у Тодоровци. 4. прохода. —Дете проодило, па морају да

га пазу да се не утепа.

пробдује (се) несв1. пролази (се). — Преко Џеврљанку се не проодује, нападал

голем снег. — И сbк се преко Белу воду проодује за на Власину. 2. проходава,

покушава да прохода. — Дете већем требе да проодује, доста-е седело у дуб.

проорати свр проговори. — Пробрати ли ви дете? — Мој Милча-е послеђан

прооратило дј-цва деца. —Квоти синоћке пробрати за мојега Ђорђу, дате чујем?

пропалитет м пропалица, раскућник. — Не требе ти тија пропалитет у кућу.

пропас жпропаст, несрећа, сиромаштво, беда. — Све пошло у пропас. — Све ги

он вуче у пропас. — Отиде масу пропас (изр).

пропасник монај који вуче у пропаст, расипник. — Очували едног пропасника,

све ги уpниса и упропасти. — Нашла куде це свије, куде пропасника.

пропати свр преживи велике муке и тешкоће. — Млого сам кроз)-живот про

патила, ја сам печена душа.

пропере свропере на брзину.—Пропери часком судови, па да идемо на њиву.

пропече (се) свр испече (се) на брзину, мало се пече. — Пропечем зељаник у

црепњу колко да можда се једе. — Тури ђувеч у релну да се пропече.

пропије се свр почне да се опија. — Малко, по малко и човек се пропије. — Пропи

се од муку, неје одј-друго.

пропира несвопрано рубље испира чистом водом. — Пери, пропирај, пери,

пропирај, и пројде ми век с руке у воду, праејећи онолки мужи у кућу.

пропирање с глим од протира.— Остаде ми веш за пропирање пуно корито.

прописно прил фиг добро, како треба. — Натепа му се прописно. — Има га

прописно изгалатим.

пропишти свр прокука од невоље или од нечијег зулума. — Од)-тог Авросонија

пропишта цело село, узе ни стоку, а ни динар не даде. — Мати ће му пропишти књд

ватим да га дрењам.

проплакиња несвиспира чистом водом већ опрано. — Своду од горњи кладанац

се не проплакињају судови.

проплакне свр испере чистом водом већ опрано. — Нека она проплакне судови,

а ми да работимо што-е важно.
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проплакне се сврумије се овлаш. —Проплакну се на брзину, па узодаработим.

пропљуснесвр појави се, навири. —Одј-чешање крв му пропљуснулна грбину.

пропљусне се сврумије се овлаш. — Пропљусни се бле-мале, па да идемо на пут,

расавнило се.

пропое 1 пропоје свр 1. пропева. — Чуло од гушљу, па пропојало и оној петле

з-големуљ. 2. фиг проговори, изда. — Књд га вату милицајци, ће пропоје прет-пендрек

ко бела лала.

пропраи свр прочисти. — Да пропраимо ваду за у воденицу, вода надонела

големо ђубре.

пропрли свр 1. протече. — Нек се месце још малко пропрли, да се можеде. 2.

осмуди. — Кад)-це исплете џемпир од вуну, мора се длаке малко пропрлу надогењ.

пропрти свp направи стазу у снегу. — Требе да пропртимо до извор, да се мож

поју говеда.

пропуди свр истера стоку да сама пасе. — Пропуди говеда на утрину, па се, еве,

слепутам накуде дом.

пропуста несвпропушта. — Пропустају му чижме, па му ноге све гмичкаве од

воду.

пропушти свр пропусти. — Пропушти деца, журу се за у школу. — Пропуштил
1

да отиде на родитељски.

прорга свр прочисти, провери забијањем мотке у што. — Проргај ваду, да вода

протече. — Проргај по вир, да излезну рибе испот-камен. — Проргај по плевњу, да се

неје лисица сакрила.

прорга се свр прогура се, пробије се.— Проргај се кроз)-собориће ги најдеш.

прорине свp уклони (снег). — Да проринемо снег докуде кошару.

прорињује несвуклања (снег). — Едва се дејани, па вој други прорињује око

кућу.

прорица несвпрориче (судбину). —Донеси белег, Диманаћети прорица квоћете

снајде у живот. — Гата у чанчићи и прорица тај баба.

прорицање с глим од прорица. — Маричка отиде у гроб, никомуне пренесе тајну

на прорицање.

пророве сврфиг почнеда урла, виче. — Проровал како булоњака(д)-цебоде.

пророди свр почне да рађа. — Прородиле и модрице у Бачевиште.

проросује несвромиња, пада ситна кишица. — Неје гадно докле проросује, да не

врне како она знаје.

прорчка свр проџара. — Прорчкај огењ да се разгори.

прос, -та, -то прост, обичан. — Ја сам прос човек, несЊм учил школе. — Прос ко

пасуљ (изр).

1 просавне несвпочне да свиће, сване. — Већем просавнуло, да се дизамо да

ПООДИМО На ВОЗ.

просавњује (се) несвсвр свиће просветљава (се). — Просавњује, ће буде убаво

време, да идемода докарујемо снопје.— Просавњује се, брзо ће савне, цезабели дан.

просавњување с гл им од просавњује (се). — Едва дочекамо просавњување, да

ватамо друм надол, накуде Мораву.

просвести се сврдође к себи, освести се. — Едва га просвестимо сладну воду.

просвири свр 1. фиг убије ватреним оружјем. — Само ли се зарати, ће му

просвири метак кроз главу, тојда знае. 2. фиг погоди. — Просвирил му метак у груди.
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просвитка свр фиг види се кроз поцепану тканину. — Просвиткала му колена на

панталоне, требе се закрпу, докле се несу све издрпавиле. — Просвиткал му лакат на

џемпир.

просење“ с гл им од проси, прошња девојке, прошевина. — Били на просење

девојку у Попадисци.

просење“ с гл им од проси, просјачење. — Збрале се Циганеке от-кућу на кућу у

просење. — Живу од просење.

просече пут свр трасира пут.—Пројде булдожер да просече путнакуд Белчини.

просица несвправи пролаз. — Просицали су тај пут још пре рат, и још га несу

напраили.

проскита се свр 1. у дем знач скита се, прошета се, промаје се. — Проскитај се

малко по село, немој туј да чмајиш сам по цел дtн. 2. ода се распусном животу. —

Малата ћерка му се проскитала, да ни он не знаје куде-e.

проскубе свр 1. почупа на брзину. —Проскубо травоље на леје у прошлу недељу,

гледам сbг, па све урасло. 2. фиг подшиша на брзину. — Проскубал га бле-мале, ко да је

журил на воз.

прослуша свр почне да слуша, поштује, уважава. — Ђе прослуша књд га из

мездриш стојагу!

проспи свр проспава. — Некадете проспијош малко, преко дšн нећети запрдује.

прос радник м физички радник. — Долеко било, неје мајстор, само прос радник

(ирон).

/прости/у изрда прости нека опрости. — Да простиш, пцувала меје. — Да прости

овија ручак што-едемо, матер си-е галатил, са свое уши сам га слушал. Изр: Бог да

прости. — Бог да прости што работимо на празник. — Бог да му душу прости.

простира несв1. простире (рубље). — Простира прање, да се суши. 2. простире

стоци сламу. — Простира сламу на говеда у кошару. 3. намешта (кревет). —

Простирај кревет, да легамо.

простирка ж 1. слама или папрат који се простире стоци на легалу. — Да

туриш простирку на говеда. 2. поњава, тканина која се простире на под или на

кревет. — Куче лежи на простирку пред врата. — Тури неку поубаву простирку на

кревет, може и ћилим.

просто прил опроштено. — Нека му-е од мене просто! —Просто да му-е млеко с

које сам га доила! — Просто му било!

простре свр 1. рашири (рубље да се суши). — Простри прање, па да идемо у

компириште. 2. размести (кревет). — Простри кревет за легање. 3. прекрије. —

Простри шамију надлелејку, да дете не налитају мује. 4. фиг пребије. — Пази дате не

простре с онија кривак што носи.

простре се сврлегне, полегне на нешто.— Прострл се ко, побогу, неки мртвак. —

Прострл се од онуј кривуљицу књд га одалами. — Прострл се одумор и не дише.

проструже (се) свр 1. брзо остpуже (дрва). — Простружи тој малко дрва што

имаш, па дојди куде мене. 2. очисти од блата. — Простружи опћнци от-кал, па тек

улезни у кућу. 3. очисти животињску кожу од чекиња. — Да простружем кожу

од|-цвињу, па да изрежем опћнци. 4. фиг добије пролив. — Простругало га (изр). 5.

фиг обрија се. — Простружи се, немој небричен више да алиш свет.

просуне (се) свр провуче (се).— Просyни конопче крозлојтре, да вржемо сено. —

Просyну се како куче крос-плот.
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просуњуе / просуњује несвпровлачи. — Само просуњуе совељке кроз ните и

наткава ли, наткава.

просуче свp направи коре оклагијом. — Зачас просука коре и тури баницу под

вршњик да се пече.

протанеје свр просени се, отањи се. — Протанеле му скроз панталонке. —

Џемпир му на лактови протанел, па се прозрћа.

протегне (се) свр 1. испружи у неком правцу део тела. — Кад)-це дигне,

протегне се колко-е дугачњк. 2. фиг легне. — Отиде да се малко протегне.

протеза се несв 1. протеже (се), растеже. —Протезају жицу за веш. — Протеза

се ко мачор на џигерицу. — Протеза се од|-цпање. 2. фигленчари. — По цел ден

протеза грбину по ладовину. 3. одуговлачи, отеже посао. — Два месеца ми протеза

тишљарај, и још га не заврши. — Не протезај се ваздњн, чека те онолка работа.

протеклица ж струк црног лука који се неједе, на чијем је врху цваст.— Реко ти

да ми донесеш перца од лук, а не протеклице.

/протера/ свpв прокара, изр: протера гости проведе се у гостима. — Не причаш

како си протерал гости куде свастику, протера(ло) га добије пролив. — Протерало га,

мора седи дом.

протече свр процури. — Чим падне киша, кров на амбар протече. — Протекло

буре с комине.

протиња (се) несвпровлачи (се). — Протиња конац у иглу. — Дете протиња

ручицу излелејку. —Куде се протињаш крос-плот, иди наоколо, па навракњиче.

протињање с глим од протиња (се). — Ете ти твоје протињање, убацкал си се на

јексер.

протича несв1. тече, протиче. — Пот-куће им протича река. 2. истиче. — Не

сипују оној буре што протича. — Запиши гу с нешто да не протича.

протичање с гл им од протича.

протне (се) свр провуче (се), в промуне (се).- Протни Жерку главу у јерам, па

протни жегру у поличку. — Протни се крос-плот и довати лопту.

протока ж ретко решето са великим рупама којим се веје жито први пут. —

Донеси и протоку, да побрзо вејемо жито. — Више не вејемо жито с протоку, купили

смо ветрењачу.

протолмачи свр прочита, протумачи, преведе. — Не могу Да протолмачим квó

ми овој Драгић пише ис-печалбу, дедер ми прочитај.

проточи се свр 1. оболи од дијареје, добије пролив. — Проточил се од онеј сливе

двојанке. 2. процури, пробуши се. — Проточил се бојлер. — Проточило се буре, мора

му мењам дугу.

протресе свр 1. продрма, затресе. — Протресо га малко, да се свести кво орати.

— Протресомо и обрамо сливе. — Протреси дрвља од иње, да се не покршу. 2. фиг

уплаши. — Протреси га малко за ошвице, да запанти с кога се дира.

протресе се свр отресе са себе. — Нек се протресе од осиљке, па нек улезне у

кућу. t

протриша (се) несвтресе, растреса, отреса са себе. — Узни вилу да про

тришаш сено у бару, да се суши. — Намокрило се куче, па се протриша.

протришање с гл им од проприша (се). — Бес-протришање овија дебели откоси

не мож се осушу, це скапу.
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протура (се) несв1. провлачи (се). — После основу протурамо кроз нитке. — Не

протурај се крос-плот како куче. — Мора нешто да учиним да ми се кокошке не

протурају у градинче. 2. фиг подмеће. — Протурал неке лажне паре, па га апсили. 3.

изр: — Куде он шије, ја се протурам (увек га надмудри).

протурање с гл им од протура (се). — Бес-протурање крос прозорче, не би

излезал изј-затворену кошару.

протури (се) свр 1. провуче (се). — Протуриш совељку, па с подношке затвориш

тија зев, отвориш нов и с набрдило двапут удариш, да збијеш потку. — Протури

два-трипут с иглу и конац и завржи, такој се шију пулке. — Протури се кучиште

крос-плот и побеже. — Ма, протури се некако у други разред. 2. фиг проживи. — Ники

се неје протурил кроз)-живот без муку.

проубавеје свр пролепша се. — КњT-порасте, па проубавеје, има сви да гу просу.

— Ће се проубавéје време, изведри га на заод.

проубави (се) свр пролепша (се). — Проубави га време одеднуш, па за мерак. —

Проубавил се, па дошћлубав момак, од мерак да га видиш. — Проубавила се нешто

онај Стојанова малата ћера.

профунда сврулудо потроши, проћерда. — Ништа ви не остаљам, све ће тој ви,

каки сте, да профундате.

профућка свр лакомислено потроши, страћи. — Башта ли-е затој рмбал и

стицал, да сЊгти све профућкаш с разне олобјде?— Профућка и тој малко што имаше.

процњвти свр 1. процвета. — Кад)-дојде пролет и све процњвти, трг је најубаво.

— Сњл што неје јагличе процњвтело. — Процњвтело вој градинче. 2. фиг поцепа се,

просени се. — Процввтело му џемпире на лактови. 3. фиг крене у напредак, усрећи се.

— Процевте откад!-це ожени. — Никад кућа да војне процввти, дабогда, што ми

брата онакој зацрни (клетва).

процеп м руда код воловских кола или саоница. — Отиде Мануил у шуму да

тражи дрво за процеп.

Прочовалка / Прочоловка / Прочоловчанка ж жена из села Прочоловци.

прочовалски, -а, -о 1 прочоловски, -а, -о који је из Проноловца или припада

Прочоловцу.

Прочовалци / Прочолови / Прочоловцим село.

Прочовалчанин / Прочоловчанин м човек из села Прочоловци.

Прочовалче | Прочоловче с дете из Прочоловца.

Прочол м име.

проџарка свр у дем знач: проџара, в поџарка. — Проџарка га с машице и огењ се

разгоре.

прошали се свp нашали се. —Ја сетике прошали с њега, књд он мисли истина ми

се свиди.

прошара се сврместимично околни. — Прошарал се Големирид, пробдизима.

прошевина ж просидба. — Отишли мужи у прошевину у Преслоп.

прошевка ж в прошевина. — КатHће буде прошевка, па да ви играмо и на

свадбу.

прошерпа свр фиг истуче. —Требе га прошерпаш малко, иначе це усампаси, па

те неће ич слуша.

прошетка жудем знач: шетња, шетњица.— Ишли смо у прошетку докуде Јовин

pИД.
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прошетка се свр у дем знач: прошета се. — Оће дете да се малко прошетка.

прошиша свр 1. ошиша површно. — Прошиша ме надве-натрико да стриже овцу.

2. фиг пројури, прође идући брзо. — Кад)-це врћамо од|-цобор, прошиша ни још куде

Пронини. — Прошиша воз, не заустаји се у Предене.

прошљакмпеј божјак, просјак, в божељак. — Докаралдо прошљака. —Напраил

се прошљак, ич да га не гледаш. —Дојадиловој да се бори с прошљаци, па побегла.

прошљачки прил просјачки. — Не могу више овакој да живим прошљачки.

прошљачки, -а, -о просјачки. — Нећу да ме доведе до прошљачки штап. —

Докарал до прошљачки штап.

проштева (се) несвопрашта (се). — Нека проштева Господ, ако смо нешто

згрешили спрома њега. — На данашњи ден се проштева све што-е за проштевљање

међу људи.

проштевање с гл им од проштева (се). — Не требе ми његово проштевање.

проштевља (се) несвв проштева (се). — Ако на њи проштевља, нека и нам

проштевља деда Господи света Богородица. —Све се проштевља и људи се измиру.

проштевљање с гл им од проштевља (се). — За тој нема проштевљање, ако му

Господ проштевља, те ћу и ја.

прпа ж1. фиг страх, страхопоштовање. — Ватила га прпа, Па Не смеје Да дојде.

-Прпа, бато 2. в прпећ. —За ручак ни омесила прпу. 3. фиг (дечје) стомак. —Пијели

овај прпа воду?

прпећ м пита справљена од једне коре коју делимично покрива надев од сира,

јаја и др. в крпећ. —т. Донела ни за обед прпећ з-блажено млеко.

прс м прст. — Оће да ми муне пре у око. — Врти га око мали прс. – Тој ћу ја с

мали прс да уработим.— Неће прс, оће целу руку. — Не види се прс пред око. — Дајму

прс, ће ти узне руку.

прсне свр 1. распукне се распадне се. — Прсну стовна с воду, напраи се лочка у

кућу. 2. улети у око. — Прсну ми нешто у око, затој овакој трепкам. 3. баци воду. —

Прво прсни воду, па тšг мети. 4. баци воду за срећу. — Прсни воду преко праг књд

побди у печаловину, да му работа иде ко вода. 5. оде, расели се. — Прсла деца по бели

свет, ники не остаде у село, 6. размили се. — Прснуле овце по Драгомирову огрењу,

па пасу ли пасу, само рубу. 7. разбежи се. — Улете јастреб, прснуше кокошке

подј-дрвник, 8. у изразима за потенцирање, појачавање радње. — Књд му реко тој,

прсну од ребећање. — Ће прсне од муку.

прстек м дем и хип од пре, прстић. — Нешто га уапало на прстБк, па га боли. —

Прикљештил прстек на капак.

прсте с дем од пре, прстић. — Да видим куде-е дете прикљештило прсте.

прстенчњк м дем од прстенче. — Купил на дете прстенчик.

прстенче с дем од прстен.— Мисли да га девојка довек чека стоједно прстенче.

пртен, -а, -о који је од конопље (од гренице), конопљан. — Носиле се пртене

кошуље, пртене гаће, па глођу дупе, све пртено.

пртенија ж одећа и постељина од конопље. — Обучемо пртенију ус-тело, па ни

по цел денеде.

пртеница ж сукно, платно од конопље. — Још би носили пртенице да им несšм

купил кошуљке.

пртено с платно од конопље, одећа од конопље. — Обучеш пртено, па кој ти

дава, мори Ђурђо, твоlj)-е цел свет, књд и тој имаш.
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прти несв1. газећи снег прави стазу. — Прти снег на деца до школу. — Прти

пртину за на Мејане. 2. носи терет на леђима. — Прти пун ранац одвозу Предене до

село.

пртина ж стаза у снегу. — Напраимо пртину, ал деца неће по пртину, но shпају

по снег.

пртинка ж дем од пртина. — Синко, што не одиш по пртинку, но sanaи по

сöспе? 1

пртинче с дем од пртина. — Имате убаво пртинче за у школу, а виси па газите

снег.

пртка“ ж прдеже. — Кои-е па омакал пртку, па га оволко стужнил”

пртка“ несву дем знач: прди. — Сваки час пртка, никако да прдне.

пртља несвв пекља. — Пртља нешто по кошару око јасле.

пртља се несвв пекља се. — У све воли да се пртља.

пртљање с глим од пртља (се). — Од његово пртљање у све и свашто начисто да

обелејеш,

пруд, -а, -о фигнемиран, несташан, диваљ. — Еве, ватамо јагње, ал млого прудо,

па ни бега. — То-е прудо дете, неће да улезне у туђу кућу.

прудљив, -а, -ов плашљив, страшљив, диваљ. — На кога се метну толко пруд

љив, ни деда, ни башта му не беоше прудљиви?

прутЊкм дем од прут, прутић. —Требе ми еден добар прутњк да потпрем китку

да се не скрши.

прући се сврбаци се, стровали се, легне изнемогао или болестан. —Књдги виде,

прући се у кревет, да-е болесан. — Прућил се у кревет и целден лежи.

пручка ж 1. прут који се користи код навијања основе на разбоју. — На пручку

се наврже основа и она се тури у кросно, па се тšг навива. 2. прав изданак на дрвету

стар годину-две. — Насечи ми пручке у лешњак за притке. 3. кратак дрвени прутић

који, уз „маљицу“, користи бубњар у трубачком оркестру. — Да ми свириш „вла

синку“ само с пручку. — Највише волим кад-тупанџија оцвири „власинку“ на

пручку в Леласинка на пручку/. 4. фиг траг шибе, прута на телу. — Од оној шибање

све му остале пручке по грбину. — Отку(д)-ти толке пручке по руке?

прца (се) несв1. јарац оплођује козу, пари се (коза, змија). 2. фиг полно општи. —

Прца се ко коза (изр). — Прцаш ли што, ел си загорел? — Прцалне прцал, време му

пробди. 3. фиг малтретира. — Прца га жена у здрав мозак.

прцање с гл им од прца (се). — Само си мисли от-прцање. — Излудеја човек од

њојно прцање.

прцко м фиг дечак, дечачић. — Отиде ли си прцко дом?

прцољак м аут и пеј од прико. — Немој се закачаш с прцољка, видиш само

цмиздри.

прцољче с дем од прцољак. — Пратила прцољче да вој донесе вител за мотање

цевке.

прчав, -а, -о прљав, спечен од прљавштине. — Поглеј како су вој аљине прчаве.

— Куде иде онакој прчав ко јарац?

прчи се несвеорди се, прави се важан. — Прчи се ти тāм куде те не знају! —

Млого воли да се прчи, ко да-е од Власину.

пршти несварска. — Гурне се устава, и вода пршти по витришњак.— Пршти маз

у тигањ а она излезла ис-кућу.
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птичи, -а, -е птичји. — Пуна авлија с птичи жљуванци. — Очисти овај птича

перја, што мачка удавила врапца.

пу узв негодовања. — Пу, какав си тој несмасан човек! — Пу, да ви ебем све,

несам верувал да сте толки стискавци.

пуа несв1. гласно дише. — Целу ноћ пуа кад) спи. 2. фиг љути се, гневи се. —

Нешто пуа на мене, не знам за што.

пуáње с гл им од пуа. — Од његово пуáње, наћаске очи не склопи.

пув м (мн пyови и пувови) зоол слепо куче. — Све ми пув поједе компири по

оџаци.

пува несв1. в пуа. — Немој ме толко пуваш. — Што толко пуваш, одмори се

малко. 2. фиг тајно планира, нада се. — Увртује се још око њега, ал већем види да од

оној што пува нема ништа. — Знам ја на кво она пува, ал војсе неће посрећи, докле

сам ја жива.

пува се несвеорди се, прави се важан. — Пува се с ново облекло. — Пува се ко

неко пувало. — Немој се толко пуваш, ће се најде и за тебе неки да ти сцепи гајде. —

Можда има зашто и да се пува.

пувалицажхвалисава особа. — Не могу да живим од овуј пувалицу што се сваки

ден пува.

пувало с хвалисавац. — Големо пувало, а ништа не знаје.

пувандерм в пувало. — Поглеј га какав је пувандер, ан-умеје да састави две.

пување с глим од пува (ce). 1. в пуање. — Слушам само његово пување свуноћ. 2.

хвалисање. — На главу ни се попе стој стално пување.— Иза тој пување нема ништа.

— Научил на пување па се само пува. — Сви му се поцмевују за пување.

пуваџијам в пувало. — Дошаледњн пуваџија из варош, па се пува ко петал на

буњиште.

пувица ж в пув. — Пувице све изриле компири.

пувка несв1. отежано дише. — Запишил му се нос, едва пувка. 2. дува по мало.

— Још помалко пувка ветар, ал ће стане до пладне.

пувчам ауг и пеј од пувало. — Дојде и пувча да се пува, па се разиђомо.

пудење с гл им од пуди. — Дошло време за пудење говеда у Чемерник.

пуди несв 1. тера, гони стоку да пасе сама без чобана. — Књд пројде лето, говеда

пуду у Чемерник. 2. истерује кога. — Пуди гу ис-кућу, ал она неће да излезне.

пудљив, -а, -о страшљив, плашљив. — Неchм видела да-е неки по пудљив од

Микајла.

пужињакмпуж.—Недирајпужињка некалази.— Пуна градина спужињци.

пузаљкаж клизалиште, клизав терен. —Деца напраила пузаљку куде кладанац,

па не можда пријдеш да наточиш воду.

пузаљка се несвклиже се. — Пузаљкал се на дупе, све исцепил чешире.

пузаљкав,-а,-оклизав. —Пртина до извор млого пузаљкава, двапут сам падла.

пузаљкање с гл им од пузаљка се. — Отидоше деца на пузаљкање.

пуздер м поздер, 1. стабљике које остану после жетве, уопште стабљике

биљака којеје даље немогуће користити. — Збери пуздер, да га запалимо куде међу.

2. отпадак од конопље са којих је скинуто влакно. — Чукаш, чукаш грcнице, па

истришаш пуздер.

пуздраж 1. пометина. — Чекам да крава изврљи пуздру. — Развукал се како

пуздрa, 2. фиг месо са жилама. — Ја тражи месо, он ми дал пуздру.
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пуздрав, -а, -о љигав, развучен. — Неје цврс, него дојде све некако пуздрав.

пуздрак м в пуздра. — Була још неје изврљила пуздрак. — На њега дала голо

месо, а на мене пуздрак.

пузне се свр оклизне се. — Пузну се на снег, замалко да се скршим.

пукне свр 1. распукне се. — Пукла зевња од врућину. 2. поломи се. — Пучестовна

на две полутине. — Пукла му срченица на кола, 3. испали метак. — Пази, ће пукне

ис-пушку. 4. пренапрегне се. — Само што не пукне јуже с кое је врзан коњ. 5. изр. —

Оће дете да пукне одј-црећу (јако се обарадује). — Еднуш има да пукнем од муку

(поједе се жив). — Књд пукне пролет, ете ги у село (дође пролеће). — Има му пукнем

шамарчину, да се пуши (ошамари).

пукница ж фиг пеј храна. — Сваки дан ме едете, а ја пропадо спремајући ви

пукницу!

пулка ж дугме. — Откинула ми се пулка под гушу на овуј кошуљу. — Све му се

пулке покидале на микаду.

пуљење с глим одпуљи (се). —Заболеше ме очи от-пуљење у овеј књижуpине.

пуљи (се) несв5лене, буљи, загледа (се). — Што толко пуљиш у теј књиге, иди се

поиграј з-деца? —Пуљи се поваздњну огледало. — Нешто се Анђа пуљи у мене књд ме

сретне, кво ли во-е?

пуљпаз м деран, дериште. — Наеде се пyљпаз, и па истрча ис-кућу.

пуначњк, -чка, -чко не баш пун, не баш дебео. — Беше си пуначњк кондир књд га

донесе, ал га але испразнише. — Човек вој дојде такој пуначњк, ал неје како она.

пундрацим мн в пондраци.

пуњет, -а, -о напуњен, пуњен. — С коју пердушињу су пуњети јастуци? —

Њéкња-е пуњета сламарица с ржeну сламу.

/пуњет вук/изр намргођен, надувен човек, намћор. — Тија пуњет вук само гледа

да напраи неку завађу. — Кљдгођ га сретнем гледа ме ко пуњет вук.

пупа“ ж деч стомак. — Дете ми заболела пупа.

пупа“ несвједе, руча (деч). — Има ли нешто да дете пупа?

пупав,-а,-о закржљао а израженог трбуха. —Од малечко си-етакав пупав.

пупавком трбушаст човек малог раста. — Не те ниедна да узне пупавка.

пупка“ ж дем и хип од пупа, стомачић. — Што ти је гола пупка?

пупка” несвједе, ручка. — Пупка ли дете, пупка, да ми се напупка.

пупља м дете пунијег изгледа. — Куде ти-е пупља досег, што неје дошћл?

пупули несвразвија пупољке. — Цела градина почела да пупули.

пупулица ж главица на чиоди. — Баде ми остаде бес-пупулицу, како да закачим

шамију. 2. пупољак цвета. — Китке спремиле пупулице да цњвту.

пупуличка ж дем од путулица. — Откину ми се пупуличка на баде.

пупулка / пупуљка ж пупољак. — Још малко па ће ми исцњвту китке, видиш

колке су пупулке напупулиле. — Спремиле се пупуљке на љиљак, сЊл што се несу

расцњвтеле. — Девојче пупулка, да га цунеш, це расцњвти.

пупуњак м 1. зоол птица пупавац, царић. — Пупуњак напраил гњездо на Кли

суpку пот-камен. 2. фиг пејсићушна особа.— Мисли да се плашим одеднога пупуњка.

пупчЊк м дем и хип од пупак. — Увек се оцече на дете от-пупчек и остаи да се

чува. — Куде-е на дете пупчек?

пус, -та, -то 1. пуст, запустео. — Пус остал овакав живот! — Пусто остало овој

времиште 2. фиг проклет. — Поцрцамо од)-туј пусту работу. — Узе ми мужа тај
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пуста печалба. — Стекал сам болесо(д)-тој пусто трчање по работу. — Па ми побеже

онај пуста Калуша (овца).

пуста несвпушта. — Пуста крв на овцу, крвљосала.

пустаија м пустахија. — Да видиш само како живи тија пустаија.

пустеје несвпропада, нестаје. — Не мога да оберем све сливе, остаћ ги нека

пустеју. — Нека пустеје, књд нема кои да га работи. — Село пустеје, остало без)-живу

душу.

пустен, -а, -о напуштен. — Све ливаде пустене, ники гине коси, ники не чува

стоку.

пустиња жфиг болест, редња.—Дојде нека пустиња, па потамани све кокошке.

пустињак м 1. усамљеник, чудак. — Од убавог човека напраил се пустињак. 2.

запуштен, напуштен, уништен (крај, домаћинство итд.). — СЕг тој више неје село

ко што беше, остал сл пустињак. — Кад)-дојдомо у кућу, затекомо пустињак.

пустињско прил туђе, напуштено. — Не мари он за имање, ко да неје његово, ко

да-е пустињско.

пустињче речца која се користи пријадању, причању својих мука и невоља. —

Немаше који, пустињче, да ми причува деца, да им ја отрчим у општину да им се

навикам,

пусто прил напуштено, запуштено, пустош. — Све-е остало пусто. — Пусто да

му остане имање (клетва). — Куде се оšрнеш, све-е пусто.

пустолија ж запуштено, пусто, без људи, крш. — Тамти-е све пустолија, нигде

ништа нема.

пустоодм онај који нема нигде никога и нигде ништа, усамљеник, луталица. —

Постал је пустоод. — Не мож такој да живиш, неси ти пустоод!

пустосување с гл им од пустосује (2). — Научила од матер на пустосување, па

свачијо пустосује, тај џукела! — Ич да не слушаш тој њојно пустосување.

пустосује несв1. запусти се, постане пусто. — Не могу више да га работим, ћу

дигнем руке од имање, нека пустосује. 2. фиг куне, проклињеречју: „Пусто остало!“

— Стално пустосује кућу у коју-е дошла. — Немој ми пустосујеш кућу ћуте утепам,

замлато една!

пут м фиг путовање. — Сабајлеотидоше на пут. — Ел тежак беше пут? — Идејећи

с Кезу и“ не осети пут.

, путањка ждем од пут, стаза.—Све по путањку кроз)-шуму и етете у Боровик.

— Оди по путањку, да се не оклизнеш у андак.

путек м дем од пут. — Туј има едњн путik што се раздваја за Пудине.

путина ж1. стаза, путања. — Ако идеш по путину, неће залуташ. 2. ауг од пут.

— Досадише ми овеј излокане путине.

путинка /путињкаж стазица. — Идити полагачке ниспутињку, ја те стигнем.

путинче /путињче св путинка.—Сретога на путињче, води натоварено коњче.

путишта с мн ауг и пеј од пут. — Сел се маје по путишта и ридишта ко нека

замлата.

путпудаљкажзоол препелица Соurnix coturnix.— Нашал гњездо на путпудаљку

у ржeницу.

путпудаљче смладунче путудаљке.—Разбегаше се путпудаљчетија порженицу.

1 путпудаће несвпева (препелица). — Пуптудаће путпудаљка у ржeницу на убаво

време.
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путување с путовање. — Неје лако путување преко Џеврљанку до школу толке

године.

пућпуpуће несвпева (препелица). — Рано почела да пућпуpуће путпудаљка овој

лето.

пуца несв 1. фигпеј једе грамзиво, алаво.— Једе, пуца, кода-е дошњл из апсу. — Ел

пуца још онија ненајешник? 2. фиг стеже мраз, студен. — Пуца зима, не мож се

излезне ис-кућу.

пуцка“ ж 1. искокичано зрно кукуруза. —Узе царевицу да пече пуцке. 2. дрикери.

— Тој се закопчује с пуцке. 3. фиг здрав, чврст. — Сва-е пуцка. — Поглеј гу ква-e

пуцка, да гу цунеш, це распукне.

пуцка“ несву дем знач: пуца, 1. пуцкета. — Наулице пуца зима, а куде нас пуцка

öгењ у шпорет, загрејала се соба, па милина. 2. прави кокице. — Пуцка царевицу,

млого воли пуцке.

пушало с бот врста гљиве, кад се сасуши испушта прах. — С пушало се

најласно заустави крв кад)-це посечеш.

пушало“ с в запушало. — Куде-е пушало од стовну?

/пуши се несвериг настрада. Изр: — Књд га доватим, има се пуши! — Ће се пуши

ко качемак, ако га ја дрењам!

пушта несв1. ослобађа, истерује. — Не пуши, само пушта димови. — Вика ни

мати да пуштамо стоку у утрину, 2. пиша. —Пушта воду. —Отиде у грмење да пушта

бару.

пушта се несвриг роји се (пчела). — Први рој се вика првак, ка(д)-це други пут

пушта чела вика се потурак, ако је јака, па се и трећи пут пушти, ондак је тој трећак и,

на крај, копиљак.

/пушта говеда изристерује стоку из штале на пашу. — Наеде ли се, па да

пушташ говеда.

/пушта пене изр галами, дерња се, бесни, в пењави. — Што тија луџа толко

пушта пене, кои га сабајле наступи на жуљ2 — Нека он само пушта пене, ми ци

гледамо нашу работу.

/пушта рогови /изрљути се, дури се. — Немој стално да пушташ рогови, никите

неће трпи ка(д)-ци такав! Изр: пушти рогови наљути се, натмури се. — Пуштил

poгови, па с никога не орати.

пуштање с гл им од пушта (се). — Данђс нема пуштање волови на пасење, ће

докаруемо сено.

пушти свр пусти. — Пушти га нек си крши врат како знаје, књд не слуша!

пушти се свр 1. пусти се. — Пушти се нис-туј долину и отрча у реку. — Пушти се

са скије низ падину, 2. фиг изроји се (пчела). — Пчела се пушти више пут.

/пушти воду/изробавималу нужду, пиша. — Отидеда пушти воду, сbг цеврне.

/пушти се у промет изрода се распусном животу. — Па се тај кучка дала у

промет, праи скучницу одј-Ђорину кућу.

пцетиште с аут од пието. — Теше ме изеде едно пЦетиште на сокак.

пцето с 1. пас, псето. — Пцетишта га, дабогда, изела, досади ми да брзим тој

кравче по орман.— Проведо лето како пцето. 2. фиг зао, опасан човек. — Такво пцето

o(д)-човека још неchм видел.

пцовање / пшување с гл им од пшује. — Беше туј и пцување и тепање. — Нема

тепање бес-пцовање. — Не гине ми пцовање књд дојдем дом.
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пцује несвпсује. — Пцује га сваки који га знаје. — Пцују га овија дунђери, па

растурају. у : * * } } 1

пчелка ж дем и хип од пчела. — Раније несу умејали, него књд ваду мед ис-трмку

стрљају и пчелку.

пченица ж пшеница.—Купимо четристо кила пченицу те туј годину изимимо. —

Одавно не сејемо пченицу, њу купујемо.

пченичан, -чна, -чно пшеничан. — Одавно се овдека меси пченичан леб, а

памтим кад)-це јел само ржeничан, па и тој неје стално.

пченичан леб мхлеб од пшеничног брашна. — Поубав је пченичанлеб, а поздрав

рженичан.

пченичиште с њива, место на коме је сејана пшеница. — Туј-е пченичиште

куде смо сејали пченицу.

пченичка ж дем и хип од пшеница, пшеничица. — Свари малко пченичку за

задушнице.

пчешки, -а, -о пасји, псећи. — Овој ти-е пчешки живот по печалбу. — Пчешка

работа, замочује куде стигне. .

пчешљак (пчешњак м псећи измет. — Глеј куде ступујеш, немој да згазиш на

пчешњаци.

Р

рабаџија монај који се бави превозом робе уз помоћ запреге. — Чак из Вла

сотинци ни-е Гига рабаџија докарувал цреп да покриемо кућу.

рабаџика ж она која се бави превозом робе уз помоћ запреге. — Петнаес године

сам радела ко рабаџика све мојега башту.

рабаџилisк мрабаџијски посао, рабаџилук. — Едно време се бавил срабаџилек.

рабаџиска кола с мн 1. запрежна кола. — Некад)-смо ис-Предене све вукли с

рабаџиска кола, друго неје имало. — Куде ћу сам овој да понесем, затој ми требу

рабаџиска кола. 2. изр: — Докарал се ко рабаџиска кола (ирон).

рабаџиски, -а, -о који се односи на рабаџију или му припада. — Неchм ја

рабаџиски коњ, па да толко потеглим.

рабаџисување с глим одрабаџисy(ј)е. —Неки су живели само одрабаџисување,

несу ишли у работу, работили су с кола и волови.

рабаџисye / рабаџисује несвпревози запрежним колима. — Ставра-е раба

џисувал од|-станицу у Предене до Село, сваки ден, лети и зимени.

работа“ ж печалба. — Из нашу малу сви мужи су ишли у работу, да спечалу неки

грош, само су Милча и Велин седели дом.

работа“ жрад, посао, в сумаработа, в чистаработа. — Одработу у-светбега

Само ти дојди, работа колко оћеш. — Не плаши се од работу, ми смо одавно нашо

сработили. — Поцрцамо од работу.

/работа“ изр: голčма работа незнатна ствар. — Голема работа што се он на

секирал, тешка - нешто немогуће. — За тој да ви даде коњи за јутре ће буде тешка

работа, серсем - добар посао. — На пазар у Власотинци напраил серсем работу,

испродал кола компири, онај - мушки и женски полни орган, тј. полно општење. —
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Тел би онуј работу, ал да ники не знаје. — Увати ме за онуј работу (изазивање). — Ће

остане без онуј работу (претња) варлија работа.

работан, -тна,-тно радан, вредан, приљежан. — Тој су млого работни људи. —

Работан, па нема куде више.

работење с глим одработи. — Не бега, ко други, од работење. — Кво работење,

он бега од сваки посо.

работетина жаут и пеј од работа. — Одј-туј пусту работетину не мож главу да

дигне.

работи несвради, дела. — Ја да цркнем работејећи, ники нема да каже: „Никола

работи“, а Тренча само да узне косу у руке, ништа да не работи, одма има да кажу:

„Тренча пропаде одработу“.—Данђс ће работимо дома. — Работи квоти се каже и не

зановетај! — Н-умеје ништа у руке да работи. — Работи по цел дtн око кућу. —

Искарал му очи што работи. — Работи ко суpтук.

работлisкм вработа“ и работа“. — Пошћл сам у работлик како дете, а врнул се

како старац. — Од његов работлђк који-е видел вајду?

работник монај који ради, радник.—Добри работниције очувала прија Јерина.

работница ж. она која ради ваљано, радница. — Жена му работница, неје се

салтосала како ти.

рабуш м 1. рабош. — Књд мастимо пређу куде бојаџију, даде ни рабуш. — У

ваљавицу на клашње се турал рабуш, 2. фиг списак, записник. — Ич се не секрај, све је

тој куде мене записано у рабуш.

рабушка ж црта на рабошу. — Забележили смо с рабушку.

раван, -вна, -вно без узбрдице, водораван. — Одовде до Павлову гремаду ти-е

раван пут. — Равно ко ус-комин (изр).

равена ж рад у заједници (забележио М. П.)

Равни дел м мти висораван, коса.

равнина жравница. — Ће косиш све по равнину, а ја ћу нис-падину.

равнинка ж дем од равнина. — Наравнинку, под буку, у ладовину, ћу постаљам

обед.

равничка ж дем од равница. — Збрамо се такој на равничку, поседамо у круг,

извадимо из јанџик леб да едемо.

равниште с аут од равнина, зараван. — Кола остаимо на равниште, волови

испрегнемо да пасу, а ми беремо сено и цел ден препојемо.

Равниште м мтн ливаде.

равно прил право. — Излезнеш на дел, па равно све до Белу воду, па трг се

омакнеш накуде Власину.

Равно бучје смтн шума.

равња несвпоравнава, равна. — Равњај говеда књд вучу кола, немој Жерко да

претежи на Мурџу. — Равњају патос на собу.

равња се несвриг упоређује се. — С њега ники не мож (да) се равња. — Равња се он

и спостари од њега.— Немој се равњаш з-богати, равњај се ти с онија што су какоти.

равњање с гл им одравња (се). — Требе му добро равњање с пердашку, да буде

sид прав. - Књд вучу, држ им равњање, Да Не претегне ни едњн вол.

равњача жлетва којом се равна тек нанесен малтер на зиду. — Узни равњачу,

па изравњај sид.
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равуника ж бот хајдучка права беле цвасти Асhillea Millefolium и жуте цвас

ти Асhillea Clipealata, вајдучка трава. — Деда-е увек пил чај од равунику. — По

Чeмeрник расту бела и жута равуника, жута-е полековна.

рада ж бот више врста цвећа, в бела рада. — Књд исцћвти рада, побелеје ливада

покрај друм.

раденик м вредан, марљив човек. — Такав раденик немаше у цел крај.

радење с гл им од ради. — За радење га нигде нема, ал за баксузлiк се однегде

створи.

/ради радњу изрлака жена. — Знае да ради радњу тај жена.

радилиште с градилиште.— Докле се не презнојш добро на радилиште, тешко

ће спечалиш паре.

радња ж фиг шлиц. — Отворил радњу, ће му излети пиле (откопча илиџ).

Радоил м име.

Радојло м име.

радос м 1. радост. — Радос и скрбос иду барабар. — Неchм знала за радос, само

за работу, трчање и ринтање. 2. весеље. — Викали ни Вуканови на радос, жену унуку

Благуну. — Неје ми на радос (изр).

радосан, -сна, -сно радостан. — Врнул му се башта из работу, па-е толко

радосан.

Радосов м име Радосав.

Радосова ж име Радосава.

Радосовка ж име Радосавка.

радосување с радовање. — Тој радосување за нове чеширке од њи досегнеchм

видел.

радување с радост, радовање. — Да знаш само с какво радување смо га до

чекали из работу. у

ражаби се свр 1. раскречи се. — Опузну ми се една нога, па се ражаби и падо на

љизгавицу. — Ражабил се, па не мож од њега да пројде човек. 2. фиг умори се од

ходања. — Ражаби се одеећи целден натам-наовам по село.

ражени (се) свр разведе (се). — Еднога ли-е раженила тај кучка. — Раженил се

Тикомир из Друсyнци, а да тој несмо ни знали.

раженица ж бот раж, врже. — Овуј годину подбаци раженица.

ражењет, -а, -о разведен, разведена. — Има две-године како-eрaжeњета и седи

куде родитељи.

ражењување с глим одражењује (се). — Беше готов и на ражењување, докле се

она не свести.

ражењује (се) несвразводи (се). — Ражењује ги тај олобјда како си умеје, ама

чим се узну. —Жени се с њу, ражењува, иде ги мука-невоља. — Раније се несу овакој

женили и ражењували ко сbк.

ражљеби (се) свр 1. пеј нацери (се). — Још еднушли ми се онакој ражљеби, ћу гу

разлепим преко прлицу. 2. фиграскречи (се). — Седла на клупу, ражљебила ноге, само

што војсе не види онај работа, 3. фиграшчеречи. —Други пут књд гу уватим, има вој

ражљебим онај накарминисана уста, да ги више не отвори. 4. фиг размакне (се),

растави (се). — Млого се ражљебили парошци на вилу, це-строшу.

Јражљеби ноге/ изр раскречи се. — Наspни да видиш онуј олобјду како се

ражљебила с краци насред ливаду.
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Тражљеби уста/изрнацери се. — Ја вој причам моју муку, а она ражљебила уста,

па ће се кокоће.

ражљуве се свр фиг почне да једе, разједе се. — Од сабајле се ражљувал.

ражџагољи се свр расприча се, разгалами се. — Ражџагољили се у кућу, па не

чују колко ги викам,

ражџака се свр 1. фиг разгалами се, разгракће се. — Ражџакала се деца прет

школу како чавке. 2. фиг непрестано тражи. — Ражџакала се да вој дадем моје

кондуре за собор.

ражџањка се сврстане да тражи што од кога. — Ражџањкала се падај ми овој,

дај ми оној, ко да работим у задругу.

ражџапа се свр фиг почне да се свађа, расправља, разљути се. — Ражџапала се

што су говеда улезла у њојан јечам,

ражџеврљи свр развали, разбије. — Ражџеврљилму неки њокалицу. — Ражџе

врљил све опћнци од одење.

разазна сврразуме, схвати. — Књдразазна, можда му казујеш, овакоljЈ-епијан.

разазнава несвразазнаје, почиње да схвата. — Почел да разазнава, ал још неје

кадар да орати.

разазнавује несвв разазнава, распознаје. — Дете већем разазнавује људи.

разака се свр фиг проскита се, почне да луња. — Разакала се од рану зору по

малу.

разален, -а, -о размажен, в уален. — Разалена-е, неје работна, кој ће ти ђавол

таква жена?!

разан, -зна, -зно различит, свакојаки. — Разан свет вој дооди у кућу, млоги нија

не познâвам.

разапиња несв1. разапиње. — Разапиња конопче за веш. — Разапиња кожу од

овцу да се суши. 2. фиг одговара. — Он напраил пакос, а мене разапињају с питања

што-е тој уработил“

разапиња се несвриг пропада, премара се. — Ја се разапињам од работу, а он си

тера аљку на батаљку.

разапињање с гл им од разапиња (се). — Еве ти јексери за разапињање кожу

o(д)-теле.

разапињач м подупирач жице за веш. — Скршилми се разапињач, не могу веш

да постиљам.

разапне (се) свр фиграстргне (се), присили (на нешто, у претњи). — Књддојде из

работу, ће га разапну онија аламани да им помага, неће можништа свое да уработи. —

Ћега разапне башта, што-етој напраил. — Овија вика дај ми овој, онија дај ми оној, не

могу се разапнем на све стране, да на свакога угодим.

разбанда се свр фигразмаше се у жустром ходу. — Разбандал се нис-пут, отиде

накуде Ракинци.

Разбарци м мн мтн пашњак, шума.

разбашари се свропусти се, одмори се, рашири се, разбашкари се. — Ће се

разбашаримо књд уработимо све. — Има си собу куде да се разбашари.

разбега се свр побегне, изгуби се. — Књд излезе оној бесно керче из)-шумак,

разбегаше се овце на све стране.

разбере (се) свр разазна, разуме (се), схвати. — Ће дојде време ка(д)-hе раз

береш кво сам ти оратила, ал тisк ће буде касно. — Разбрали ме што ти наорати? —
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Разбрали се, сестро, у ткање, па и мене да ми припомогнеш? 2. развредни се у брању.

— Разбрали се, па све сливе обраше за два-дњна. 3. фиг споразуме се. — Разбрастели се

више, ел ће још да се џапате?

разбере“ сврразмрси нити у ткању. —Замрсиле ми се ните, требе ги разберем.

разбеснеје се свр разбесни се. — Разбеснеје се ко луџа, па све поврља по кућу. —

Разбеснејал се, не мож га ники смири.

разбесује се свp добије нагон за парењем (кучка). — Разбесувала се Стратијина

кучка, збрала се по њу селска кучишта.

разбива (се) несв1. разбија (се). — Дојде пијан, па почне да разбива по кућу. —

Ако му не отвориш, ће разбива врата. — Разбива лед прет кућу. 2. фиг пада, угрувава

се. — Разбивају се деца на поледицу. 3. фиг бије, туче (се). — Разбива од|-тепање. —

Па ће те мој булазар разбива ако ме дираш.

разбивање с гл им од разбива (се). — Ласно-е за разбивање, требе прво да га

очуваш. — Сви на разбивање лед!

разбие свр 1. повреди, умлати.— Књд га ватим, ћу га разбием. — Падал, па разбил

чутуру. — Ће гу разбиe oд)-тепање. — Немој с камен, главу ће му разбиеш. 2. фиг

избије (зуб). — Падал па разбил зуб. 3. изр: разбие паре уситни новчаницу. — Књд

разбием иљадарку, ћу ти дадем за трошак.

разбие се свр падне, угрува се, повреди се. — Кад)-це разбие на лед, тек ће дојде

да ми плаче.
н t 1 1 ј t 1 × 1

разбира несвразуме. — Мож му оратиш колко-гођ оћеш, ништа од|-тој он не

разбира. — Да она нешто разбира, не би ти тој рекла.

разбира“ несвпребире замршене нити на разбоју. — Не смитај вој књд разбира

жице.

разбира се несвразуме се, познаје, зна. —Не разбира се у плетење. —У кво се па

ти разбираш?

разбирање с глим одразбира (се), 1. разумевање. — Неје баш добар с разбирање,

неће те свати. 2. пребирање, размршавање нити основе на разбоју при ткању. —

Најтешко ми пада разбирање жице на разбој.

разбистри (се) свр 1. учини бистрим, избистри (се). — Нека се извор разбистри,

патњг завати у шуле. 2. фигучини јасним, прочита. — Да ми разбистриш овој писмо,

које ми муж пише изработу.—Још војсе неје разбистрило у главу, још се заноси.

разбистрување с гл им од разбиструје (се). — Млого требе да чекамо раз

бистрување, да идемо на неки други извор да пијемо.

разбиструје несвриг разведрава. — Разбиструје га откуде Острозуб.

разбиструје се несв1. бистри се, пречишћава се. — Вода почела да се раз

биструје на кладанац. 2. фигразведрава се. — Небо се разбиструје, ће стане киша. 3.

фиг постаје свестан. — Ел почело да му се разбиструје у главу?

разблажен, -а, -о разређен. — Млого воли да пие разблажено млеко.

разблажи свр разреди додавањем ређе течности. — Разблажи овој кисело

млеко, штипе от киселоћу, не мож се еде.

разблуден,-а,-оуаљен, размажен преко мере.—Детиште им млого разблудено.

разблуди (се) несвуали (се) од преситости, поквари (се), ваздише— Разблудили

сва детишта, па им за ништа несу. — Разблудил се дибидус, нит кога мари, нит кога

бакари.
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разбој“ м 1. дрвена направа за ткање. — Уведе ли ните у разбој, ако неси, да

дојдем да ти помогнем? 2. направа која држи кош са житом у воденици. — Разбој

држи кош са жито. t

разбој“ м свађа, туча. — Иди, па у твоју кућу праи разбој, немој куде мене да се

бијеш.

разбојиште с поприште сукоба, свађе, туче. — Од кућу ми напраила деца

разбојиште.

разборави се свр врати се из сна или несвестице, освести се. — Одј-цпање још

се не мож разборави.

разборит, -а, -о разуман. — Деца им млого разборита.

разборито прил јасно, на свом месту, нормално. — Ни едно што-е рекал нее му

разборито.

разбрзи свр разјури, растера. —Збрала се кучишта на рид, иди ги разбрзи седну

мотку! — Убаво си седемо пред)-sâдругу, ал ни Џида разбрзи.

разбрчка (се) свр 1. припреми храну (за свиње). — Разбрчкај компири у помије,

па сипи на свиње. 2. фигразблатњави (се). — Разбрчкало путишта, не мож се оди. —

Снег се топи, разбрчкало се на све стране.
г - I • 1 • 1 1 1

разбуди (се) свр пробуди (се). — Разбуди га, ако се још неје разбудил, требе да

иде у школу.

разбукари се свp добије нагон за парењем (свиња). — Свиња се разбукарила,

требе гу водим куде вепра.

разбута свр растури, разбаца, разбуца. — Улезла прашчина у плевњу, све

разбутала сламу.

разбутан, -а, -о разбацан, растурен.— А-што-е све по кућу разбутано, ко да су

били лопови?

разбуца свр поцепа, оштети. — Јучерке облекал џемпир, данаске му разбуцал

лактови.

разбуца се свр 1. разриче се (бик, во). — Волови му се у кошару разбуцали, само

öће да се боду.- Разбуцала се говеда низ дел, мора да е воловодњица. 2. фиг пејразвиче

се, разљути се. — Што ти се муж насабајле разбуцал по кућу?

развади свр растави завађене. — Побили се петлови, едва ги развадимо.

развађа несвраставља завађене. — Ако се па бијете, нећу више да ви развађам,

па се покрвите.

развален,-а,-оразваљен, порушен.— Развалени плотовинис пут, едва пројдо по
нöћ.

развали свр 1. поруши, поломи.—Снег развалил лесе и покршилтарабе, требе ги

попристегнемо. 2. фигжестоко истуче кога, настрада. — Развалили га од|-тепање.

развали се свр 1. сруши се, поломи се. — Кућа ће му се развали, а он си две-паре

не дава за тој. 2. фиг преједе, наједе се преко мере. — Развали се од едење, и па му

малко. 3. фиг отвори се (небо). — Развалише се небеса, три дана не стаде овај

помочуља.

развалицаж дилема.—Неchмја у развалицу далда га купим, не секирајте се затој.

разваља несвобија, руши, растура. — Неће им отвори, па ће разваљају врата. —

Неки ни стално разваља тарабе на градину.

разваља се несвједе преко мере. — Само нека се разваља с туј сланинетину,

после ће буде куку-леле.
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разваљање с гл им од разваља (се).

1 разваљување с глим одразваљује (се). — Ако ни не отвори, ће буде разваљување

врата.

разваљује несвруши. — Разваљује плот, бће (да) slina oграђу.

разваљује се несвđиг једе преко мере. — Разваљује се од едење.

развари (се) свр раскува (се). — Узни котле, па развари кешири за свиње. —

Немој ги стураш с вериге докле се добро не развару тија компири.

разведе свр 1. фиг подеси зупце на тестери. —Требе да разведем тестеру и добро

вој набстрим зупци, неће више да сече. 2. фиг извади изразбоја. — Спремила сам се да

данаске разведем ткање. 3. фиг растави или, помоћу срчанице, развуче кола због

дужине терета. — Разведи кола, требу ни кривуљке да докарамо брашно изј

-задругу. 4. фиr одведе. - Орле орде, крстати брале, разводи öблак по пусту гору

зелену, куде нема деца да плачу, свиње да грду, говеда да рикају, там, у пусту гору,

куде нема људи, куде девојка девет године у црн појас црн пелен повива (бајалица

против облака, Бајинци, Рупље).

разведрување с глим одразведрује се. —Одразведрување још ни помена нема.

разведрује се несвразведрава се. — Разведрује се откуде Лесковац, јутре ће

бидне лепо време.

развезе свр 1. фиграсприча се, распреде о чему. — Књдразвезе од рат, више га не

можслушамо. 2. фиг засвира.— Развезе ли сармунику, сви се одма вату да играју.

развејан, -a, -o 1. овејан, очишћен од плеве. — Пченица-е развејана, мож се одма

збира у вреће. 2. фиг разагнан, растеран. — Села се испразнише, а народ отиде

развејан низ туј Мораву.

развеје свр фиграздава, потроши. — Појди и ти с њега, зачђс ће развеје паре од

јунци, ако ги продаде, ништа неће донесе дом.

1 развеје се свр почне јако да веје (снег). — Кад це развеје, наврља снег дори до

пенџер.

развенча се свр разведе се. — Још се несу узели, оће се развенчају.

развива несв1. одвија, одмотава. — Гледам га како развива онуј артишку, да

види кво сам му купил. 2. фиг преповија бебу.— Не дирај гусšг, развива дете, па да му

даде да сиca. 3. фиг развлачи коре за питу, спрема питу. — Развивам баницу За

КОСaЧИ.

развива се несв1. развија се, расте, крупња. — Развива се у убаво девојче, брзо

це момци тепају око-њу. 2. фиглиста. — Развива се гора, стигла већем до Расовачки

рид, до Ђурђовдњн ће покрије Чeмeрник.

развивање с гл им од развива (се). — Развивање, повивање, ранење — тој ти-е

работа око дете.

развидели се свр сване. — Развиделило се, можда поодимо на пут.

развиделување с гл им одразвиделује се, свитање, свануће. — У развиделување

ће појдемо с кола у Власотинци по цреп.

ј развиделује се несвсвиће, свањава. — Свг се рано развиделује, поранчке да

ЛеГНеМО.

развиди се свргнесвеиди се, свањава.— Већем се развиди, можда ујанемо коњи и

појдемо.
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развије свр 1. одмота, одвије. — Нека развије поклон, да види кво му башта

пратил. 2. фиг скине пелене. —Да развијем дете, па да га омијем. 3. фиг спреми питу.—

Неје ми тешко, зачас ћу ја да развијем баницу.

развије се свр 1. одрасте, порасте. — Развил се у убаво момче. 2. фиг олиста.—

Развила се гора, па мирише.

развика свр пробуди, дозове кога. — Развикај га да се диза, требе ни нешто

помогне.

развика се сврразвиче се, разгалами се. — Развикал се по говеда одј-цабајлепо

кошару. — Развикал се ко Здравко за спржу (изрека).

развлачи (се) несвриг отеже. — По целден развлачи дупе, не можда окопа

едно градинче. — Неће мајстор да заврши, ваздњн развлачи работу, да си подигне

цену. — Не работи, но се развлачи ко пометина.

разводи несв1. раставља. —То-е опасна женетина, пази се од њу, разводи мужи.

2. фиг подешава зупце на тестери. — Како да гу набстрим, књдн-умејем да разводим

зупци, 3. фиг вади из разбоја ткање. — Исече урежњаци, па разводи ткање.

разводи се сврфиг има нагон за спаривањем (крава). — Разводила се крава, па гу

водим на бика у Пауновци.

развраколи (се) свр развесели (се). — Чоне ће ви развраколи, знаје триста

измишљотине. — Развраколил се, по цел ден поје, а не знамо кво-му-e.

разврже свр 1. развеже, одвеже све. — Развржи конопци да стоварамо сено. —

Развржи говеда, па искарају утрину.- Разврзала шамију од врућину. 2. фиграсприча

се. — Разврзал език, само ломоти ко у празну воденицу. — Књд разврже од ропство,

три-двна ће ти прича, 3. фиг одреши. — Разврза кесу и плати цел цек.

разврже се свр 1. одвеже се. — Разврзале му се опутке на опћнци. 2. фиг побесни,

разузда се. — Разврзал се, па се дом не сврта. — Разврзала се тај бесуља, ники војне

мож стане на пут.

разврзан, -a, -o 1. одвезан, развезан. — Што су ти такој подвешке на черапе

разврзане? 2. фиг обесан, разуздан. — Разврзан, дом се не сврта. — Куде мене не би

била такој разврзана, но би се знало куде e на жену место.

разврзување с гл им одразврзује (се). — Докле беше мука за врзување, cir je па

мука за разврзување кад)-це насађуе снопје за вршу.

разврзује (се) несвразвезује (се), одвезује (се).— Сам ги је врзал, сам нека сиги и

разврзује. — Разврзуј се, ако мож, да те несу врзали ко коња са сапку.

разврља свр разбаца. — Разврљај сено у-круг, да се суши. — Разврљал ку

барчетија место да ги збере на куп.

разврљан, -а, -о разбацан, несређен. — Све вој по кућу разврљано.

разврљи свр разбаца. — Отишал да разврљи ђубре по њиву куде ће бремо за

компири.

разврљување с гл им од разврљује. — Без разврљување овакој дебели откоси

не-це осушу.

разврљује (се) несвразбацује (се), размеће (се), расипа. — Разврљује онија

дебели откоси у браниште, да се сушу. — Разврљује се спаре ко да гибере на буку.

разврне свр 1. одшрафи. — Разврну ли шрав на кола? 2. фиг врати на другу

страну. — Разврни овце, нека пасу накуде куће. 4. фиг одврати (од чега). — Разврну

ме от пут. — Разврну ме да не купим оној коњче од Милчу.
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разврти свр 1. одшрафи. — Вала Богу књд га еднуш разврте, да га заменимо. 2.

фиг замахне, залепи. — Кад ти развртим едну шљакавицу, има се пушиш! — Књд

развртим, има га врљим преко долину. 3. фиг пробије, досади. — Главу ми разврте с

тој стeњање.

развртка свр растави нити које су упредене, супр навртка. — Сег требе да га

разврткам, неје добро наврткано.

развртотина ж беспосличар, онај који друге замајава. — Наврте се куде нас тај

развртотина, па не мож човек од њега ни у клозет.

разврћа се несводирафљује, супрзаврћа. — Целден разврћа неки клин и немож

га разврне. — Тој се такој не разврћа, него на другу страну, 2. враћа на другу страну.

— Разврћај говеда накуде воденицу. — Ако чекаш онда разврћа стоку, ће се начекаш,

боље сигу ти разврни. 3. дангуби, мота се. — Разврћа се одјутрос по кућу, никако да

излезне. 4. осврће се. —Немој ми се стално разврћаш, елиди како требе ел се поврни.

разврца (се) свр поцепа (се). — Како толко разврца џемпир на грбину, кои те

сецал? — Разврцал се на тарабе кад) це прекачувал.

разврчка (се) свр 1. извуче игле из плетива. — Кој ми разврчка игле иш-черапу

што сам заплела? 2. извуче (секанап из чарапе или опанка). — Разврчкал му се опћнак,

па н-умеје да га наврчка. — Разврчкала вој се нерапа, а врчка се откинула.

разврчкан, -а, -о развезан, без везице. — Иде с разврчкане черапе.

разврчкари се свр размили се, проскита се. — Разврчкарила се деца по кућу. —

Разврчкарили се, па от-кућу на кућу по ваздњн, не свртају се дом.

разврчкување с гл им од разврчкује (се). — Како да се изборим с разврчкување,

па кој ми овој работи?

разврчкује (се) несв1. извлачи игле из плетива. — Неки ми стално разврчкује

игле иш-черапе, три-године не могу ги исплетем. 2. извлачи канап из опанка или

плетенине.— Н-умеје ли да ги заврже, па му се стално разврчкују опћнци?3.разврће

се (у ходу). — Таман скрочим, подвешке се разврчкују.

разврши свр отпочне с врха да узима што. — Ти, богами, разврши други стог

зимус за овце. — Развршимо врчву са спржу.

развршување с гл им од развршује (се). — Узни гвоздену вилу за развршување

стог.

развршује несвпочиње да узима са врха. — Ћеразвршујемо сламу ис-плевњу за

постиљање на говеда. — Развршуј другу канту с маз.

развукување с гл им од развуку(ј)е (се). — Мука да те увати од његово раз

вукување.

развукуе/развукује несв1. развлачи што. — Развукују струју за нашо село. —

Куче развукуе неки опћнци по авлију. 2. одуговлачи. — Узне да работи, па развукуе,

развукуе. — Развукује работу до бесвес.

развукуе се / развукује се несволењи се, вразвлачи се. — Развукује се ко да гу

мрзи што е жива.

развуче (се) свр 1. одужи (се), отегне (се). — Ако оћеш да ти развуче посо, ти га

погоди да ти он работи. — Ће узне да работи, па це развуче и ништа неће напраи. 2.

фигошамари, удари.—Немој га љутиш, ће ти развуче шамарчину, да се пушиш.

разгази свр 1. рашири ходањем (обућу). — Едва разгази ципеле, млого ме уби

вашеју. 2. утаба, нагази (снег, земљу...). — Сkrтуј куде си копал добро разгази да се

не познава. — Разгазимо снег, напраимо пртину за ђаци до школу.
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разгазување с гл им од разгазује. — Не помага ни разгазување, па ме ципеле

убивају. — Без разгазување не можда напрајиш пртинку.

разгазује несв1. ходањем обућу чини комотнијом. — Обу опћнци да ги раз

газујем, ал колко видим— не бива. 2.утабава, гази (земљу, снег). — Разгазује снег иза

кошару, туј ће рани овце.

разгален, -а, -о размажен преко мере, yaљен, покварен. — Разгален, да нема

више куде.

разгали свр размази преко мере, уали, поквари. — Разгалили га, па никога не

верма.

разглеђување с гл им од разглеђу(ј)е (се). — Без разглеђување, ники неће да ти

узне кобилу.

разглеђуе (се)/разглеђује (се) несвзагледа (се), разгледа (се у огледалу). —Што

лини овија људи оволко разглеђују?—Цело јутро се разглеђуе ко да ће у прошевку.

разглибавеје се свр постане глибаво, каљаво, блатњаво. — Врну суснежица

колко да се разглибавеју путишта.

разглибавен, -а, -о раскаљан, блатњав. —Дошло разглибавено време, одиш по

разглибавени путишта, свуде бачкољ.

разглоби свр ишчаши, растави. — Тај кокала требе да разлобиш.

разглоби се свр 1. фиг отвори се, раствори се (небо). — Разглобила се небеса, три

двна шврчи киша непрестално. 2. фигумори се, непостане. — Разглоби се одеећи цел

дњн по говеда. 1

разговњосан,-а,-о вулгразмажен, уаљен, покварен. —У, што би ја тепала оној

разговњосано детиште.

разговњоше (се) свр вулгуали (се), размази (се преко мере), поквари (се). —

Разговњосали дете, па никога не слуша. — Баба и деда га разговњосали, па сbг ни њи

не зарезује. — Нема ништа горе од тој кад це дете од малечко разговњоше.

разгоди“ свр одустане, в пишмани се, супругоди, погоди. — Разгодили веридбу,

такој да обд)-цвадбу нема ништа. — Убаво му погоди работу, а он, књд отишел, све

разгодил.

разгоди“ свр договори се да обрађује имање сваке друге године. —Несу могли да

поделу долину, па гу разгодили, да гу работу на године.

разголен, -а, -о огољен, разголићен, откопчан. — Сег девојке иду разголене,

нека(д)-це тој неје смејало. — Немој разголен на тија ветар, ће те прокорма.

разголи (се) свр разголити (се), оголи шта или кога. — Разголи дете дупе, да им

покаже пручке од Тикомиров каиш. — Разголил се, па вика ладно му.

разголиздрен, -a, -o/ разгољиздрен, -a, -o, вразголен. — Иде си такој с раз

голиздрене груди, две-паре не дава што ће га ветар прокорма. — Иде си такој

разгољиздрен сред зиму.

разголиздри (ce) / разгољиздри (се) свр вразголи (се). — Разгољиздрила дупе

туј, пред мужи, да гу гледају. — Умеје она и да се разголиздри, да гу момци боље

осмотру.

разгон м бот ливадска биљка Veronica officinalis.

разгорачи сврразрогачи, исколачи (очи). — КЊдме-е видела, разгорачила оволке

öчи.

разгори се свр распламса се (ватра). — Сћг це разгори огењ, књд му турим

чамове треске.
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разгради свp уклони (ограду). — Морал сам да разградим авлију, да улезне

камијон с песак.

разграђување с гл им од разграђује, разграђивање. — Књд почнемо разгра

ђување, сви плотови има да смћкнемо.

разграђује несвруши саграђено, уклања ограду. — Едно време гради, друго

разграђује (изр). — Ће разграђујемо плотови, ће проширујемо пут.

разграка се свр 1. разгракће се. — Разгракале се вране на овуј зиму, ко да су

намирисале мршу, 2. фиг пејразгалами се. — Разгракал се толко да од њега не можда

дојдеш до реч.

разграња се свр разграна се. — Разграњале се метловине пот кућу, мора ги

кастрим.

разграче се свр вразграка се. — Такој ка(д) це сабајле разграчу чавке и вране,

стра ме увати. — Немој пада се он разграче како умеје, а ми да га само слушамо.

разгрди се свр разгрокће се (свиња). — Гладне ли су ел несу, ал се свиње ођутрос

млого разгрделе.

разгребе се свр гребањем олушти кожу. — Што си се разгрeбал толко по

грбину? — Разгрeбал младеж.

разгрми се сврнесварми подоста. — Разгрмело се откуде Власину, па само

пуца, зачас ће дојде и куде нас киша.

разгрми се“ свр постане грмен, развије се, раскрупња се (дрво, трава, цвеће). —

Овеј се карте (жбунасто цвеће) млого разгрмиле, па цавту ли цавту.

разгрне свр 1. размакне. — Разгрни пепел, ће најдеш запрећану главњу, па

наклади огењ. 2. скине са себе, открије. — Ако ти е врућо, разгрни едну постељку. —

Књд вој разгрнеш канавац, твоја е.

разгрне се свр 1. скине што са себе, открије се. — Разгрни се, немој се ознбиш

поред кубе. 2. фигразиђе се (облаци). — Кад)-це разгрну облаци, па ће огреје слbнце.

разгроће се свр распева се на сав глас. — Разгроћала се, па по ваздњн поје по кућу

и работи.

разгрћа несв1. разгрће, отпрета, огољује, супр загpћа. — Разгрћа оџаци да види

есу ли врзали компири. — Не разгрћај дете, ка(д)-це стоплило. — Разгрћај снег око

кућу, видиш да ни затрпал. 2. фиг начиње што, развршује. — Ће разгрћамо и трећи

стог, све поедоше говеда.

разгрћа се несвоткрива се, разголи се. — Немој се разгрћаш, ће оšебнеш.

разгрћање с глим од разгрћа (се). — Викај га да ни помогне око разгрћање стог.

— Требе ни млого време за разгрћање снег око кошару и појату.

раздава (се) несвраздаје. — Н-умеје ништа да чува, све раздавана деца. — Ништа

му неје остало, раздавал на аламани. — Раздавал се данћс нешто, па све што му

затражу дава бес-питање.

раздаде свр раздели, пода другима. — Књд раздаде и тој што му-е остало, које ће

работи?

раздаљина жрастојање, размак. — Не можда оратимо на оволку раздаљину. —

Делиги раздаљина, па се не виду често.

раздани се сврсване. —Чекај да се добрачке раздани, патњг пооди на вашар.

раздањување с гл им од раздањује се. — Не чека раздањување, но још по мрак

иде на работу, на брану, на Власину.
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раздањује се несврађа се нови дан.— Раздањује се, а он јоште спи, а рече ће тера

волови у Власотинци да продава. н

раздвои (се) свр 1. растави (се), разведе (се). — Кад)-це довату пцетишта, не

можти нисмотку раздвоиш.— Раздвоимо волови да се више не боду. — Беоше муж и

жена, а сhг се раздвоили. 2. одвоји (се), подели (се). — Раздвоили се одавначке, не

живу у заедницу.

раздел м део, деоница, два једнака дела. — Напраи прво раздел, па тšг плети

сколубе. — Чешља косу на раздел.

раздели (се) свр 1. подели (се), издели (се). — Разделилимање на синови, такој су

се и они сhт разделили. — Раздели ни леб, па да едемо. 2. подели на два једнака дела.

— Баба раздели косу, па гу тšг чешља.

раздене свр сруши (стог, камару сена, сламе...), супр здене. — Што разденусте

стог? — Убуђаивило се сено, па га разденумо, да га раширимо да се суши.

раздере свр огребе. — Куде се прекачујеш, ће раздереш колена на плот.

раздере се свр развиче се, викне гласно. — Раздрал се ко Вукан Тренчин. —

Кадј-це раздере, питујем се откуд му толки грцман. — Раздрал се ко Здравко за

спржу (изр).

раздиза свр подигне једно по једно, подигне све. — Раздиза онолки људи само да

излезне. — Раздизај судови од совру.— Сви разбацују које-куде, кода-е неки залуђан,

па требе целден да раздиза по њи.

раздолеко прил на већем растојању, подаље. — Њина е кућа раздолеко од нас,

требе да се малко пооди до њи.

раздрапа (се) свр 1. изгребе (се), рашчеше (се). — Која те беснуља толко раз

драпа?— Раздрапал се ко да су га мачке гребле. — Раздрапал се под гушу, па му крв

пропљуснула. 2. поцепа се. — Куде раздрапа нову кошуљу оволко? — Раздрапал се по

работу, а немало кои да га закрпи.

раздрапан,-а,-о 1. рашчешан,разгребан. —По грбину оној куче све раздрапано,

ко да су га вуци давили. 2. поцепан. — Менели донесе теј раздрапане џопке да ти

крпим?!

раздpипавен, -а, -о одрпан, поцепан. — Куде си пошњл такој раздpипавен ко

куче?

раздpипави (се) свр раздроња (се), поцепа (се). — Којте такој убаво раздpипави

ко за Врбицу? — Раздpипавил се ко да су га кучке раздpипавиле.

1 раздpка свр упропасти, уништи. — Три-дана докарувал дрва, све ми раздpкал

КОЛа.

раздрљавен, -a, -o 1. раскопчан. — Куде ћеш такој раздрљавен, ће наséбнеш. 2.

умазан, умрљан. — Раздрљавен око уста от пржена јајца.

раздрљави се свр 1. фиграскопча се. — Раздрљавил се, па такав иде по малу сред

зиму. 2. умрља се. — Н-умеје да се омије, само се раздрљави.

раздрнда (се) свр 1. заврши са чешљањем вуне. — Раздрнда ли вуну? 2. фиг

поцепа одећу, упропасти. — Јучер му купи капут, а данас га, еве, раздрндал. —

Несрећо, куде се такој раздрнда?!

раздрндан,-а,-орастресен, упропашћен. — Кола му све раздрндана, ич да гине

позајмљујеш. — Кој ће ти матраг она такој раздрндана, с кога све неје била?

раздрпа свр поцепа. — Немој да даваш да те па нека оштроконџа раздрпа.

раздрпан,-а,-о поцепан, издрпан. — Дојдедом раздрпан, кода су га але цепиле.
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раздрузга (се) свр растресе (се), раздрма (се). — Ђе те раздрузгају кола, ако

седиш на срченицу. — Раздрузга се седејећи у кола, боље да водим волови. —

Раздрузгало се грозје у сандук.

раздpуса (се) свр враздрузга (се). — Раздpусаше ме кола све, више се нећу возим.

— Раздpуса се у онија трактор.

раздува свр 1. разнесе на све стране. — Раздува ветар облаци и откара кишу, 2.

фиг пробије, прехлади, в продува, в прокорма. — Раздувани ветар на онија рид, све се
*

смрзомо.

раздува се сврстане снажно да дува (ветар). —Два-дана како се раздуваловија

ветрина и никако да стане, све ни прокорма. — Подседе га у црвени облаци, јутре це

раздува.

раздужи се свр врати дуг. — Да ми дадете волови да поорем, па ћу ви се

раздужим с копање. — Кућу смо праили, па никако да се раздужимо.

раздужување с гл им одраздужује (се). — А кое ће работимо за раздужување, за

оној што смо се рание задужили?

раздужује (се) несввраћа дуг. — Требе да раздужује алат што-е задужил у

задругу. — Еве пет-године се раздужујем затија пусти дуги никако да га раздужим.

1 разебан, -а, -о фиг покварен, поломљен. — Не улази у воденицу, све је унутар

разéбано.

разебе свр фиг поквари. — Што-гођ узне у руке, разебе.

„разева се свр фиг развиче се. — Разевал се у половин ноћ ко да су га ђаволине

сопслс.

разеда несвнагриза, разједа. — Свг там пауци премрежили пенџери, а рђа и

прашина све разéдају.

разéда се несвкруни се, пропада. — И камен се разéда од време, те неће човек.

разедање с глим одразеда (се). — Пропало све одразедање у подрум одрђу.

„разеде свp нагризе. — Све ће рђа да разеде и упропасти, књд нема ники кућу да

отвори.

разеде се свр 1. пропадне. — И потков се разеде од одење, те неће зуби на коња. 2.

добије апетит. — Кад) це разеде, не мож га нараниш.

разsивли се свррасплаче се, заслини. — Не смејеш едну лошу да му кажеш, одма

се разSивли.

разsипа се свр почне да гази снег.— Разsипал се, целдингази снег око кућу.

1 разsуpли се сврфиграсплаче се. — Разsyрлил се за едну играчку, што му гу узела

ДСЦа.

разида (се) несвразједа (се), пропада вразеда. — Нека гу бољка опасно разида.

— Тури коломаз на оске, да се не разидају.

разида (се)“ свр растури се зид. — Разидамо кочак, новиће зидамо ус-кошару. —

Требе овија sад да се разида, да не падне, па да се презида.

разиђује несвразграђује. — Разиђује стару кућу, ће гу презиђује на друго место.

разине свр фиг одлепи се, поцепа се. — Разинула му цокула, па клапће.

разишка свр фиг отера. — Кад)-цве от кућу разишка, кој ће га та(г)-гледа?

разишкује несвтера, гони. — Еднога по еднога разишкује од)-цебе, оће сам да

чмаи у онуј страћару.
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разјагли (се) свр разведри (се), пролепша (се време). — Ће га разјагли за јутре,

књT пооду печалбари у работу.— Разјагли се време, а беше га стунтило ко да ће секире

да падају од небо.

разјагљување с глим одразјагљује (се). — Не чекајразјагљување, косу у шаке па

у ливаду.

разјагљује (се) несвразведрава (се), пролепшава (се време). — Разјагљује ли га,

ел га још стунтује? — Ће огреје слbнце, разјагљује се откуде Чeмeрник.

разједе се свр 1. почне много да једе. — Чини ми се не беше толко јешан, сbк се

нешто млого разјел. 2. оједе се, в опруди се. — Разјело се на дете дупе, дајтијамас да

га намажем.

разјуларен, -а, -о пеј распуштен, ослобођен. — Јури по село разјуларен ко на

воловодњицу.

разјулари сврраспусти, одвеже.— Разјулари волови и тури им сено да еду.

разјулари се свр фиг распусти се, почне да води распуснички живот. — Раз

јуларили се синови, па ни едњн неће у бразду.- Разјуларила се кучка (прекорно

„жена“), напраила воловодњицу око кућу.

разлабави (се) свр отпусти (се) донекле оно што је затегнуто, завезано. —

Разлабави на коња конопац око гушу, да се не обеси. — Разлабавиле ми се подвешке,

па се черапе сњл смацињају.- Разлабавило се конопче, це истргне Ђума, ће побегне.

разлага несвчисти (казан) од комина после печења ракије, супр налага. — Сама

сам ложила казан, сама ћу га разлагам. — Разлага казан, ће тура други да пече.

разлагање с гл им од разлага, чишћење (казана). — Ники се не најде да ми

помогне за разлагање казан, а овам сви оће ракију. — Да ми помогнеш у разлагање

казан, да изврљим комине.

разлади (се) свр освежи (се), расхлади (се). — Што не дуне неки ветар, да ни

разлади.— Разлади овој шише у извор, да не пијем мочурину.—Добро се разладимо у

вир у Бобатало.

разлáе се / разлаје се свр фиг пеј разгалами се. — Што му давају да се разлаје

такој рано насабајле. — Дојде му такој, па се разлаје ко ванџиран.

разлаз мразилажење. — Књд беше разлаз, ја забораи да си узнем кукаљу.

разлазење с разилажење. — А сbк разлазење дома!— Нема разлазење докле не

испредемо целу вуну.

разлази се свр 1. одлази, разилази се. — Народ се разлази од|-цобор, а ти топpв

идеш. 2. разводи се, раставља се. — Беше им работа, сbк се разлазу.

разлази се“ несвразмили се. — Разлазил се народ по собориште, па помилтело од

шарениш. — Пригрејало, а гуштери се разлазили по камењак.

разлама (се) несвпролама (се), јечи, одјекује. — Бије гоч на Чобанац, па разлама.

— Пева, па разлама. 2. ломи. — Нека сbг бајка разлама лебда обедујемо. — Разлама се

кућа од њојно певање. — Све се разлама колко се дере, ко да гу кољу.

разлега се сврлегне на јаја, расквоца се (кокошка), врасквачи се. — Разлегале ми

се три кокошке, кво ли ћу да работим с толки пилићи.

разлегне се свр одјекне. — Разлегну се пушка у Тврди брег, залајаше керови,

уџипну се зајац.

разлегњује се несвразлеже се. — Стално се отуд разлегњује пуцање, све живо

побише ловције.
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разлелеје се свр размлатара се. — Разлелејал се низ рид ко да га аламуња

покарала.

разлепи (се) свр 1. одлепи (се). — Разлепила му се потплата на кондуре. — Књд га

еднуш добро залепиш, не смеје да се разлепи. — Тој што си залепил на врата, сšг

разлепи. 2. фиг ошамари. — Разлепил му шљакавицу, да се пуши.

разлепотина ж фиг одрпана, дроњава особа. — Нећу да имам ништа с туј

разлепотину.

разлети се свр 1. залети се. — Разлетел се да се бије. 2. раштрка се, разбежи се.

— Разлетеше ми се овце по орман, никако да ги свртим на едно место.

разлизојам онај који се стално облизује, који је умрљаних уста. — Оће-л (да)

искача ис-кућу тија разлизоја, ел ће још да калаише панице.

разлита несвразлета, лети на све стране. — Немој ти разлита перда истија

јастаци.

разлита се несв1. залеће се. — На свакога се разлита да га тепа, докле му неки не

расцопарње. 2. раштрка се, разбежи се. — Пази добро да ти се овце не разлитају по

утрину, да можда гизбереш. 3. размеће се. — Дека је богат, па се разлита. — Разлита

се ко петал на пилишта. 4. развејава се, расева се. — Књд продуне ветар, а лисје се

само разлита по авлију. 5. изр - пердушина пребије, претуче. — Це разлита пер

душиње од њега, књд га уватим!

разлитање с гл им одразлита (се). — Ће буде његово разлитање докле не добиe

по прлицу.

разлиста се свр 1. олиста. — Разлистала се гора уз Голему реку све до Јеленче. 2.

поцепа се на листове (свеска, књига...). — Исполелеја онуј свеску да гуврљи, а она се

разлиста и исцепи.

разломен, -а, -о преломљен, одломљен. — Донеси од онуј разломену погачу. —

Што је овија штап разломен?

разломи свр преломи, раскомада. — Разломимо леб па седoмо за совру да едемо,

цел ден несмо обедували.

разљигави се свр в разљигавеје се. — Разљигавило се путињче до кладанац,

тешко се оди. — Разљигавила се што гу Драгољуб ружил.

разљигавеје се свр 1. раскваси се. — Разљигавеје се ка-цетопи снег, па се немож

оди. 2. пусти бале, расцмиздри се.— Разљигавел се, да га човек од гадне погледа.

разљизга (се) свр раскваси (се), раскаља (се), постане клизаво. — Ћу те питам

како ће одиш књдојужи, па га разљизга. — Разљизгало се, бестојашку на пут ич не

поöди. — Врну лапавица, па се све разљизга.

разљизган, -а, -о мокар, клизав. — Пут разљизган, па се клиза.

разљизгано прил мокро, клизаво. — Пази куде одиш, разљизгано на све стране.

разљопа се свp добије пролив (стока). — Белуна се нешто разљопала, немој

више да пасе по росу.

разљупи свр 1. олушти. — Разљупи ми два варена јајца, да поручам. 2. фиr

ошамари. — Разљупи га преко-нос, па му швркну крв.

разљути се свр поред стандардног значења наљути се и значење: прође (гаје)

љутња. — Беше и на мене љут, ал се сbк разљутил.

размава свр растера, разгони. — Размавај овај кучишта што се збрала пред

авлију. — Размавај мује! -
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размава се свр размаше се. — Размавал се ће тепа мушице. — Размавал се:

кобајаги умеје да коси.

размавотина ж бадаваџија, ленштина. — Од овуј размавотину нема никакав

корис, залуд еде леб.

размавување с глим од размавује (се). — Пројде му време у размавување. — Од

његово размавување ники нее видел корис. — Све потроши на размавување с курве и

кафане.

размавује несврастерује. — Размавује мушице да не лету на обед, докле не

дојду косачи.

размавује се несв1. улудо праћи време. — Размавује се по малу, а други требе да

му работи. 2. немилице троши. — Књд има паре, мож се размавује колко оће, што се ја

не размавујем?

размазотина ж размажена особа. — Да е дете ко сва деца, па ајде-де, него

размазотина.

размајан, -а, -о замајан. — Како ће такој размајан да чува онолко говеда? —

Све-е размајана, забораила ручак на шпорет, па отишла у комшилвкда палатичи.

размајотина жзамајана особа. — Залуд чекате туј размајотину, кој знаје ка(д)-

-ће дојде.

разманда свр расклати. — Немој да ми размандаш тарабе, видим нешто си

нагрнул на плот.

разманда се свр 1. опусти се, почне да се понаша комотно. — Размандал се с

руке, само што не полети. 2. размаше се. — Размандал се, ич му се не работи.

размандотина м беспосличар, згубидан. — Уватил се с онуј размандотину, па

само луња. -

размандување с гл им од размандује се. — Од размандување нема корис, него

ћеш, синко, од јутре барабар с мене у ливаду.

размандује се несвеуби време, беспосличи. — По целден се размандује, ништа од

корис да уработи.

размациња несв1. помера, повлачи, размиче. — Размациња платна, ће помера

трлу. 2. одуговлачи, отеже. — Колко можразмациња работу, сbл да му пројде време.

размаши свр 1. откаже, одустане од договора или погодбе, в пишмани се. —

Размашил свадбу, не-це жени. — Убаво се погодимо за јунци, ал он размаши пазар. 2.

разувери, наговори.—Ни ујка не може да ме размаши да појдемза мојега Грачу.

размаши се свр одустане, предомисли се, откаже. — Размашил се, неће гу

узима за жену.

размашување с гл им од размашује (се). — Кад)-це погодимо и узнеш капару,

после нема размашување.— Кад)-цте се погађали, неје било реч одразмашување.

размашује (се) несв1. размахује (се). — Размашује се пијан, чини му се млогојак.

2. предомишља (се), одустаје. — Такав је он матрапаз: прво се погодиш-човека за

стоку, после размашује све. — Размашује се два дана, а на човека да не каже. 3. фиг

хвалише се. — Размашује се з-добри волови.

размерување с гл им од размерује. — Ништа не работи без размерување.

размерује несвразмерава. — Размерује темељ за кућу.

размеси свр 1. умеси. — Размеси леб, па га тури да сташе. 2. премеси. — Књд

сташе, леб обовезно размесим па га тЊг турим у релну.
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размести свр 1. намести постељу. — Размести на деца да спу. — Разместимо

астали столице за гости. 2. одреди место сваком понаособ. — Размести лиги куде ће

кои (да) спи?

размета се несвразмеће се, в супетли се.— Размета се ко петБлна кокошке.

размете се свp добије жељу да чисти метлом. — Размела се па целдњн мете по

авлију.

разметне свр подеси зупце на тестери. — Разметни ми тестеру да боље струже

дрва.

размешување с гл им од размесује. — Тесто стасало за размешување.

размешује несв1. меси.— Сваки ден размешујем по два-леба и тој ни понекад не

стиза. 2. премесује тесто за хлеб пошто нарасте. — Има жене које не размесују

тесто књд сташе, а ја га размесујем.

размине (се) свр мимоиђе се с неким. — Разминумо ги на Романски рид. —

Разминумо се куде Ајдучки кладанац.

размињување с гл им од размињује (се). — У сокак, куде Ракинци, је тесно за

размињување с теретна кола.

размињује (се) несвмимоилази (се), обилази. — Свуде сврћа, нас размињује. —

На окуку куде Двојанку тешко се размињују натоварена кола.

размирица ж свађа, сукоб, рат. — Не орату због неку стару размирицу.

размица несвпомера нешто од нечега, размиче. — Размица плот да пројде с

камион.

размицање с гл им од размица. — Требе им размицање, да несу близо.

размлади сврразреди,разблажи.—Размлади, снајке, млеко, млогое кисело.

размлачи свр учини млаким. — Размлачи шише с млеко за дете.

размота се свр одмота се. — Држ га добро, немој ти се размота клубе.

размотување с гл им од размотује (се). — Сег преодимо на размотување по

клони.

размотује (се) несв1. размотава (се), одвија (се). — Размотуј дете, видиш да се

упишкало.— Размотује поклон. —Почело се клубе размотује. 2. фигразрешава. — КњT

почне тој њино да се размотује, неки ће заглави апсу.

размрда свр расклима. — Размрдал му се зубнк. — Несрећа, узел па ми размрдал

сви колци на ограђу.

размрда се свр покрене се. — Излезни малко да се размрдаш, целден ћоравејеш

по кућу.

размpка се свp добије нагон за парењем (овца). — Размpкале се овце, па неће у
I

трлу. 9 - - t * р 1 *

размуља свр промеша, размути, замути. — Размуљај добро котле, да не загори

качемак. — Што сте размуљали огњиште да загасне огењ? -

размушља свр размува, испремеће,распретури.— Којли размушља онејствари

по амбар?

разниже се свр 1. извади перле из ниске. — Све ми се разнизала манистра, па

немам кво око гушу. 2. фиг исцрпи се, пропадне од посла, посустане. — Разнизала ми

се снага од голему работу. — Разниза се браејећи сено и товарејећи у лојтре.

разносење с глим одразноси се. —Дојадими више разносење с овија апаши.

разноси се несвриг бори се, брине о коме, в односи се. — Не могу се више

разносим с овај деца, големи немајмири.
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разоглавен, -a, -o 1. коме је скинут оглав (стока). — Што је Була у кошару

разоглавена? 2. фиг распуштен. — Одавно-е он разоглавен, никога за ништа не

сматра.

разоглави свр скине оглав. — Разоглави говеда, па нека слободно пасу.

разоглави се свр фиг распусти се. — Сви се разоглавили, ники неће да те

послуша.

разоди се свp находа се, умори се од ходања.— Разоди се овија ден, те у Чуку, те

у Тесково, те на Власину — да најдем да купим едно кравче.

разок, -а, -о разрок, зрикав. — И детенце вој разоко.

разокав, -а, -ов разрок. — Да неје онолко разокава, па ајде-де, да гу узне.

разорати се несврасприча се. — Разоратимо се, не видомо да-е падал мрак.

разоре свр 1. пооре. — Књд разореш, врљи му ђубре, и нека стои целу зиму у

бразду, 2. фиг уништи, преоре, прекопа. — Пувице ни све разорале градинче.

разоружа (се) свр свуче (се), скине одећу. — Ћу те разоружам, па ти с покриву

испличим тој шиљо дупе. — Разоружај се, па иди да легаш, јутре се рано дизаш. —

Разоружал се, тамћн се спремил да спава, викаше га китно да иде у задругу.

разоружан, -а, -о скинут, без одеће. — Кад-дојдоше из работу, башта беше

разоружан, таман да отиде у кревет.

разоружување с гл им од разоружује (се). — Неć научил на разоружување, спи

ко у воденицу — са све џопке.

разоружује (се) несвскида (се), свлачи (се). — Немој га разоружујеш, требе да

донесе воду от-кладанац. — Дете се само оружује и разоружује.

разорује несв1. први пут оре ливаду. — Јутре разорујемо ливаду на Вител. 2.

преорава, уништава.— Ајорал његово, ал што-е разоралу нашо, да га човек питује.

разотиду се свр мноду, растуре се. — Кад)-ци гости разотиду, мора нешто да

пооратимо.

разработи свр разради ледину, крчевину, обрађујући је више година. — Књд виде

да разработимо имањце у Злату, сbг и он оће да крчи његово.

разработи се свр 1. прионе на посао. — Разработил се, па н-умеје да стане. 2.

разради се (алат или направа). — Такој потешко ће веје ветрењача докле се не

разработи.

разраколи се свропусти се, одмори се. — Дете требе малко и да се разраколи по

игранке, да не буде стално стегнуто с обавезу.

разрга свр растури. — Разргала говеда плас, све га упропастила.

разрган, -а, -о раскопан, упропашћен. — Едва се прооди с кола, све разргани

путеви.

разребеће се свр засмеје се гласно. —Кад)-це тај дундаразребеће, ечи кућа.

разреже свр 1. расече на делове. — Дај нека деда разреже лубеницу, он увек једе

попа. 2. фиг одреди висину пореза. —Толки порез ни разрезали, а сhг додали и прирез,

па траварину, па пашарину, да ни све усараву.

разреси (се) свр 1. расплете (се). — Све ми се разресила рамфла на џемпир. 2.

назуби, назупчи. — Остарел па не види да кове косу, све ми гу разреси.

разрива несв1. рије, раскопава. — Кртице разривају оџаци по компириште. 2.

поравнава (о тлу). — Разрива кртињци по ливаду. — Разрива снег око кошару, да

нарани овце.

разривање с гл им од разрива. — Прати га на разривање ђубре на Вител.
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разрине свр одрине. — Разрини кошару, напунила се з-ђубре.

разрињување с гл им од разрињује. — Викај га да ти помогне у разрињување

сöспе нат кућу.

разрињује несврастура (о снегу). — Џабе га разрињује, ка(д)-ће наћаске још

толко да напада.

разрипа се несвпочне да скаче, да бесни. — Н-умеје да игра, него се разрипа кода

е падал у сампас. — Одеднуш се разрипа човек, це бије.

разришка свр рашчепрка. — ПЦета ли су, јазовица ли е, разришкала све по

градину. — Кокошке разришкају буњиште, направу лом.

разрка се несвдобије нагон за пљувањем и кашљањем. — Разркал се, не можда

стане.

разровачи (се) свр исколачи (се), разрогачи (се) (очи).- Разровачила у мене,

чини-миске, живу би ме поела. — Разровачила се у мене ко да сам вој целу вамилију

потепала.

разрове се свр 1. расплаче се. — Не дадеш ли му кво оће, разрове се ко да га

кољеш. 2. пеј развиче се. — Разровал се по мене што га несšм послушал.

разрокав, -а, -о разрок. — Вамилија им је разрокава.

разрунsа се свр вразрове се (1). — Разрунsал се ко да су му сви помрли.

разрчка свр 1. подстакне ватру, проџара. — Разрчкај огењ да не загасне. 2.

раскопа, разрије. — Разрчкале кокошке целу леју с лук.

разршка сврразрије.—Улезла свиња у градинче, свемиразршкала џорџини.

разуведа се свр разјасни се, објасни се, споразуме се. — Дојди да се разуведамо

око онуј њиву. — Несмо се још ти и ја разуведали како требе за онуј реч.

разуведување с гл им одразуведује се. — Тој тражи добро разуведување, да не

буде после свађање.

разуведује се несвразјашњава се. — Седни да се разуведујемо чију си ти гору

сéкал у Мрковицу.

разуми (се) свр разуме (се), познаје. — Разумим све што орату, ал несšм у стање

да им кажем. — Овога човека ништа не разумим ко да нее одовде. — Разуми се у све,

кое-гођ требе, он ће уработи. — Не разуми се у ништа, а оће да буде нешто.

разуpла се сврразвиче се.—Разурлал се одраноза неку беду, па никине смеје да

му излезне на очи.

ЛРáина патка//Рајина патка/изрчудо невиђено. — Зинулко на Рајину патку. —

Збрали се ко на Раину патку (ирон да види чудо, ни због чега).

рајбер м запон на вратима и прозорима, затвара се окретањем у круг. — Еси

турил рајбер на врата па да легамо?

Рајчетинац м човек из Рајчетина.

Рајчетине ж назив села.

Рајчетинка ж жена из Рајчетина.

рајчетински, -а, -о који припада Рајчетину или је из Рајчетина.

Рајчетинче с дете из Рајчетина.

ракетла жракета. — Ракетла отишла на Месец, а ми се несмо помакнули од

ралицу и волови.

Ракетла м надимак.

ракиица ж дем од ракија. — Цврцне по едну ракиицу пред обед.

ракиичка ж дем и хип од ракиица. — Сипни му ракиичку, нека гутне.
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ракијетина жауг и пеј од ракија. — Не напил се туј ракијетину, дабогда.

Ракинци м заселак.

ракиски, -а, -о ракијски. — Тури на сви по ракиску чашу, да им синем грејану

ракију.

ракиски казан м казан за печење ракије. — Туј, поред кладанац, ће наместимо

ракиски казан да печемо ракију.

Ракита ж име.

Ракицка река ж река.

ракичетина ж вракијетина. — Нароља се ракичетину, па ништа не знае, нит га

што брига.

ракичина ж вракијетина. — Не мож он да остаји туј ракичину. — Изналочу се

ракичину, па се потепају.

ракичка ж вракиичка. — Не може без ракичку ама ич.

ракичљак мауг и пеј од ракија. — Да неси више узел ракичљак, књдн-умејеш да

пијеш. — Нарољал се с ракичљак, па ванџирује по сокаци.

ракиџијам 1. онај што продаје ракију. — Пројдоше ракиџије с коњи низ малу, 2.

онај шторадо пијеракију. —Таквога ракиџијујош неchм видела, он се не трезни.

ракиџика ж она која воли да пије ракију. — Не давај на туј ракиџику више да

пије, ће се смота негде у пут.

ракиштина жауги пејодракија.—Како-можда пијештујракиштину, незнам.

ракљаж рачва. — За праћку ти требе ракља и ластреж.

ракљес, -та, -торачваст, гранат. — Најди добро повисоко на врракљесто дрво,

још боље ако-е од иву, па ћу ти напраим вилу за сено.

раколење с гл им од раколи (се). — Џабе ти раколење, ако неси кадар да га

уработиш.

раколи (се) несвхрабри (се), улива самопоуздање. — Џабе га раколиш, ка-це

плаши да ујане коња. — Раколи се да мож све-тој да уработи сам, бес-помоћ.

ралица ж направа за орање помоћу запреге. — Требе да попритегнем ралицу па

да, боже здравје, јутре, с волови, улезнем у њиву.

ралник м део плуга који оре земљу и прави бразду, раоник. — Сам ци оклепам

ралник, што да га носим у дугању, куде Милчу.

/рам-па-па, рам-па-па ономатопеја свирке трубачког оркестра.— Рам-па-па,

рам-па-па од|-цабајле свиру трубачи на Чобанац.

раматизам мреума, —Жена му има у рукераматизам, па не можда меси леб.

рамењача ж попречна дрвена шипка на јарму, вјеремењача. — Јерам има две

рамењаче — Нажуљи ми рамењача Мурџу, па га едно време не презам.

рамно прил равно. — Куде њи је све рамно, нигде брдо да видиш.

рамо с раме. — Заметну секиру на рамо, па си дојдо дом, кој ће обаља буке на

овуј дрчу.

рампов м велико столарско ренде, раубанхобл. — За такве греде ти требе

рампов. !

paмуника жмузхармоника, вармоника.— Иде Миле свири рамунику, дома пије

чај од равунику.

paмуникаш м музхармоникаш. — Бил је најбољрамуникаш у Село, докле Сотир

не купи „далапу“.

paмуниче с муз дем одрамуника.— Башта му купилрамуниче, да се учида свири.
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рамфлаж доњи део плетене трикотаже. — Исплето рамфлу на џемпир и више

ни макац.

рамце с намотај пређе на мотовилу, штpингла. — Мота се од вретено на

мотовилку, па се преврже пређица с кончђк и то-е рамце. — Овај рамцетија све сам

сама наћаске намотала на крстаче, а сhг на вител па на клубетија.

рана“ ж болно место, рана. — Књд ме засврби рана на ногу, одма знам: цемења

време. — Ране га изеле (клетва).

рана“ жхрана. — Спремисте ли довољно рану за зиму? — Бил је куде њу на стан

и рану, за остало ми се нетича. — На-пролетни понестаде рана за говеда. — Сипасте

ли рану на свиње?

раначке прил прилично рано. — Дигосмо си се раначке да појдемо на пазар у

Власотинци.

Ранђел м име.

Ранђелов дан м Св. арханђел Михаило, в Свети Ранђел. — Кад)-цам се женила,

свадбу смо праили на Ранђелов дин.

ранење с гл им од рани (се). — Куде њу-е шумар на стан и ранење.

рани несв 1. храни, тови.— Рани куче дате изеде (изр). —Ранили свињу данаске,

ебали ме ђаволи, не сећам се? — Раним вепра за зиму, 2. фиг подиже, негује, чува. —

Ете, раним еднога бандоглавоњу да ме утепа књд порасте.

рани се несвхрани се, једе. — Рани се, немој се устезаш! — У работу се рану у

мензу, на казан.

ранилис/рањеникм ботранолист Веопica officinalis L. и Stachis officinalis L. -

користи се у лечењу рака јетре.

раница“ ждем одрана.— На руку имаше раницу однож, такој га познадо, нанке.

раница“ ж дем од рана, храница. — Докара у канате раницу за стоку.

раниче с прво ојагњенојагње у стаду, супр сугаре. —Ћу донесем раниче у кућу,

да се не следени у појату, голема зима.

раничка Ждем одрана“,храница.- Претече ни малко раничкаод стоку За зиму.

раниште с место где се овце хране. — Нарани овце там, на раниште.

Гранка/у придупотреби: ран, рана сорта. — Сливаранка родила, па скршила.—

Крушка ранка.

ранке речца за појачано саосећање са болесним, тужним, униженим. — Туго,

ранке, како ти-е, боли ли те још? — Ел се млого, ранке, секираш? — Дојди си, ранке,

куде мене да седиш, ако те твои искарују.

рано с прилу имен употреби: јутро, зора. — Од рано ме чека работа. — Ја и моја

снаa имамо по едно рано: она рано легне, а ја рано устањујем.

/рано насабајле/изрврло рано. — Јутре, рано насабајлеће тргнемо за Предене на

вашар.

раншке прилраније но обично. —Докарајволови раншке, да довеземо една кола

сено до мрак.

рањен, -а, -о храњен, товљен. — Рањен је, рањен, па прерањен, и па се неје

угоил,

рањеник“ м бот вранилиc.

рањеник“ м товљеник. — Заклали смо два рањеника за овуј зиму.

рањеница ж товљеница.— Чувала сам добру рањеницу, ал ми испаде прилика,

па гу продадо.
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рањениче с свињче. — Остало ми још тој рањениче, и њега књг продадем, ћу

идем куде мои у варош.

рањеничка ж дем од рањеница. — Чувам си рањеничку, ал ми нешто слабо

напређује.

рањење с глим одрани (се), храњење. —Држим две свиње и вепра на рањење.

рањет, -а, -о рањен, повређен. — Бил је рањет у ногу, па му се рана подљутила,

букнула и несу могли да га излечу по земунице.

рапав, -а, -о нераван, храпав. — Руке му све рапаве од голему работу, о дј

-теглење.

расавиња се несвсвањује, свиће. — Почело се расавиња, да се дизамо да идемо

по снопје.

расавињање с глим од расавиња се, свитање. — Књг почне расавињање, сви да

су на ноге.

pacáвне се свр сване. — Расавнуло се, а ми јоште лежимо у кревет, а онолка

работа ни чека.

расавњување с гл им од расавњује се, в расавињање. — Пред расавњување

загрме опасно, па поче слотâ. — Пред расавњување запојаше још еднуш петлови и

забелеја се ден.

расавњује се несв1. в расавиња се, свањава. — Расавињује се, почел се ден

белеје. — Расавњује се, мора се дизамо. 2. фиг бистри се у глави. — Поче ми се малко

расавњује, ал још неchм како требе.

расад м 1. младе стабљике спремљене за садњу. — Донесо расад за три леје. 2.

леја засађена поврћем. — Немој да ми улезне свињче у расад, ће га све изрије.

расадаљка ж дрвена алатка у виду кочића за расађивање поврћа. — Узни

расадаљку па ће побрзо да расађујеш зеље.

расади свр пресади (биљку).— У авлију расадимотријабуке и едну крушку.

1 расађуван,-а,-орасађиван.— Емпутјетојдрво расађувано, којзнае оће ли се па

прими.

расађување с глим одрасађује.— Овој сам купила зарасађување у градину.

расађује несвпресађује биљке. — Ене ти гу Петрија доле у градину, расађује

аршламу.

расани се свр пробуди се. — Расанил се, свг ће се дигне да излезне.

расањет, -а, -о трп придрасањен. — Беосиграсањет књд ме викаше да се дизам за

на панађур.

расањување с глим одрасањује се. — Тежак је за расањување, ни топ га не мож

расани.

расањује се несвбуди се. — Ква му је тој работа два-сата се расањује.

расвести се свp дође свести. —Докле се ја расвести, они ме унели куде доктура.

— Расвести се, човеку, не претоварај коња!

расвири се свp да се у свирку, стане да свира. — Расвирил се од рано јутро у

његове гајде.

расева се несв засева се трава, коров, дрвеће, ураста у што. —Тај метловина се

млого расева, викају тоlj)-ич неје на добро.

расевање с глим одрасева се. — Страдате увати одрасевање овеј метловине.

расејотина жм пеј расејана особа. — Куде рече на туј расејотину да ти узне

билет, има па да забораи.
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расењет, -а, -о похабан од употребе, провидан, в пролител. — Све му чешире

расењете.

расењи се свр похаба се, излиже се. — Вузга се на дупе низ брдо до чколу, па му

се чешире расењиле.

расењује се несвхаба се. — Овој платно неје добро, брзо се расењује.

расипе свр 1. проспе. — Расипи овија чорбуљак на свиње, нее за едење. 2. фиг

настрада. — Не гледа куде иде, ће падне да расипе мозак. 3. фиграстури, развали. —

Расипал га од|-тепање, затој сbг ћути. 4. фиг поједе, нагризе. — Сипац све расипал

ћуприју у подрум.

расипе се свр 1. проспе се. — Немој ти се случајно расипе млеко искотле. 2. фиг

много падне (о киши). — Расипа се киша ко никад до сšг. — Целдин се расипа овај

помочуља, искућу не излезомо. 3. фиг премори се. — Расипала сам се работејећи на

кућу.

расиплик м расипништво. — Здаден је само за расипл#к, а не за стицање.

расипник мраспикућа. — Тија расипник има да гусарани. — Неје знала да-e

очувала расипника.

расипување с глим од расипује (се). — Да неје његово расипување, убаво би си

живели.

расипује (се) несв1. просипа (се). — Млеко се не расипује, бар га дај на свињу. —

Који тој стално расипује воду прет кућу те праиљизгавицу? 2. фиг улаже много

труда. — Расипује се од работу. 3. фиг троши (ce), расипа (се). — Место да зарађује,

он расипује куде стигне. — Расипује ко да неје његово. — Не расипује се такој лако

оној што се с муку стекло, 4. фиглије (о киши).— Расипује се киша у Дервен, само да

куде нас не дојде. — Не можништа да работимо, расипује се киша. 5. фиг дели савете.

паметује. — Нашал он да ни расипује памет.

расица несв расеца. — Пази да се не посечеш књд расицаш опутке од кожу.

расицање с гл им од расица. — Узни ножице за расицање.

расканта (се) свр раскине (кавну везу), разиђе (се), растави (се). — Брзо нешто

расканташе пријетељство. — Не мож се расканта с онуј олобјду, душу му изеде.

раскара свррастера, истера, отера. — Раскара ли ђубре по њиву?— Раскарај га

ис кућу, да не седи више. — Раскара говеда по дел. — Раскара ме отклупу, сbл да не

седим при девојке.

раскарување с гл им од раскарује. — За раскарување ич не бери гајле, ја ћу ти

раскарам ђубре на Двојанку. 1

раскарује несврастерује. — Раскаруј говеда от пландиште, да пасу. — Он ги

раскарује, они га не слушају. — Раскарује овце да не лежу, него да пасу.

раскачи се свр ослободи се некога или нечега. — Једнуш, ка(д)-даде Бог, те се

раскачи с њи, сbг могу на миру да умрем.

раскачка (се) свр враскашка (се). — Кои, бре, раскачка овеј сливе насред кућу?

— Раскачкаше ми се крушке у зембиљ, ниедна не остаде здрава.

раскашка (се) свр учини што кашастим, постане кашаст, мекан. — Нагази

лајно, па га раскашка. — Немој да ми раскашкаш сливе, пази куде одиш! — Ојужило,

па се снег раскашкал. — Раскашка ми се сирење у торбиче. — Требе ума добро да се

раскашка за црепње.

раскваси свр овлажи, освежи, окваси. — Донеси ми водицу да расквасим уста.
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расквачи се свр 1. добије нагон да излеже пилиће, расквоца се (кокошка). —

Расквачала се Пирга, мора гу насађујемо на јајца, да излегне пилићи. 2. фиг заприча

се. — Расквачал се, цел ден ми не излази ис-кућу.

раскењка се свр разболи се (дете). — Нешто ти је дете болесно, чим се такој

раскењкало.

раскивка се свр раскевће се (кер). — Раскивкали се керови, ловције пошле уз

Орловац на зајци.

раскине се свр фиг изнемогне, пропадне од посла. — Цераскине од работу колко

трчи! — Раскинумо се од брање сливе, преродиле.

раскисели се свр 1. фиг омекша, смекша се. — Тури тија опћнци у воду, ега се

малко раскиселу, да те не убивају. — Раскиселише ли ти се опћнци? (брзалица). 2. фиг

олењи се. — Раскиселил се нешто, цел ден ништа не вата у руке.

раскисне се свр враскисели се (1). — Опћнци се раскиснули, више мене убивају

онакој. — Насипа воду у котњл да се раскисне, да га полако оперемо. — Ако неће да се

раскисне, узни цеђ, па га изђустри.

расклапа несвраставља. — Такој малечак, а знаје да расклапа пушку.

расклатен, -а, -о расклаћен, климав. — Не наслоњуј се на расклатен колиц, ће

паднеш са све плот.

расклати (се) свр расклима (се). — Ако се такој клатиш, ће ми расклатиш

столицу. — Такој-е добро пободен колац, да ће пукне ал неће се расклати.

расклимуца (се) свр 1. расклима (се). — Имаше убаву столичку, ал ми гу он

расклимуцал. — Астал се расклимуцал, требе га поткајлуеш. 2. фиг хода уморно. —

Расклимуцал се, три-сата му требе да дојде од Мејане.

расклимуцан, -а, -о расклиман. — Шифуњер ни млого расклимуцан. — У овуј

кућу све-е расклимуцано. 2. фигуморан. — Иде такој расклимуцан.

расклипавен, -а, -о тром, лењ, уморан. — Такој расклипавенични не требе, ће

најдемо другога момка.

расклипави се свр постане тром, лењ. — Расклипави се нис пут, од овој ли-e

време, од коју ли беду, едва дојдо дом.

раскломбоше се свр опусти се, омлитави. — На овуј успарину све сам се

раскломбосала, па не могу да работим.

расклоп м примитивна брава на вратима, в заклоп. — Кључ од расклоп је пот

праг.

расклопи свр растави. — Расклопи дланови, да ти нешто дадем у криваче.

расков м бот расковник. — Ћети баба даде расков, да ти растури мађије, ако ти

ги-е неки напраил.

расковување с гл им од расковује. — Несам га викал за расковување, тој и ја

умејем, НегО Да МИ попристегне плот.

раскове (се) свр 1. раскује (се). — Да му кажеш да раскове онуј вракњицу куде

поробдимо, ел ћу гуја расковем. — Под голем снег и соспе плот-це сâм раскове. 2. фиr

растури (се) (магија). — Ако носиш стебе овија расков, има се раскову мађије што су

те омађијосали.

расковује несв1. раскива. — Немој да расковује плот, још ни требе. — Брзо га

расковуј, неси га добро заковал. 2. фиграстура (магију). — Расков расковује наврљи

нагаз.

раскод мотпад, расход.—Нека овај железбрија иде у раскод, више ми не требе.
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раскодује сврбаци у отпад, одбаци. — Ракодувал сам плуг, ралицу и ветрењачу,

више ни неће требу.

раскокодака се свр 1. почне да кокодаче (кокошка). — Нешто се кокошке

раскокодакале ко да су осетиле лисицу. 2. фиграсприча се. — Кад)-це раскокодака,
1 × 1 1

не знаје колко-е доста.

раскоколи свр фиг широм отвори (очи), в искоколи. — Књд ме спази, раскоколи

очи ко да-е видела балу. — Књд раскоколи очи, да остинеш.

раскокори се свр фиг погорди се, узнесе се. — Раскокорил се ко петњл на

буњиште.

раскомати свр раскомада. — Н-умеје да исече леб него га раскомати, ко да ће

све-тој да изедемо.

раскомоти се свр ослободи се вишка одеће. — Раскомоти се, па седни да по

оратимо.

раскомса се свр раздрљави се, раздрпа се. — Што си се такој раскомсал ко нека

распаранда?

расконта (се) свр 1. разјасни (се). — Не можда расконтакво вој муж писал из

работу. — Едва се расконтали с туј њину трговину, 2. фиг разниже се, ослаби. —

Расконтала ми се снага од|-тешку работу.

раскошка свр испрегне изјарма. — Раскошкај говеда да полегају на своја места.

раскрека се свр 1. раскокодаче се (кокошка). — Раскрекале се кокошке, наду

шиле лисицу. 2. фиграсприча се. — Раскрекала се ођутрос по кућу, само ломоти, не

могамо се наспимо.

раскрсје с раскршће, раскрсница, в крстопутина. — Сретоги на раскрсје, куде

крстатицу.

Раскрсје смтн раскршће путева (има више мтн).

раскрсти сврраскине, рашчисти.— Раскрстилсонија лопови, сšгси сâм работи.

— Раскрстил одавно з-Бога, не иде ни на славу.

раскруљи свр окруни. — Еси ли раскруљил сву царевицу?

раскрутен,-а,-о раскрућен, расклаћен. — Врзал коња за раскрутен колац да му

побегне.

раскрути (се) свр врасклати (се). — Раскрути ми дрво, цеосуши, нашла свиња

да се од њега чеша. — Раскрутила се остожа од вршу, требе гу боље побием.

раскубавен,-а,-орашчупан, неочешљан. — Иде раскубавена кода е, не дај Боже,

ванџирала.

раскубави (се) свр рашчупа (се). — Кој те, мори чумо, такој раскубави? — Не

знам кво да работим с овуј моју косу, раскубави ми се кад!-цпим.

раскубан, -а, -ов раскубавен. — Откуде, скубло, идеш такој раскубана?

раскубе (се) свр враскубави (се). — Књдгудоватим, свећу гурaскубем. —Што си

толко раскубла џемпир, ко да си се крос-трње провлачила? — Провлачејећи се

крос-трње, овце се све раскубле.

раскуботина ж штогод рашчупано, разбацано. — Кои-е од вас остаил у сењак

онолке раскуботине одј-цено?

раскуpца свр пеј рашчисти, в раскрсти. — Раскуpцали њиан ортаклisк.

t раскутлави сврхрамајући пође.— Раскутлавила чак из горњу малу да дојде куде

MeНе.
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раскутлави се свр почне да храмље од дугог напорног ходања. — Раскутлави се

од оволко одење данic.

раскутрави (се) свр раскуштрави (се), рашчупа (се). — Раскутравила га ве

трушка. — Кои те толко раскутрави?

pacмакљавен, -а, -о зарозан, запуштен. — Дојде онакој расмакљавен, да се

заsвери човек кои га знаје какав је бил.

pacмакљави се свр зароза се, аљкаво се обуче. — Расмакљавил се ко нека

распаранда.

расне несврасте. — Пада киша да расне трава. — Брзо ти расне тија истришљак

(дете). — Расне докле не порасне.

расова жрачвасто дрво од самог корена, користи се као подина на саоницама

за превоз терета. — Требе да оцечем две расове за сане.

Расовачки рид м мтн шума.

расове ж мн. 1. рачваста греда на саоницама, руда, в струка. — Сам напраи

расове за санке, да могу да докарам дрва, онеј ми беоше арабат. 2. рашље. — За вилу

ти требе ивова мазуљица с расове на вр.

расовче / расовиче с бот врста баштенског цвећа.

расол м расо, расоница. — Овуј зиму ни-е бил млого добар расол.

расолница ж врасол. — Цел дtн пије расолницу, лечи ноћашањ пијанлик. —

Само расолница мож ти помогне да се поврнеш от пијанлик.

распадољак м дотрајали део одеће и обуће. — Што носиш тија распадољак при

убави џемпири што ти наплето? — Вуче неки распадољци, место да назуве нови

опћнци.

распадотина жм 1. оронула, склона паду (зграда). — Немој да седите испод туј

распадотину, мож ви затрпа. 2. фиг пејматор човек. — Нашњл онда ми се туј натриша,

распадотина една.

распали свр 1. разбукти. — Докле он распали ватру, ти донеси воду откладанац.

2. удари јако. — Распали с матику и утепа змију наместо. — Распали мушљакавицу. 3.

фиг учини што нагло, одједном. — Распали да трчи ко луд. — Распали да поје, па

никако да се заустаи, - трп придраспален,-а,-ораспаљен.— Огењ је распален, па ти сbк

турај дрвља и глеј да се не угаси.

распали се свр разгори се, разбукти се. — Распали се огењ по Папратиште од

ветар, едва га угасимо.

распара свр расплете, рашије. — Куде толко распара џемпир? — Распара па

нталонке да му ги продужим.

распаранда жм немарно обучена особа, одрпанац. — Уљуди се еднуш како

требе, немој да идеш ко распаранда.

распарување с гл им од распарује. — Нема распарување, ће ги презамо како су

научила говеда у

јерам.

распарује несвр раздваја оно што чини пар. — Распарила сам игле, па н-умејем

да плетем. 2. расплиће.—Трипутраспарује докле исплетерамфлу како требе. 3. пара,

цепа. — Овој старо дрпаво ће распарујемо за кpпаре.

распасан, -a, -o 1. распојасан. — Излезе ис-кућу онакој распасан, неје стигал ни

да се облече како требе. 2. разуздан, распуштен. — Млого-е распасан, ники му у кућу

ништа не може. 3. изр: распасана банда распуштена, разуздана дружина. — Овоlj)-e
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све распасана банда, нема с кога да оратиш, да се договориш. 4. изр. распасана команда

разуларена, распуштена дружина, без дисциплине. — У туј кућу је распасана ко

манда не знае се кои кво работи.

распасано прил немарно, распуштено. — Не мож се више живи такој распасано,
t t

како сте научили.

распасе се свp добије нагон за парењем (кобила). — Распасла се кобила, па гу

доведомо куде пастува.

распастрми свр раскомада, среди месо заклане животиње. — Распастрмимо

свињу за два сата.

распатрави (се) свр разгега се, шепа. — Распатравила се, па слезла чак у

Ракинци. — Распатравише ме овија тесни опћнци.

распаше (се) свр 1. отпаше (се). — Распаши се да мождадишеш. 2. фиграспусти

(се), разулари (се). — Нема погоро од)-тој кад!-це дете распаше, па му не мож

ништа, само да га утепаш.

распекља (се) свр 1. раскопча (се). — Руке ми премалеле од|-цтуд, не могу да

распекљам гуњу. 2. фиг растави (се), разиђе (се), рашчисти ствари. — Једва се

распекљал с тија луди другари. — Не мож се још распекља с туј олобјду.

распекљан, -а, -о раскопчан. — Што ти-е кошуља распекљана? — Шлиц му

распекљан и такав оди кроз)-свет.

распекљанција с распетљавање. — Стално има неке запекљанције и распе

кљанције с тој његово друство.

распекљување с гл им од распекљује (се). — То-е такој уврзано да ни рас

пекљување неће ни млого помогне.

распекљује (се) несвраспетљава (се), расправља (се). — Увpзала се јужетија, па

ги распекљује.— Тој што-е закувал з-други, нека си сâм распекљује. — Распекљује се

с неки људи на сокак.

распекмези (се) свр разболи (се), размази (се), уали (се). — Распекмезила ги сви

од ред. — Нешто вој се распекмезило дете, па кењка - трп прид распекмезен, -a, -o

размажен. — Деца вој млого распекмезена.

распењави (се) свр фиг пејрасприча се надугачко и нашироко. — Распењавил, па

н-умеје да стане.— Распењавил се од његову жену кода е само она на овија свет.

распере (се) свр 1. распори (се), поцепа (се). — Ће падне на тарабу да се распере.

—Распери мучешире пагиотесни. 2. фигодлепи се. — Распрал му се ђон начижме.

расперотина жвелика огреботина. — Од квотије тајрасперотина нарамо?

Распети петак м Велики петак пред Ускрс, дан када је Христ распет. — На

Распети петак се пости само на воду и ништа се не работи.

распизди (се) свр 1. фиграсплаче (се). —За које се распизди онија твој другар? 2.

фиг удари. — Немој те распиздим преко лабрњу.

распија ж оростија, роспија. — Још не могу да му раскарам све распије што-е

свртел око кућу књд несšм туј била.

распикућа ж расипник. — Куде се навати да појде за туј распикућу, Боже

Господе!

распилави се сврфиг онемоћа. — Распилавил се нешто, па се сЊл поврта по кућу.

распињача ж греда у кровној конструкцији која држи подрожњаче.

1 распира се несврасправља се, препире се. — Не распирај се с њега, видиш да неје

читав.
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распичка свр фигупропасти, уништи. — Распичка брзо он њиан договор. — Тој

што имаше малко стоку распичка, па сbгладује.

распиштољи се сврфиграскомоти се, рашири се. — Распиштољил се кода-eага.

расплази се свр исплази језик, зине од изненађења. — Расплазил се књдгује видел

да добди.

расплазотина жм ауги пејразмажена, распуштена особа. — Немој да чекаш туј

расплазотину, него си ти уработи кво требе.

расплаши свр поплаши све, растера. — Излезе изј-шумак па ми расплаши овце

те побегоше. — Расплашише се деца, па штукнуше које-куде.

расплита несврасплиће. — Расплита џемпир, ће преплете други, поголем.

распоје се свр распева се. — Распојал се ко да-е на орман, а не у кућу.

располови (се) свр преполови (се), поломи (се). — Располови ми јабуку, да

гризнем. — Паде ми стовна, па се располови.

расположан, -a, -o 1. ведар, расположен. — Како да човек буде расположан књд

га сапињају невоље са сваку страну? — Залуд ни вика будите расположни, немој се

секирате. 2. фиг миран, без узбуђивања. — Рекоше ни: Не бојте се, неје ништа

страшно, будите расположне, тике се малко повредил.

расположи (се) свр орасположи (се), разведри (се). — Ће идемо у Село на

игранку, да се малко расположимо. — Ништа га не мож расположи, стунтил се,

набрал веђе и само чамрéје.

располути (се) свр 1. врасполови (се). — Располути ми овуј јабуку. — Рас

полути ми се оној убаво шишенце с ракију. 2. фиг претуче. — Ћу га располутим ко

тикву, само ли га ватим.

распоп м 1. поп који је оставио своју службу. — Пројде онија распоп што-е

баталил цркву. 2. фиг запуштена, неуредна особа. — Нећу да чувам распопа у кућу. —

Иде како распоп, али свет.

расправи (ce) / распраи (се) свр 1. размрси (се), расплете (се). — Расправи ми

овија конопци.— Млого су умрсени конци не мож се распраи. 2. расправи, рашчисти

што с ким. — Нека иде куде шумара, па нека се расправи за онеј буке што-е исекал. —

Тој ће си он распраиз Драгутина, они су га и замрсили.

расправија ж расправа, свађа. — У њину расправију не могу (да) се бркам. —

Имали смо тешку расправију око кућу и имање, докле се не оделимо.

распраља несв 1. развезује, расплиће. —Распраљам јулари, заврзали се сви у куп.

2. фиграсправља, рашчишћава. —Тујствар башта има да распраља с њи, а нети.

распраља се несв1. расправља се, свађа се. — Немој се распраљате насред)

друм, људи да ви слушају. 2. развезује се, расплиће се. — Лако се распраља тај

замрсотина, ако вој најдеш крајеви.

распраљање с гл им од распраља (се), 1. распетљавање, размрсивање. — Без

распраљање, тешкоће узнеш јуже за врзување. 2. фиграсправљање, рашчишћавање,

свађа. — Морали распраљање за сваку ситницу?— Овде ништа не можда уработиш

- без распраљање.

распраљотина ж свађа, препирка. — И како се заврши тај ваша распраљотина

око браниште?

распрати свр испрати све, отпрати на разне стране. — Распрати деца кое-куде:

у школу, у овце, у говеда, па узо да срабоћујем.
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распрди се свр 1. почне да испушта гасове. — Распрдел се ко врањча уз Дел. 2.

фиг почне да се много хвали. — Распрдел се па се само вали, н-умеје да стане.

распрдотина жм особа која се много хвали—Едва се откачи од онујраспрдотину.

распрегне свр 1. испрегне. — Распрегни волови и води ги у ладовину, да се

одмору. 2. рашири. — Распрегни црге и тури на премет да се ветреју.

распреза несв1. испреза.— Што ли ги сЊг распреза ка(д)-ће још да терамо дрва?

2. раставља нити. — Неје добро изврткано па га распреза, 3. шири, простире. —

Распреза постељке по гувно, да ги малко слbнце огреје.

распремени (се) свр скине са себе свечану или нову одећу. — Матигу распремени

чим дојде одј-цобор. — Распремени се брзо да не каљаш ново облекло.

распремењување с гл им од распремењује (се). — Требе вој увек помагач за

распремењување.

распремењује (се) несвскида са себе нову или свечану одећу. — Распремењује гу

сестра дрешку по дрешку. — Неће се распремењује књд дојде од|-цобор, но такој, у

ново, оди по улице до навечер.

распреће свр разгрне оно то је запретано, извади из пепела. — Распрећи ком

пири, доста су се пекли.

распрска се свр 1. распе се у комаде. — Распрска се пенџер, књд га удари дете с

клис. 2. фигразиђе се, разлети се на све стране. — Распрскаше се деца по ливаду да

беру китке.

распрсне се сврв распрска се. — Це распрсне од|-цмејање.

распрти (се) свр 1. рашије (се). — Распртил ми се рукав, требе га заватиш с

конац, 2. фиг ослободи се терета. — Дојде до извор, распрти ранац, па седе да се

одмори.

распудан, -дна, -дно мали (заб, М. П.).

распуди свр отера, истера, протера. — Распуди овце преко долину, Да Не

улезну у жито.

распупули се свp напупи. — Распупулил се љиљак, само што не исцњвти.

распуpка свр отуђи, прода будзашто. — Распуркал што је имал, сtrтакој чмаи

сам.- Тој што му остаде оlдl-цтоку, зачас распурка и сšг нема ништа.

распустен,-а,-оразмажен.—Деца им млогораспустена, не вермају никога.

распусти свр в разведе (3). — Распусти кола, да докарујемо греде.

распусти се свролењи се, постане неуредан. — Распустил се, па за ништа неaje.

распутина ж стаза мимо пута, распутица. — Поред убав пут, он ватилда тепа

(јаше, води) коња по распутине.

распућка свр в распурка. — Распућкал и тој што му башта остаил.

распуца се сврфиг почне да једехалапљиво.- Распуцал се кода-е дошал из апсу.

распучи (се) свр 1. тресне, угрува (се). — Обали га, па га распучи. — Паде на

љизгавицу, те се распучи. 2. разбије (се). — Распучи дете стовну на извор. — Распучи

ми се шуле колејка, 3. фигубије, погине, настрада.—Добди ми у јад да га ватим, да га

распучим. — Сивни се ис-црешњу, ће паднеш це распучиш!

распуштен,-а,-оразмажен. —Деца им млого распуштена, па гине воду нигде.

распуштеник мразведен човек. — Удала се за еднога распуштеника исПро

човалци.

распуштеница жразведена жена.—Отералгу онија баксуз, сšгјераспуштеница.

распушти свр размази (се). — Распуштила деца, па ни за што несу.



Црнотравски речник 811

распцује се свр почне да псује, падне у јарост. — Распцувал се одј-цабајле.

расpди (се) свр наљути (се). — Расpдилсе, па неће ни с мене да орати. — Коими

дете толко расpди, те ми-е оволко љуто?

растави се / растаи се свр разведе се. — Ни годину несу прекарали заедно,

већ|-це раставили. — Растаили се, а несу се били добро ни упознали.

раставиче с ботливадска биљка раставић Equisetum palustre L., в коњски реп.

растаља свр раставља, одваја. — Растаљај кола, требе ни само предњаче с

кошерку. — Бог стаља, Бог растаља.

1 растаља се несвразводи се.— Плачи зевњo, растаља се мило одј-драго. — Сваки

дњн се растаљају, а, ете, још се несу растаили.

растаљање с гл им од растаља (се), 1. растављање, — Требе ми време за

растаљање ветрењачу, да гу попраим, 2. развод.— Кои-етњг мислил на растаљање.

растег м мера за платно: од краја једне до краја друге испружене руке. — За

постељке ти требу две струке по два растега од)-ткано.

растегљи свр растегне, развуче. — Дај да растегљимо конопче међу овај дрвља,

да турим ћилими и постељке да се ветреју.

растегљи се свр изнемогне, посустане од напора. — Књд би могла да се рас

тегљим на све стране, па да свакому удовољим. — Растегљи се трчаећи натам-наовам

За НИШТа.

растеж ммера одређена дужином раширених руку или од рамена до краја једне

руке. — Ћилим широк растеж, а дл#г растеж и-по.

растеза несврастеже, развлачи. — Растезам благоту да има за целу зиму. —

Растеза неки федери.

растелали свр разгласи. — Сћк ће он овој што-е чул да растелали по село, сви

има да знају.

растика се свр погуби се, нестане. —Растикаше ми се деца по бел свет, остадо ко

пењуга у кућу.

растиње с коров. — Предузело растиње на све стране.

расткаје се свpувредни се у ткању. — Кад)-церасткае снајка, целу зимуткае, не

дава ники да пријде до разбој.

растов, -а, -о храстов. — Погодил растову грађу за кућу.

растовина ж храстово дрво, храстовина. — Све-е тој што видите у кућу сува

растовина. —Турили прозори одрастовину. — У Дeрвeн се греју на растовину, куде

нас на буковину.

растолмачи свррастумачи, прочита, објасни-Писал Драгојло, ал немаше кој

да ми растолмачи писмо.

растопи свр раствори. — Растопи га прво у воду, па га после пи.

растопи се свр 1. раствори се, истопи се. — Ојужило га добро, брзо церастопи

снег. 2. фигразнежи се. — Растопи се од радос, књд му реко тој. — Растопи се жена од

милину.

расточен,-а,-о 1. размакнут, растављен. — У расточену кацу сипал комине, па

протекле. 2. иситчен, избушен. — Ћуприја ти у подрум скроз расточена.

расточена кола изр размакнут предњи од задњег трапа воловских кола. — С

расточена кола докаруемо и греде.
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расточи свр 1. размакне задњи трап воловских кола од предњег трапа помоћу

срчанице. — Расточи кола да докаруемо снопје озгор, из Дининицу. 2. прогризе дрво

сипац. — Мушљике све расточиле кацу.

расточи се свр размакне се, растави се. — Расточиле се дуге на ардови, требе ги

закиснемо.

растраска се свр 1. почне да лупа, да преска стварима. — Што ли се јутроске

такој растраскала по кућу, кода-е љута. 2. фигразгалами се. — Растраскала се ко да е

сама на бели свет. — Растраскала се, не можда дојдеш од њу до реч.

растpвен, -а, -о разбацан, расут. — Што су овеј трошке од леб по кућу оволко

растpвене?

растpви (се) свр 1. распе (се), проспе (се). — Ако кокошке па растрву жито на

гувно, ћуте утепам што не пазиш.— Покри с цргу неовејано жито, да се нерастpви по

гувно. 2. размили се. — Растрвиле се овце по грмењенаДлагирид, едва гизбра.

растрвување с гл им од растpвује (се). — Ич не пази на растрвување жито.

растpвује (се) несврасипа (се), разбацује (се). — Пази да кокошке не растpвују

онија купчек catc) жито. — Откоси дебели, растpвуј ги повише да се сушу. —

Кад)-чукамо снопје, пазимо да се не растpвује жито.

растргне свр 1. фигразвуче, растегне. — Сћк ће баба да омеси баницу, само да

растргне корке. 2. фиг умеси питу. — Кву-е баницу растргла прсти да си изедеш.

растреби свррашчисти. — Да растребиш ливаду под Јерич од грање и крпаци, да

можда расте трава. — Растреби ли подрум одј-цтари компири?

растребување с гл им од растребује. — Требе ми помоћ за растребување под

äјат.

растребује несвраспрема, рашчишћава. — Докле он растребује, ти докарај

колица за ђубре.

растреска свр 1. растресе, продрма.— Растескаше ме онај кола нис Качар. 2. фиг

разбије (главу). — Немој се врља с камење, некому ће растреска главу. — Растрескал

вој главу с кукаљу.

растрза несв1. развлачи, растеже. — Не растрзај ми џемпир, ће га исцепиш. —

Некакву мршу куче растрзанат плот. — Растрза коре за баницу. 2. односи, отима,

граби. — Растрзају имовину деца како им падне, а он дигал руке од|-цве, спрема се за

мрешку.

растрза се несвисцрпљује се радом на више страна. — Не могу више да се

растрзам на све стране, да на сви помагам, непостал сам.

растрзана баница жгибаница одруком развлачених кора. — Севте је искочилау

нашу кућу растрзана баница. — Највише воли да еде растрзану баницу.

растриша (се) несв1. пресе, протресује. — Растриша сено у падину да се суши.

2. фиг претреса. — Не растришај потуђе џопке. 3. фиг потреса се. — Не растришај ce

толко, ће буде добро.

растрка се свр растрчи се. — Растркаше се коњи нис пут, деца да погазу, да те

стра увати.

растрља свр згази ногом, размаже рукама, утрља. — Растрљај ми овијамаз по

грбину, ега ме попушти костобољ. ј

растропа свр искасапи, исецка. — Он тој умеје убаво да растропа коске, књд

пастрмимо шиљеже.
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растропа се свр 1. почне да преска чиме, залупа. — Растропала се такој рано с

панице по кућу. 2. фигразгалами се. — Кво сте се толко растропали, ко да н-умејете

полњк да оратите?

растроши свр уситни. — Нека ти Џида растроши стодинарку.

растрти свр повреди. — Падал ис-црешњу, растртил дупе на корењ, лелече па

устура.

растрти се свр фиг посустане, изнемогне. — Растрти се работејећи на овуј

подуспарину.

растуђи (се) свр удаљи (се), отуђи (се). — Растуђи ми кућу, откад поче он да

газдуе. — Како се оцелимо, такој се растуђимо.

растуђување с гл им од растуђује (се). — Како дојде, такој се даде на рас

туђување оној што сам ја з-десет прста стекал.

растуђује (се) несвотуђује (се), туђи (се). — У едњн ма пијан поче да растуђује

све ис-кућу.- Расуђују се и рођена браћа, него ли комшиe.

растужи се свр падне у депресију, почне да тугује. — Еднуш ли сам се такој

растужила за мои у печалбу.

растура несв1. руши. — Растура стару кућу, ће праи нову. 2. распростире,

разастире. — Растура откоси да се сушу. — Узни стару цргу, па растури града се

суши. 3. упропашћава. — Распија, воли на другога да растура срећу. — Растура им

заедницу тај кучка, 4. развршује. — Растура већ други стог за рану на овце. 5. фиг чини

што срчано, предано. — Работи дете, па растура. — Ебе га у мозак, па га растура. —

Бије, па растура.

растура се несв.1, руши се. — Растура се школа од њино викање. 2. фиг одјекује,

распростире се. — СЕл ли викнеш, глас)-се растура на све стране. 3. фиг чини што

предано, свом снагом. — Растура се од работу. — Растура се от плакање.

растурање с глим одрастура (се). —Требе им помогнемо у растурање кошару.

растурен, -а, -о разасут. — Књд на гувно, а онија плас све растурен, говеда га

обалила.

растури свр 1. сруши, поруши. — Рекли му да растури тој што-е праил у туђо. 2.

развргне. — Појде вештица да растури моју женидбу, ал вој се не даде. — Растурил

погодлВК за јунци. — Растурили веридбу. 3. распростре. — Растурил окосено бра

ниште, да се суши. 4. фигразбије. —Ћуте растурим кад-те ударим! — Удари ме рђа,

па ме растури.

растури се свр 1. разиђе се, нестане. — Растурише се облаци. — Кад)-тој

уработиш, мађије ће да ти се растуру. — Поседу на седењку, попреду, па се растуру

дома. — Растури се орб. 2. фиrразведе се. — Узну се, па се растуру. 3. изр: растурише се

од бегање поломи се бежећи, растури се од едење преједе, растури се од работу претерау

послу, растури се од трчање изнемогне од трчања итд.

растуриче с бот добричица Glechoma Hederacea.

растурување с глим одрастурује (се), врастурање. —Тој растурување одедење

одавно несЊм видел.

растурује несвврастура (1, 2, 3, 4), 1.— Растурују појату, ће гу препраљају. 2. —

Растурује сено да се суши. 3. — Решила се, кучка, ће му растурује брак, 4. — Почел од

вр да растурује стог.
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, растурује се несвврастура се (1, 2, 3). 1. — Растурују се облаци, ће се разјагли. 2.

А се оженише, а се растурују. 3. изр. растурује се од едење, - од работу, - од бегање, - од

ебање, - од пиење итд.

расуче свр 1. направи коре оклагијом („сукаљком“). — Кад расуче коре, па

напраибаницу, тој највише пантим од моју мајку. —Напрајш прво кревајчетија, па ги

после расучеш у коре. 2. растави на делове. — Усукало се, требе га расучеш, 3. фиг

претуче, пребије. — Расука га оlдЈ-тепање. — Удари га, па га расука.

расфрља свр разбаца (Мачкатица, Лебет), в разврља. — Н-умеје облекло да

сложи на едно место, него га расфрља на све стране. — Иде да расфрља сено да се

суши.

расфрљан, -а, -о разбацан (Мачкатица, Лебет). — Нећу више да гледам рас

фрљане ствари по кућу.

расфpљи свр збаци, одбаци (Мачкатица, Лебет). — Расфpљи сено ис-кола. —

Расфpљи овија џакови из чекерку.

расфрљување с гл им од расфрљује (Мачкатица, Лебет). — Колај работа за

расфрљување, а кој ће после да збира сено? 1

1 • -
1 1 - 1

расфрљује несвразбацује (Мачкатица, Лебет). — Он ће да иде да расфрљује сено

да се суши, а ти ће га после збираш.

расцавти (ce) / расцњвти (се) свр 1. расцвета (се). — Едва чекам да се расцивту

ливаде. 2. фиг поцепа се. — Расцввтеле му се чешире на дупе. — Расцавтели му се

рукави на лактови.

расцвели (се) свр расплаче (се), растужи (се). — Кој-ми-е расцвелил дете те

онолко руца? — Расцвелил се за башту у работу.

расцвили се свр расплаче се. — Без разлог сетике онакој расцвили, ники не знаје

за што.

расцврка се свр раскрешти се. — Расцвркал се по мене да га причекам.

расцврчи се свр 1. почне да цврчи на ватри. — Расцврча се главња на огењ. 2.

загреје се уз ватру, растопи. — Макни се од огњиште, да се не расцврчиш. 3. фиг

развика се, раграји се. — Расцврчала се деца по кућу, напраила урнебес.

pacцепен,-а,-о 1. поцепан. — Штоти Станија не закрпитеј расцепене чешире? 2.

разбијен. — Пројде с расцепену главу.

расцепи се свр поред стандардних значења и фиг засмеје се. — Расцепил се ко

шифонске гаће (изр).

расцери се сврпеј насмеје се.— Гледам гу и она се расцерила кода недознава.

pacцеротина жпеј особа која се стално смеје. —Од онујрасцеротину не могу да

си пројдем нис пут.

расцињка се свр расцмиздри се, заслинави. — Расцињкало се дете, боли га

мешинка. 1

расцичи се сврстане гласно да плаче.— Али му не учиниш, одма се расцичи.

расцмиздри се свррасплаче се.— Ники га ништа недира, а он се расцмиздри.

расцопа свр разбије. — Немој се гађате с камење, ће си расцопате главе.

ратија жхартија, папир.—Имаше у џеп неку ратију за тебе, пагу негде затури.

ратишан, -шна,-шно који је од хартије, хартишан. — Опрала му кошуљу с

ратишне паре.

ратишка с дем одратија. —Дај ми од онујтанку ратишку дазамотам цигару.

ратосиља се свр ослободи се. — Кад)-це еднуш ратосиља одј-туј беду?
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ратосиљување с гл им од ратосиљује (се). — Тој више не можда се издржи,

требе под китно ратосиљување од њега.

ратосиљује (се) несвослобађа (се). —Ти имаштанџару, ратосиљуј ни одј-дивјe

свиње, све ни ископаше компири. — Ћу се ратосиљујем от печалбу, макар динар

немал. — Ратосиљуј се ти од)-тог јунца, докле те неје убол.

ратување с ратовање. — Немој да мислиш да више неће буде ратување.

рачун м фиг обзир, образ, в. води рачун. — Води рачун како учиш, да ни не

обрукаш. — Води рачун от-коња докле си на пазар.

рачуни несв1. рачуна, прорачунава. — Све рачуни напамет, бесплавез. 2. фиг

претпоставља, верује, нада се. — Рачуним да гу до Прокопје дигнемо пот-кров. -

Рачуним ће излезну двоја кола дрва од|-туј буку. — Рачуним ће ми ти помогнеш око

сpизање кров.

рачуња несв1. рачуна.—Још н-умеје да рачуња, а нека слова писује. 2. фиг пада

се, узда се, верује. — Рачуња да ће стигне до Предене за три сата. — Рачуњам на тебе

да ми тој завршиш!

рачуња (се) несвсматра се, верује се, претпоставља се. — Рачуња се да га е она

одвела у варош. — Рачуња се да му е Тима утепал коња, ал ники нее видел.

рачуњање с глим од рачуња (се). — Превари се у рачуњање, не те баксуз да ми

помогне.

рачуњање“ с школска дисциплина, рачун. — Добил петицу из рачуњање.

рашетка жрешетка.—Набуку се тура рашеткада заустаља грање, викашемогу

чешељ.

рашето с решето.—Срашето вејемо оној жито откуп.— Големорашето се вика

протока.

рашмокљави се свр обуче се немарно, растронта се. — Рашмокљавил се да га

од гад не погледаш, а оће се жени.

рашнура (се) свр развеже (се), рашнира (се). — Рашнурај ми опћнци, не могу се

савивам од грбину. — Рашнурали ти се опћнци, це соплетеш с теј врце.

рашнуран, -а, -о рашниран, расплетен. — Онај брљивка иде по малу с рашну

ране подвешке и одврзану тканицу.

раштркља се свр разјури се (стока). — Сарл)-ли га убоде кумарац, раштркља се

говече, вати штило, не мож га после најдеш по тија пусти шибак.

раштрокави се сврфигразмаже се, немарно се умије.— Неје се омил како требе,

cБл се раштрокавил.

раштурка се свр почне да луња. — Раштуркал се, па се не сврта дом.

рашушури се свр развије се, отвори се круница (цвета). — Рашушурили се

јутрос џорџини.

рашчагољи свр проџара, подстакне ватру да гори. — Рашчагољи с маше огењ,

нешто загаснул.

рашчеврљи свр развали, рашчеречи, поцепа, разломи. — Књд га уватим, нос ћу

му рашчеврљим. — Куде рашчеврљи нове ципеле?

рашчеврти свр фигразбије главу каменом. — Којти рашчеврти главу? — Ћу му

рашчевртим главу с камен.

рашчели свр рашири, разастре. — Рашчели овце по ширинку да пасу, да се не

бутају една уз другу по пролуке.
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рашчепати свр 1. фиграскомада. — Рашчепатил погачу ко да ни има сто на

ручак. 2. фиг почне да пороче. —Рашчепатила се, не мож се заустаи одломотење.

рашчепи свр 1. рашчеречи. — Књд гу уватим, има гу рашчепим. 2. раскречи,

разрогачи. — Рашчепила ноге насред абуланту. — Рашчепи човек очигледаећи у туј

беснулу бесну. — Рашчепил уста од кокоћање.

рашчепи се свр 1. рашчеречи се. — Паде на љизгавицу па се рашчепи. 2. фиг

премори се одхода или стајања. — Рашчепи се целден одејећи по Плану по коњи.

рашчепљак ж пеј непристојно млађе женско чељаде. — Немој више да си ми

довукал у кућу тија рашчепљак.

рашчепњак ж врашчепљак. — Онија рашчепњак ће им растури кућу само ли гу

Спиридон узне!

рашчепотина ж неморална, лака жена. — Куде најде онуј рашчепотину, еден

ли-е преко њу прошњл?

рашчепрљи свр рашчепрка, разрије, супрзачепрљи.—Нешто милеје све рашче

прљило. — Рашчепрљи оџак, да видиш како су понели компири.

рашчепуља ж пеј непристоја жена. — Књд га увати тај рашчепуља, неће лако

излезне из њојне руке. — Неће ми више улезне у кућу тај рашчепуља докле сам ја

жива.

рашчин м бот трава која се користи у справљању мађија, врастуриче.

рашчкољави (се) сврудари (се) јако, разбије (се). — Рашчкољавил лејку (главу)

на неки дирек, одејећи по мрак. — Ћему рашчкољавиш главу стија камен, немој се

врљаш, — Рашчкољави се на твој басамак, - трп прид рашчкољавен, -а, -о разбијен,

ударен. — Да ти неје рашчкољавена прлица, па да те поведем куде ујку у гости.

рашчовечи (се) свр упропасти нељудским поступком, изгуби својство човека.

— С тој твоé викање сваки час, рашчовечи ми дете. — Рашчовечи ми се човек од

голему работу. — Рашчовечил се, само што не еде живи људи, - трп прид рашчовечен,

-а,-оупропашћен, престрављен нехуманим поступком. — Сегје он од|-цтра рашчo

вечен. — Кој ће после чува рашчовечено дете?

рашчoкља свр 1. разбије. — Ћу му рашчoкљам главу, само ли га видим. 2. обије

глеђ, в оцупа. — И овија лонац си рашчoкљала, ништа не пазиш.

рашчокљан, -а, -о повређен. — Кои овој беше с рашчокљану главу?

рашчољавен, -а, -о разбијен. — Што му-е нос рашчољавен? — Не питуј гу за

рашчољавену руку.

рашчољави (се) свр повреди (се), удари (се). — Рашчољавил Мурџа (во) леви рог

риéјећи земњу. — Рашчољави се на лојтру, а могал сам и без око да останем.

рашчуе се свр прочује се. — Долеко ће се рашчуе њина брука и срам.

рашчука свр разбије. — Рашчукал му неки нос ка(д)-це пијани потепали.

рашчука се сврстане да лупа у што.—Рашчукал се одранојутро: кове косу.

рашчумави се свр рашпчупа се. — Куде си се такој, ћеро, рашчумавила? — Све

ме рашчумави овија ветрина.

pб м срк, гутљај. — Дај ми само едњн рб да обиђнем Лискино млеко.

рба“ несвnије срчући. — Рбај да се не изгориш, млого-е врућ чај.

рба“ (се) несвхаба (се) (одећа, обућа). — Брзо му се рба све што обује.

pбање с гл им одрба (се) 1. пијење. — Врућо-е, пиј га с рбање. 2. хабање. — Кад

öдиш с тија опћнци, варкај малко, мисли и на њино рбање.

pбне свр сркне. — Нека и он малкорбне од овуј ракиицу.
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Рват м Хрват. — Срби и Рвати кој што довати (изр). – Тој му-е брат Рват.

Рватица ж Хрватица.

рвацки, -а, -о хрватски. — Служил војску у Рвацки Карловац.

pве се несв5ори се, рва се. — Поглејкако се кучићи рву. — Ватила деца да серву.

рга (се) несв1. иара, подстиче, меша. — Нергајвише по тој огњиште, остави га

да се само разгори. 2. мува (се), гура (се). — Рга се он свуде, можтоји дати заврши,да

ти и не идеш у општину.- Стално ме мукомачки рга с лакат у слабину.

pгање с глим одрга (се), мешање, мушљање, џарање. — Не мож без ргање, такој

научило. — Без ргање с мотку неће искараш куче испод ајат.

ргне свр 1. изненада изађе, излети, истрчи.— Рженичке, прженичке, ргни из грм

па ме уплаши (из нар приче). — Ргну зајче изј-шумак.— Ргнуше говеда ис-кошару, па

ме уплашише. 2. муне, изненада убоде нечим, забије. — Чувај се, немојти јунац ргне

рог у мешину.

рђа“ ж фиг наопак човек, неваљалац. — Куде наџара на туј pђу, да се с њега

врнеш? — Нећу више с те јЈ-рђе да имам посла.

рђа“ свр врђавеје. — Почел ралник да рђа.

Грђа рђосана изрзао, наопак човек, нитков. — Кво си се и ти надал од)-туј pђу

pђосану да ће да ти помогне?

pђав, -a, -o 1. зарђао. — Кво ће ти теј рђаве плочке, неће с њи ковеш коња? 2. фиг

зао, покварен. —Млого-е рђав човек.— Нашал рђаво друство, несвртају се дом.

pђавеје сврхвата рђу. — Ако стоји туј, у подрум, има још више да рђавеје.

pђаво прил лоше, неваљало. — Млого си рђаво поступил спрома њу.

рђан м рђав човек. — Рђан едњн, он ће мене такој да вика!

pђосан, -а, -о запуштена, лења особа. — По њу се види колко-е рђосана.

pђосување с глим одрђосује се. — Не могу да гледам рђосување по моју кућу.

pђосује се несвзапушта се, излежава се, ленчари. — По ваздњн се рђосује,

ништа не вата у руке.

pђоше се свр запусти се, преда се нераду, разлењи се. — Рђосалсе, па нема куде.

peбећало с онај (она) који се стално ребеће. — Не могу да слушам више тој

peбећало, да се ребеће ко да неје читава.

peбећање с глим одребеће се. — Кад)-чу за Марику прсну одребећање.— Млого

ми иде на живци њојно ребећање. — Кад)-ће еднуш куде вас да престане тој

peбећање?

peбеће се несвнападно се смеје, кикоће се. — По целдин се ребеће, да те Бог

сачува.

ребне свр 1. удари, млатне. — Ребни га еднуш, да видиш како ће после да те

слуша ко бела лала. 2. фиг казни. — Само га ти пријави, па ће видиш ко це смири књд

му суд ребне глобу.

ребрачким прил попреко, искоса, поребарке. — Ако не мож такој, провучи се

ребрачки.
1 к - t * 1 1 * 1

péбри несвоије, туче. — Пази се од њега, ако вати да те ребри, неће се добро

спроведеш.
- - - - 1 1

ребрњак м 1. зоол стадијум у развитку жабе, пуноглавац. — Пуна бара с

ребрњаци. 2. фиг труње у води. — Какву си ми овој воду наточил све ребрњаци?

ред м фиг договор, списак. — Чувају говеда на ред.
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редњкм дем одред. —Држ си ти твој редњк књT копаш компири, а ми ће си копамо

наши редови.

реди несв1. фиг плаче. — Њега нема, а мајка целу ноћ по кућу реди. 2. фиг нариче,

оплакује покојника, в вије. — Тешко ми с њу да идем на гробје, књT почне да реди,

н-умеје да стане.

редно прил требало би, треба, редје. — Редно би било и онда иде у Предене на

вашар. — Редно е да он јутре чува говеда.

редња ж епидемија. — Ватила нека редња, па ни сви утркољи у кревет.

редов м војник без чина. — Сви мужи из нашу малу су били редови у Гвоздени

пук, свл Синадин наредник.

редом прил 1. по реду. — Узимајгрозје редом, не пробирај. 2. фигравним путем,

хоризонтално.— Књд излезнеш на Боровички друм, трг идеш све редом, редом до над

Лебет. — Редом по путињче, пројдеш кладанче, и туј су Миљковци.

редомке прилу дем знач: редом, равним путем. — Уз друм вату, редомке, редом

ке, па на Мејане.

режањ / режњњ м одрезак. — Дај ми следњн режањ од лубеничку. — Тури му

едњн режњњ сланину, нека уз леб понесе у воденицу.

режњаци“ м мн парчад. — Исечи ми овуј полутку сланину на режњаци.

режњаци” м мнвурежњаци.— Књд иструпиш режњаци, да разводимо разбој.

резм 1. оштрица, сечиво. — Све си ми утупил рез на секиру. 2. ожиљак, озледа.

— От-кво ти-етија рез на руку, чини ми се, њекња не беше.

реза ж засун на вратима. — Тури резу на врата, па да идемо у црге.

резедо придев светлозелене боје. — Млого воли да има џемпири на резедо.

резервар мрезервоар.—Напунил се резервар с воду, сbг ће дојде и на славине.

резик м ризик, рескир. — Отиде на резик, па ако стигне ће заврши работу.

резикант мризикант, рескирант. — Онје резикант, не плаши се да резикује.

резикување с глим одрезикује. — Безрезикување не можништа да постигнеш.

резикује несвризикује, рескира. —Ћерезикује и живот, само да дојде до циљ.

резил м брука, срамота. — Напраил ни онолки резил све женилбу.

резилЊк м врезил. — Резилек да ги је! — Не мога од резилек да едем, а убаво

беоше зготвили. — О(д)-тија резилisк не могу више да живим.

резилба ж резидба (воћака). — Јутре идемо у резилбу у Сливе.

резилење с гл им од резили (се). — Тој резилење од њега што сам чула, нигде га

нема.

резили (се) несвbрука (се), срамоти (се). — Тај вртирепка резили целу вамилију.

— Резили ни куде стигне, докле га еднушне пречекамо у сокак. — Немој се резилиш

пред)-цвет, но плати туј глобу што имаш.

резичан, -а, -оризичан. — Работа ни-е млого резична — качимо се на комини, на

голему висину. 2. фиг грди. — Дома ће га резилу за тој што-е уработил.

резично прил ризично. — ТЕг је тој било млого резично да оSидаш комин на

вабрику бес цкелу.

резне (се) свр 1. одсече што мало. — Резни му од сушеницу, да му не течу љиге

на уста. 2. посече (се). — Резну ли прс с туј тупару, резну, а реко ти не дирај нож? —

Резнул се малко на прс све костуру. 3. засече. — Резни с тестеру, туј куде ће трупимо

греду. 4. фиг насече дрва. —Резну им дрва колко да има докле се не врнем из-Село.

резни несвнакиселује. — Воли да му ракија помалко резни у-Шујста.
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рекне (се) свр каже (се). — Дојди да ти нешто рекнем, ал да на други не казуеш.

— Рекни војда ћути док ми оратимо. —Двапут се рекне у воденицу.—Стопут да му се

рекне, он ће па да забораји. — На паметног човека емпy(тј-це рекне.

релна жрерна, пећница. — Тури ђувеч у релну да се пече, а ти га наspћај.

ремен м каиш на коњској опреми. — Затегни ремен да коњ боље вуче.

ремење сзбим одремен. —Збери ремење, па донеси да проверим да ли-е добро.

ренде с кухињска направа за стругање поврћа, вјеренде. — Донеси ми ренде да

изрендишем јабуке за баницу.

рендисување с гл им од рендисује. — Бем ти рендисување целден.

рендисује несвстpуже. — Рендисује тикву за тиквеник.

рендише несвв рендисује. — Нека она рендише, ти требе да ми помогнеш око

четверак.

1 реп м фиг чуперак, дужа коса код дечака. — Што си пустил тија реп, кво ће ти,

што га не оцечеш?

репаљ м фиг реп, прирепак, окрајак од тканине. — Кви се тој репаљи вучу по

тебе?

репети се несвкочопери се, прави се важан.— Немој се млого репети, неки ће му

стуца рогови.

репне сврудари, вребне. — Пази, немој га репнеш погpбину, млого ће газаболи.

репоњам фиг пејмладић дуге косе. — Што не остpижете оног вашогрепоњу?

репчњк м дем од реп, репчић. — А што на кутре оцекосте репчек?

репче с дем од реп, репић. — Кутре мрда с репче, чека нешто да му дадеш да

глоцне.
1

репчење с гл им од репчи (се), 1. тепање, бијење. — Он је одавно за големо

репчење, ич не слуша. 2. делање тешког посла. — Толко репчење и по студеницу, и

па не заработимо ништа.

репчи несвриг туче, млати, бије. — Књд уватим да га ја репчим, довек ће ме
панти.

репчи се несв1. грби се, грбави се. — Немој се репчиш, него право оди. 2.

протеже се. — Репчи се ко мачор на џигерицу (изр).

репчилм врепоња. — Постpигосте ли вашога репчила?

ресес, -та, -то ресаст. — Донел ми из работу ресесту шамију.

реска ж 1. реса, цваст код ораха, леске, брезе и других биљака. — Кад излезне

реска на леску, стигла-е пролет. 2. реса, крајеви ћилима, постељки, кафтана... —

Јоште да увржем реске и ћилимче е готово.

рескир м ризик. — Такав је, иде увек на рескир, па што буде.

рескира несвризикује. — Рескира да изгуби големе паре, ал ће купује сЊг стоку, а

ће гу продава на-пролет.

рескирант м онај које склон ризику, ко ризикује. — Несити рескирант, а можда

би требало овој да покушаш, па што буде — буде.

рество с остатак, ресто. — Еве ти паре, купи ми жилети, рество си задрж за

тебе.

ретак, -тка, -тко 1. редак, проређен. — Млого ти ретак лук. 2. фиг изузетан. —

Овија гра што ја садим е ретак, тешко се наоди.

ретачњк, -чка, -чко прилично редак. — Овија грати-е нешто млого ретачњк, свл

чорбица.
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рецепис млекарски рецепт. — Мора да иде куде доктура за рецепис.

рецка“ ж 1. цртица, белег. — Удари му рецку за још едно пиво. — Еси видел да

има рецку на чело 2. фиг број. — Ако ти требем само за још едну рецку, ондак нема

ништа од|-тој.

рецка“ несвзасеца. — Овчари рецкају шаре на штап, да им буде поубав.

рецкица ж дем од рецка. — Турил му рецкицу, да га познава, да му га неки не

украдне.

рецне (се) свр засече (се), одсече (се), посече (се). — Немојте рецне с нож. —

Рецнул се преко прс с остар нож.

реч жм (мн речови) реч. — Не поврћај реч на старога човека! — Туј реч да ми

више неси рекал. — Секни реч (повуци реч). — Не држи реч (не држи се договора,

лаже).

решава се свр премишља се, колеба се, двоуми се. — Решава се, решава, да идем

на пазар, па се пишмани.

решавља несврешава, одлучује. — Решавља, решавља и реши да појдем и ја с

ујку у работу. — Тој ће башта да решавља, тој не могу ја.

решавља се несвколеба се, двоуми се. — Млого се решавља, докле не пресал

думи да појде за њега. 1

t решављање еглим одрешавља (се). — Отеже нешто с решављање. — Кво му е

тој решављање три године.

решаља несврешава, пише. — Решаља домаћи, не можда излази на улице.

решаља се несвпремишља се, спрема се, припрема се. — Решаља се да појдем с

вас на собор, ал одустадо.

решаљање с глим одрешаља се. — Ако чекамо твoе решаљање, никад нећемо да

отидемо нигде. 1

1 решетар мфи трачар, причалица. — одви ми се o(д)-тога решетара, сваки ден

доди само да тороче.

решетари несвоговара, тороче. — Немој да ми и ти туј решетариш, доста свм се

наслушала данћс од онуј решетарку.

решетарка ж фиг трачара, она која оговара. —Отиде сабајле решетарка по малу

да решетари.

Решетарка ж надимак.

решето с 1. лимени суд решеткастог дна. 2. мера за тежину жита: = осам

килограма. — Одвои едно решето ржeницу за кокошке.

рж м бот раж Secale cereale. — Највише посејамо рж.

ржање с глим одржи (1, 2), режање. — Немој се плашиш толко одржање, кад

носиш кукаљу (1). — Научил на ржање, па н-умеје с људи друкше (2).

ржњкм дем одрж. —Тој што-eржњк малкородил, друго све слабо, отанело.

ржен, -а, -о ражен. — До јучер смо ели само ржeн леб.

рженица ж бог врже. — Овромо ржeницу за три дана.

рженичан, -чна, -чно ражен. — Беше ни поздрав ржeничан леб.

рженичка ждем одрженица. —Рженичке, прженичке, ргни из грм па ме уплаши

(из нар приче).

pжењак мражен хлеб. — Понеси си и пола ржeњак, ће огладнејеш!

Ржењацим мн заселак.
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ржи несв1. режи. — Ржи куче, ће те уапе. — Немој даржиш како куче. 2. фиг

галами, љути се.- На мене свака будала ржи. — Чим дојде дом, почне да ржи.

ржиште с место где се сејао и сеје раж. — Сћк ће бремо там, у ржиште.

рза несврже (коњ). —Нешто коњpза у кошару, да идем да видим кво му-e.

рзање с гл им одрза. — Не чује се више рзање, куде ли се денуше коњи?

рид м дугачка коса на планини, издужени бедем, гребен, хрид. — Излезоше деца

на рид да играју лопту. — Откарај овце на рид, нека там пасу.

Ридм мти (више локалитета са тим називом) зараван, висораван, планинска коса.

ридњк м дем одрид. — Излезни горе до ридак, да докараш говеда.

ридишта с мн аут и пеј одрид. — Само се ти слуњај по ридишта, а ја ћу овде

килавејем од работу.

pиђав,-а,-ориђ, црвенкасто жуте боје. —Чијо-е оној риђаво говече у ржeницу?

pика“ ж рикање (бика, вола). — Чује се рика волови чак иш-Чемерник.

pика“ несв1. оглашава се риком, риче, муче (бик, во), в буца. — Крава рика, врћа

се наsад, ја вучи, вучи. — Рикају ми говеда гладна у кошару. 2. фигјауче. — Рикал је од

болеж књд претуца ногу.

рикање с глим одрика. —Кво-етолкорикање уз Длšгирид”— Његоворикање од

бол га нигде нема.

рикач м фиг пеј онај који стано виче, који се дерња. — Кад)-ће се више смири

тија рикач, по целден pика како вол'?!

pикне свр 1. огласи се риком. — Рикну Мурџа у кошару, требе да пуштамо

говеда. 2. фиг јаукне. — Тек ће да рикне од болеж књд му ваду трње из ногу, 3. фиг

настрада. — Ћему рикне јунче, ако не плати порез. 4. фиг пеј умре. — Има се одма

оделу, сЊл неким pикне башта.

риљач машов. — Скрши ми се држаље на риљач.

pинглаж плоча на шпорету на којој се кува.—Стури шерпу одринглу да се лади.

pине несвчисти лопатом. — Целден рине око кућу и кошару.

pинта несвмного ради, ради тежак посао. — Ваздњн ринта у поље, а навечер га

ники не зарезује.

pинтање с гл им од ринта. — Цел век ринтање и па се тешко живи.

pинтосување с глим одринтосује (се). —А моје ринтосување никине рачуња.

pинтосује (се) несвпропада (се) од посла, вринта. — Ринтосамо од работу

летоске. — На радилиште се ринтосује од јутро па докле се не ставни.

pинтоше свр пропадне од посла. — Кад)-човек ринтоше, тег види да неје

требало толко да запиња.

рипа несвскаче.— Рипа којелен трећак. — Рипа трупачки (изместа). — Од радос

рипа утрупац.

рипаљка ж водопад. —Ћелову рибу подрипаљку у Саставци, куде Мрковицу.

pипање с глим одрипа, скакање. — Овде немарипање, тој може само горе, нарид.

pипи свр скочи, ускочи. — Кад)-ће овија петњл да рипи у лонац?

pипка несву дем знач: рита, поскакује. — Рипка како зајче по снег.

pипкање с гл им од ритка. — Доста-е било рипкање, свг дете мора да спи.

pипне свр 1. скочи, прескочи. —Ћерипне преко плот, неће га уватите. —Немојти

pипнем, дате снемам. 2. фиr. повећа се. — Рипнулдњн колко петал одбуњиште (изр). 3.

изр. рипне кантар одмери мало више од тражене тежине. — Књд мериш, нека рипне

кантарче, да знаш да-е добро измерено.
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рипче с (мнрипчетија) 1. дем од риба, рибица. — Неће ватамо рипчетија, само

големе рибе. 2. фиг згодна девојка, девојче. — Шета едно рипче по Предене, ететој

работи.

Рисимка ж име.

Риска ж хип од Рисимка.

Ристаћија м име.

Ристос м Христос. — Ристос помеђу нас.

ритче с дем одрид. — Нека излезне на ритче да пооратимо. — Видиш оној ритче,

епа, там је Струмина кућа.

pка несв1. хрче.—Толкорка ко да спи у воденицу. 2. пљује. — Немој даркаш покућу. о-
o

ркање с глим одрка 1. хркање. — Од његоворкање не мож се заспи. 2. пљување.

— По кућу нема ркање, излезните у авлију. “

„ркла Ж ОНа која често пљује шлајм из уста. — Згади ми се књд видим туј pклу

КаКО. рка куде дало. - - - - - |- 1 1 t t

ркљампе онај који често пљује илајм изуста.— Ркља, изрканоскуде стигне.
pкне свр пљуне. — Ркни у пешкирче, зашто га носиш?

pкољакм испљувак, шлајм. — Нис путињче све неки крвавиркољци, кои ли тојпројде болесан и какву ли-е болес наџарал? o

ркотина ж испљувак. — Нећу ви више опомињам за ркотине око кућу.
љав, -а, -о пеј приглуп,— толко-е рљав да га сви подебавају.

љчам приглуп човек.— Рљчарљави, ништа не види како му се и деца смеју.

фмба несвради тежак посао. — Дању-ноћу рмба, и па не постиза да сработипоље.
ga

pмбање с глим одрмба, напоранрад. — Коју си вајду виделод)-толкормбање?

рмбачење с гл им од рмбачи, в рмбање. — Ја ко да сам осуђен цел век на

рмбачење.

“ рмбáчи несвради тешке, напорне послове, врмба. — Никад се несЊм питал за

кога ја тој толко рмбáчим?

pмпалијам крупан, снажан човек. — На кога ли се у вамилију метну такав

pмпанија. t I

њм њушка. — Разбил му рњ. — Напрндил pњ, па с никога не орати.

рњав, -a, -o 1. особа са засеченом усном. — И дете вој такво рњаво, на њу. 2.

незгодан. — Млoгo-e pњав човек, не мож се с њега разуведаш. *

рњачки прил на нос. — Падал pњачки, па разбил нос.

рње с њушка. — Дигал pње, па никога не види. — Дигне рне, па у трње (изпошалице).
o

t рњка! жноздрва, нос, њушка. — Запишиле ми се рњке, едва дишем.— Разбил му

некирњку. — Тури брњку на рњку (не причај превише, затвори уста).

рњка? жпеј жена великог носа. — Полетела и онајрњкарњава, ћетепа Симчу.

рњчампеј човек великог носа. — Немој да идеш кудерњчу, на никога он недава
алат, па неће ни тебе. o

роба жзб им одећа, руба. — С робу сам у sâдњо време нешто отанела, требе си

купујем.

робија ж фиг терет, оптерећење, напаст. — Тај жена-е робија, тешко на онога

кои живи с њу. — Ма каква робија за њу, она-е сама робија.
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робоњи несв1. прича непрестано, придикује. — Немој више да ми робоњиш, не

могу те слушам. 2. удара у олук (киша). — Свуноћ киша робоњи, не мога очи да

склопим. 3. изр: — На књкво ми тиква робоњи (погоди шта мислим).

ровање с 1. плач, плакање, вика. — Чак се там, на пут, чује његоворовање. 2.

pика, мучање (стоке). — Целден слушам ровањејунци по Големи рид, напасли се, па

аздисали.

рове несв1. фиг плаче, дере се, урла. — Што тој твое дете толко рове? — Цело

јутро рове чича по кућу. 2. фиг муче, риче, буче (во, бик). — Рову волови по Големо

равниште, це боду, да се знаје кои-e ћаја, 3. фиг копа, рије. — Целденбуца Мурџа и

рове зевњу, це боде з-Брешка, ал Брешко осетил, па бега од њега. 4. фиг колута,

преврће (очима). — Књд га ударил с онуј чекању, чича почел да рове очи, душа му

испада.

ровине ж мн 1. остаци турског површинског копа гвоздене руде, увале, уpвине. —

Терај говеда да пасу горе, у ровине, а ти бери боровињке. 2. удубљења, раскопана

земља.—Тујкуде су вадили зевњу за цигле на Блато, у Китку, остале само ровине. —

Буцали волови, па напраили ровине.

Ровине ж мтн ливаде, шума.

ровинчине ж мн аугм од ровине. — Ће настрада негде у теј ровинчине.

ровињак маут и пеј одровине. — Замајал се уровињак, брал боровињке, а говеда

му отишла у штету.

ровла ж пеј 1, она која стално виче. — Цело јутро се дере на деца тај ровла,

н-умеје да стане. 2. она која у љутњи и бесу разрогачи очи, која има исколачене очи.

— Pöвла, изровила у мене, живу би ме поејла.

póвљампеј 1. онај који стално виче. — Како да научимо ровљу да више нерове?

2. онај који у љутњи и бесу разрогачи очи, који има велике исколачене очи. — Имам и

ја дома еднога ровљу, по цел ден ми нешто запрдује и рове.

poвне свр 1. фиг гласно викне, продере се. — Књд рôвне, ис-памет да те искара, 2.

фиг експлодира. — Књд рôвну граната, на буку остаде само кошуљка од-дете.

рог муз стандардно значење коштан израштај на глави неких животиња и 1.

коса греда на кровној конструкцији, венчаница. — Данас ће тураморогови на кров. 2.

ручица на коси. — Морам да мењам рог на косило, млого ми убива руку. 3. изр: пусти

poгови осили се, постане непослушан, ради на своју руку. — У sâдњо време млого-е

нешто пустил рогови, ал ћу му ги ја учукам.

рогаљ м 1. парожак на вилама. — На вилу се скршилрогаљ, не мож се с њу бере

сено. 2. ћошак на кровној конструкцији. — Требе добро да се удеси рогаљ, да издржи

снегови.

рогаљка ж 1. дрвене виле. — Требе ни голема рогаљка за привршаљање стогови.

2. примитивна преслица од ракљастог дрвета (Горње Гаре). — Забодем рогаљку за

тканицу, на рогаљку повесмо, па предем кучиста.

рогачење с гл им од рогачи (се). — Можда се рогачи колко оће, од њојно

рогачење се не плашим.

рогачи (се) несвколачи очи, прети. — Чекрљив, затој рогачи очи. — Љута ли-е,

кво ли вој-е, млого рогачи очи на мене. — И оној чекpљивче почело се рогачи на

мене, њега ћу бар да средим, ако њи не могу.

рогла“ ж крава великих рогова. — Чували смо едну роглу, па књд ни убоде дете,

продадомогу.
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рогла“ ж пејзла, свађи склона жена.— Ишчепила на мене тај рогла, па ми мирку

не дава.

рогља“ м бик изразито великих рогова. — Брзо бегеј, ће те убоде овија рогља,

виш какви рогови има ко анџари.

рогља“ м зао, свађи склон мушкарац. — Ако стога рогљу излезнеш на крај, кољи

ме куде сам најтанак.

рогља“ ж вила с изразито дугим држаљем, рогуља. — Донеси ми голему вилу,

онуј рогљу, за денење стог.

pôгљес, -та, -то онај који има краке, рашљаст. — За тој ти требу два рогљеста

дрва, кад ги побијеш, да на њи туриш рожањ.

рогожаж простирка од рогоза или сламе, рогозина, асура. — Рогоже напрае

шемо од|-цламу, па ги постељемо назевњу, па пртена черга, такој смо спали. —Нема

ли куде, ће спавамо на рогожу. 1

рогуља ж велика вила за денење стога, врогља. — Узни из дедини рогуљу, да

привршимо стог. t

рогуша ж 1. рогата овца. — Убоде лите рогуша, оће она? 2. фиг пеј уображена

жена. — Пројде рогуша, ни добарден да рекне.

род м 1. сродник, рођак. — Она ми-е најмил род. 2. родбина. — Били смо неколко

дена у женин род. — Он је из мој род. 3. плод, принос. — Такев род одавно ошав неe

имал. 4. вок роде: блискост, интимност са саговорником. — Како си ми, роде? —

Акобогда, роде?— Куде си бил, роде? — Требе ли ти што, роде?

/родрођени/м више него род. — Сматрагазародрођени. —Тој ми-еродрођени.

роден,-а,-орођен. — Ко да-eрoдену кошару, ништа не знае. — Неје била тiГ ни

родена кад) цетој десило.

родиља ж породиља. — Ред је да идемо куде родиљу, свг ка(д) це може.

родљак м рођак. — Родљаци смо по дедину линију.

роднина ж родбина. — Жена му има голему роднину.

родом прил пореклом. — Чуем да-е родом из Јабуковик.

Рођа м надимак.

рођени, -а, -о истински, прави.— Овој ми-ерођени брат, а овија па од-чичу.

рођено прил створено. — Овој место рођено за кућу.

poење с гл им од роји се. — Све умејем да работим око роење пчеле.

рожањ мражањ.—Кад)-ће овој шиљeже датурамо нарожањ2— Спремилгако

за рожањ.

рожњкмрошчић. — Вржи гу с краткојуже за рожњк па за едну ногу, тј.кнеће мож

да ти бега.

розан, -зна, -зно ружичаст. — Тај розна блузати-е млого убава.

розњикав,-а,-орозикаст. — Убавшке војстоји књд обуче такој што розњикаво.

póи се (роји се несвроји се, пушта се (пчела). — Челе се роју саме, па отиду на

неко дрво, у шупљак, ел нат кошару, тј. (г)-ги маткамо у кошницу.

рокће несварми, пуца, разлама се.— Кво литој пасbкрокће онам на Плану.

рокче с дем од рог. — Ако пиеш каву, ће ти израсне рокче. — Почела на теле да

избивају рокчетија. у

ролшуле ж мн ролшуе, котураљке. — Оће на дете да купи ролшуле.

роља несвриг пије прекомере.— По ваздан само роља, после се не мож поврне.

Романски рид м мтн ливаде, њиве, шума.



Црнотравски речник 825

ромања несвсипи (киша), вмржиори.—Још неје почела да пада, тикеромиња.

ропћање с гл им од ропће. — Скомина ми кад!-чуем ропћање шићер.

ропће несвкрца зубима. — Узел шићер у коцке, па само ропће.

Pöса ж име.

poса ж фигу прид употр млад, зелен, недорастао. — А беше роса дете. — Узе

онакву росу.

Росандаж име.

роси несвсипи (киша). — Роси ситна кишица, па се увлачи пот-кожу.

pocниче с ботв росуља“. — Ни стока не пасе росниче.

росуља ж бот ретка врста траве месождера, има је у атару Млачишта

(Drosera rotundifolia L.). — Туј око бару откад пантим расте росуља.

росуља“ ж росна трава. — Не иди по росуљу, све ће намокриш опћнци.

роша ж 1. пеге по лицу. — Почела да вој избива роша по лице. 2. пеге на

листовима. — Све избила некаква роша по листови на компири.

рошав, -а, -о пегав. – И дете вој дојде рошаво у лице.

рошавка ж пејона која има пегаво или изровано лице. — Нете да узне рошавку, а

cir ce каје, овај му, бесну ља, душу изеде.

рошавком пеј онај који има пегаво или изровано лице. — Кво му фали и ако-е

рошавко?

рошче с (мн рошчићи) дем од рог, рожић. — На теле избили рошчићи.

1 рпа ж гомила. — Врнула се дома и нашла ги на едну рпу. — Кво ће работимо с

Ову) рпу шушљак. t

рпка несвпије, сpче (дете). — Рткај по малко да се не изгориш.

рпкање с глим одрпка.—Чујем у мрак само некорпкање, ко да неки рпка чај.

рпћање с гл им од раће. — Врућо само српћање можда се пије.

рпће несвпије срчући, гласно срче. — Рпћи чај, да се не изгориш. — Немој га

пијеш, него га рпћи. — Немој да рпћеш такој, не могу те слушам.

bppјјузв којим се гони стадо оваца. — Рppј, бре, вуци ви изели, што не слушате

рска несвхрска. — Испекал прасе, па му корица рска од мерак. — Прасцирскају

коштиљке од сливе.

pскав, -а, -о хрскав. — Глеј да коричка буде румена, парскава.

pскавица ж хрскавица. — Разбил му pскавицу на нос.

рскање с гл им од река. — Увати ме језа од рскање.

рт м хрт. — Сврзанога рта се не иде у лов (изр).

руб м 1. ивица. — Не седи на руб, ће паднеш. 2. окрајак. — Чим се испече лебу

црепњу, одма начне руб.

рубњкм дем од руб. 1. ивица. — Немој на рубњкод)-sид, цестркољиш, 2. окрајак.

— Ако ти се баш еде рубњк од лепче, ћу ти откршим.

рубење с порубљивање. — На овуј кошуљу требе рубење, па трг да вој шијем

ћенар.

руби несв1. сече. — Руби гредице за кочину, 2. фиг гризе, једе, пасе. — Само нека

рубу овце, књд је трава такој добра.

pубинка ж кошуља. — С рубинке сам већем отанела.

рубовим мн плетенице, кике, в сколубе (1) (Лебет). — Рубови низ грбину

сплетем, па доле китке напраим на онија рубови. — По пете ме ударашеy pубови,

колки су ми били.
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pуво с одело, рухо. — Тој му-е стајаћо руво.

руда ж процеп код воловских и коњских кола. — Намести добро руду, да не тепа

коња.

Рударски рид м мти планинска коса, где се некад копала руда.

рудина ж голеш, чистина, пашњак. — Терај стоку по рудине, немој гу завлачиш

по шумаци.

Рудине ж мтн планински врх, пашњак.

Рудиште смтн пашњак.

Рудник м заселак у Мачкатици, насеље рудара.

pудување с глим од рудује (се), копањеруде, рударење. — За турско време овдеје

било рудување.

pудује (се) несвкопа руду. — Млого су некад овдека рудували, од тој су сšг овеј

ровине. — Па се има рудује, неје све ископано што има у зевњу.

ружење с глим одружи.— Едино с ружење ако га докарам у ред, друго н-умејем.

— Ти си за големо ружење.

ружи несварди, кори. — Ја га онолко ружим, а он си ни абер нема. — Млого сам

ружила моју снау што имају саледно дете. — Ружу мемои што толкодиринчим.

pујан, -јна, -јно зелен, недозрео. —Млого су рујне сливе, несујош забрање.

/рука/ж изр: иде му на руку помажему. — Све му иде на руку, па и Илија с његову

вамилију, иде му од руку уме, зна. — Мајсторлак му иде од руку, држи га на руке држи

га у крилу, на рукама. — Болесно, па га по цел ноћ држу на руке,

рукавац м део осовине на колима на који се насађује точак. — Узни коломазда

подмажеш рукавци на кола.

рукавиче с дем одрукавица. — Изгубиледно рукавиче од онеј рукавичке што си

му ти исплела.

рукавичка ж дем од рукавица. — Прати му и рукавичке, да ми не seđне на овуј

зиму. — У зиму испоплетем на сви по нешто: џемпирче, шалче, капуљачку, черапке,

рукавичке.

рукавчњк м дем од рукав. — Подви рукавчек, да ти се не намокри у воду.

руканица ж 1. ручица на плугу или ралици. — Држ добро руканице, да ти се

ралица не изотне. 2.руда код коњских кола. — Коњи се непрезају на едну руду, него у

руканице.

руканичка ж дем од руканица. — Све му руке убиле руканичке од рало.

pукатка ж 1. суд од печене глине са ручицом у коме се носило кисело млеко и

вариво. — Варила сам чорбу, па им носим обед у рукатку. 2. омањи дрвени суд с

дршком. — Сипи ми с рукатку брашно, да подмесим леб.

рукољка жруковет. —Збрамо рукољке, врзамо снопје изденумо ги у крстине.

рукување с 1. поздрављање, руковање.— Што побеже од рукување с род? 2. фиг

управљање направом или справом. — Не брини за рукување с косачицу, ја ћу те

научим.

рукује (се) несвриг руководи (се), обавља послове. — Шес године сам ја с

воденицу рукувала. — Такој се не рукује с људи како он знаје, да га сви омрзу.

рукуница ж ручица. — Држ добро за рукуницу, да ти не испадне трагач.

Рулка ж надимак.

руменеје се несврумени се, одаје црвенкасту, румену боју. — Руменеју им се

обрашчићи од студеноћу. — Руменеју се девојке како јабуке.
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руменило с кармин. — Требе си купим гаравило, белило и руменило, све ми

понестало.

рундав, -а, -о куштрав, чупав, велике длаке. — Беља беше млого рундаво куче,

стра децу ваташе од њега.

рундавела жмаљава, рутава, јака жена. — Неје он дорасал за туј рундавелу,

има га у зуби носи.

рундов м фиг велики кудрав пас. — Куде денусте вашог рундова?

рундовчина м фиг ауг и пеј од рундов. — Књд излезе рундовчина прет кућу, ми се

разбегамо.

руненце с дем од руно (= вуна која израсте на овци од једног до другог стри

жења). — Кво имаш од тој јагње, ни руненце како требе?

рунsа несврида. — Књд га доватим, има још више да рунsа. — Не знаје ни он за

кво рунsа.

рунsање с гл им одрунsа, ридање. — Неће ништа да постигнеш с рунsање, боље

си га питај да те пушти.

руњав, -а, -о длакав. — Овеј ти постељке млого руњаве, требе ги малко ос

мудиш.

рупа ж фиг склониште. — Наши су се све крили по рупе, да ги Бугари не најду. —

Надушило керче лисиче у рупу. — Компири чувамо у зевник, у рупу.

рупетерина жауг и пеј од рупа. — Пази куде идеш, там има рупетерине, да се не

омекнеш у неки амбис.

рупичка ж дем од рупа. — За такве рупичке требу малечке пулке.

Рупје с насеље Рупље.

pупљак м ауг и пеј од рупа. — Немој да упаднеш у тија рупљак доле књд береш

малине.

Рупљанац / Рупљанин / Рупчанин м становник Рупја и човек из Рупја.

Рупљанка / Рупчанка ж становница Рупја и жена из Рупја.

Рупљанчe / Рупчанче с дете из Рупја.

рупски, -а, -о / рупљански, -а, -о који припада Рупљу или је из Рупља.

Рупски / Рупљански пут м пут који повезује Црну Траву, преко Рупља, са

Предејаном.

рупчњкмдемодруб, окрајчић.—Откршими одрупчђк, да обиђнем малкотазелеб.

рупче с дем од руб, окрајче. — Дадо му рупче од леб и сиренце да се залаже до

обед.

рус м трун. — Улезе ми рус у око.

Руса ж име.

Руса среда ж четврта среда по Ускрсу, Преполовљење. — На Русу среду се

ништа не работи, тог је средопосница.

Русанда ж име.

русвај м неред, крш, лом. — Само немој да прајте русвај по кућу. — Ћу напрајм

од њега русвај.

Руселена ж име.

русење с глим одруси.— Ако јЈош-емпут видим русењена извор, ћуви потепам.

руси (се) несвтруни (се), засипа (се) труњем. — Не оди над извор, русиш воду,

после не можда пијемо. — Кад)-це не пази, такој се руси млеко, а после викаш кои га

нарусил.
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Русим м име.

русјак м натруњена течност.— Прати га заводу, он ми донел неки русјак.

t русје с зб им од рус, труње. — Процеди русје иш-чај. — Немој ми сипујеш тој

русје. 1 - -
1 1 1 1 I

руска ж трунка, трунчица, врус. — Извади ми руску из око, не могу да гледам. —

Падла руска на дете у око.

Руска ж надимак.

русљак м врусјак. — Не могу да пијем тија русљак.

рустБк м дем од рус. — Упадал му рустик у око.

русте с дем од рус, трунчица. — Улезло му русте у окце, па трепка.

Рустена ж име.

рутав,-а,-одлакав, маљав, космат.— Какавјерутавко да неје од љуцку сорту.

/рутав муж изрјак, снажан мушкарац. — Лако-е на слаботињку, удари ти на

рутавог мужа, ако си јунак.

/рутав нос изропасан, јак мушкарац, врутав муж. — Ма, ће налетиш и ти на

рутав нос, ће се најде неки и на тебе да доака.

рутавеје несвмаљавеје, постаје длакав. – Млого нешто почел да рутавеје.

рутавка ж жена обрасла маљама.— Рутавка рутава, не види своје длачурине по

ноге и по пазуке, но мене нашла да резили.

рутавком мушкарац обрастао маљама. — Ће ми дојде тија рутавко да ме па

питује за Драгињу, ал му више ништа не казујем.

рутаво прил фигнеизвесно, опасно.— Код постаде рутаво, збрамо се, па побегомо

— куде це тепамо с толку Џгадију.

руца несвплаче, јеца, рида. — Руца од муку што не знаје кво да работи.

руцање с глим одруча,јецање.— Не помагати ни руцање, данћс ће седиш дом.

руцне свр одједном се заплаче. — Одеднуш руцну, реко да ли га уапа нешто, које

му би?

руча несвједе. — Књд руча, ће излезне.

ручњк мјело. — Кво си зготвила за ручћк?

pуче с дем од рука, ручица. — Дај ми руче, да идемо у китке. — Кво ти је тој на

руче?

рученце с дем и хиподруче. — Дај рученце, да видим кудете подлазила бубачка.

ручетерина ж ауг и пеј од рука. — Како ли навива сат с онеј ручетерине?

ручица“ ж дем од рука. — Да видим ручицу куде те боцнула оса.

ручица“ ж дем од ручка“. — Увати добро за ручице, па гурај колица.

ручица“ж врукољка (Горње Гаре).— Две-три ватке жито, таман една ручица.

ручка“ ж дршка. — Држ добро за ручке да ти не испадне текме.

ручка“ несвједе (дете). — Тури на дете да ручка, изгладнело по говеда.

ручкање с гл им од ручка“. — Да видиш кво сам ти спремила за ручкање.

рушче с дем од рус. — Неје тој ништа, рушче ти улезло у око.

рчка (се) несвдира (се), подбада, гура (се), изазива. — Не рчкај мечку за пичку

(изр). — Рекају свиње по блато.- Неки ми стално рчка по ковчак- Н-умеју да седу

мирно, само се рчкају. — РЧка се, па после кука књд га бију.

рчкање с гл им од рчка (се). — Од рчкање часком излезне тепање.
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рчне свр 1. муне, подбоде, гурне, изазове. — Само нек ме рчне, па ће чује своега

бога! — РЧне постарога, па побегне, да га не увати. — PЧни под стог, мож се туј

сакрила мачка. 2. иарне. — Рини огењ да се разгори.

ршка сврpишка, чепрка. — А што твое кокошке ршкају помое градинче, знаш ли

да ћу ги потепам?!

С

с пред у изразу: с опроштењем. — С опроштење смо га наебали. — Рече ми, с

опроштење, кој га више помиња, да еде говна.

са прил сад, сада. — Сад)-ћу дојдем. — Сад)-ћу ви сви потепам!

сабајле прилјутром рано, зором. —Ће се дизамо сабајле, да докарамо снопје, па

да вршемо. — Сабајле излази у откосје, па докле не прижеже.

сабере се свp дође памети, присети се. — Искарал га ис-памет с оној што му

рекал, још се не мож сабере.

сабира несв 1. сабире.— Још не знаје да сабира, ал ће научи у школу. 2. скупља. —

Сабира сливе куде појату, над воденицу. — Сабира, тура, сабира, тура докле не

напуни онуј кову са сирење. 3. прибире. — Сабира говеда по огрењу, да гитера дома.

— Сабирај овце накуде трлу, почело се ставњује. — Еве сабирамо рукољке, па ће

башта да врзује снопје.

сабира се несвриг долази памети. — Вика му, ружи га и што-му не работи, ал се

он не сабира, па тој ти-е!

сабирање с гл им од сабира (се). — Отиде на сабирање сено.

сабљица ж бот гладиола Gladiоlus. – Млого убаво цњвту сабљице.

сабрат, -а, -о сакупљен, покупљен (сено на пласту). — Ел сено у Миланковицу

сабрато, да идем да га докарујем?

савељка/совељка ж чунак, направа у којој стоји цевка са пређом за ткање. —

Муж ми-е праил убаве а лаке савељке од јавор.

савес м савест. — Да има савесне би ми тој работил. — Куде ти-е савес да жена

öди, ти да јашеш на коња.

савесан, -сна, -сно савестан. — Неје савесна према родитељи, иначе не би ги

такој остаила.

савива (се) несв1. савија (се). — Савива пруће, праји гужве за плот. — Пуштили

мене овакој стару да се савивам по сливак, они неће да беру сливе. — Докле-е младо,

дрво се савива. 2. увија се, грчи се. — Савива се од)-цтомак, не мож се помери. — А

жељудац ми се савива од глад. 1

савивање с гл им од савива (се), савијање. — Оће онакој, без)-савивање да

работи, а тој не може.

/савије шију/изр покори се. —Тија главуран неће савије шију ни пред башту.

савне свр 1. сване. — Кад)-цавне, презамо волови да докарамо тишљарај од

-цтаницу. 2. фиг ослободи се мука. — И мене ће једнуш савне, па макар у гроб.

савњива несвсвањава.—Сег савњива око три, човекработник не можсе наспи.

савњување с гл им од савњује. — Спи колко можеш, не мисли на савњување. —

Преiд)-цавњување, запојаше још емпут петлови.
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савњује несвсвањава. — Рано савњује, мож за ден све да се сработи. — Можда

савњује књд оће, докле се он не наспи, не диза се.

Савронијам име.

Савча м име.

Савчи камен м мтн стена.

саг/cir прил сад, сада.—Сегли најде да ме поцакосујеш за туј работу? — Е, пази

cbf што ћу ти казујем.

сагашањ, -шња, -шњо садашњи, данашњи. — Ел ти елеб од|-цагашњо жито ел

од лањско? — Сагашња ли е тој новина?

сагашњица ж данашњица. — Викају борили се за сагашњицу, па каква им је тој

сагашњица, ел виду? I

саглам прид непром добар, на свом месту. — Има да буде саглам држаље за

матику, књд га он одеља. — Саглам човек, нема које да му замериш.

садење с гл им од сади, садња. — Вика ги да ни помогну з-две матике у садење

компири.

сади несверигређа снопове укруг око стожера за вршу, в насађује (3). — Јутре се

дизамо рано да садимо снопје за вршу.

/сади вра/ изрређа снопове око стожера са класјем навише, ради вршидбе. —

Иди доведи коњи из падину, докле ми садимо вра.

садиљка ж кочић који помаже у садњи поврћа. — Моли га да ми напраи

садиљку, он се негде изгуби, па гу сама, еве, дељам.

садне свpдем знач: сади.— Саднем по лечка компири, колко за мене да си имам.

сажалан, -лна, -лно милостив. — Неје он како они, он је сажалан, знаје што-е

мука и тегобија.

сажали се свpумилостиви се, ражалости се. —Да се неки сажали, па да узетој

дете куде њега.

сажаљева несв1. саучествује. — Тој што гу сажаљева неће (да) вој млого

помогне. — Сажаљевам случај. 2. помогне. — Само ти рмбај, а кои ће јутре да те

сажаљева књд паднеш у кревет?

сажаљевање с гл им од сажаљева. — О(д)-цажаљевање нема корис, него вој

помогни ако можеш.

сажвака сврсажваће. — Н-умеједа сажвака какотребе него га гута несажвакано.

саживи се сврствори присне односе. — Саживеле се, па свг споређују, а едно

време само што се не тепашеy.

сазда сврствори. — Сел га Бог саздал да ми помогне.

саздаде сврствори. — Вукан саздаде Стојанчу, Стојанча саздаде Маноила и

такој даље.

саздаде се свр 1. створи се. — Како се такbв намћор саздаде од онакви људи, неe

ми јасно. 2. појави се, бане. — Откуд)-це па овија сšг саздаде, да ме и он омита у

работу?

* casида сврсазида. — Саsидали кућу у Лесковац, па це селу наесен, књдиспродаду

стоку.

саир м спрдња, подсмех, в сеир. — Тера саир са старога човека. — Рођен само за

саир и поцмивку.

саирење с гл им од саири (се). — Доста ми-е више саирење на мој рачун
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саири (се) несвспрда (се), подсмева (се). — Доста више саирење, озбиљно да

оратимо! — Напраил им зврчку, па саири. — Саири се са свакога, никога не вермани

овоцко.

caириштес спрдачина, неозбиљност.—Од озбиљну работу он напраисаириште.

сајка ж сукњазамушкудецу.—Како малечки, место чеширке,носили смо сајке.

сак м мрежа за ловљење риба. — Понели и сак да ватају рибе по Бобатало.

сака несвпујда пса на кога. — Немој више да сакаш тој кучиште на деца, с мене

ће имаш послу.

сакање с гл им од сака. 1

сакат, -а, -о богаљаст. — Из рат)-це врнул сакат. — Узни га с-обе руке, неси

сакат.

саклони (се) свр 1. сачува (се), заштити (се), заклони (се). — Саклони главу, да

те грањка не шибне! — Саклонимо се от провалу под едну буку, ал не вреди:

покисомо до кожу. 2. изр: — Боже ме саклони од њу (њега, име човека). — Сачувај ме,

Бошке, и саклони од таквога приетеља.

саклоњување с гл им од саклоњује (се). — Не поможе ни ни саклоњување,

скроз)-се намокримо.

саклоњује (се) несвзаклања (се), склања (се), штити (се). — И квачка, па

саклоњује пилићи од опаснос, не ли ће човек свој пород. — Бадава се саклоњује с руке

књд онија бије стојагу. — Књд почне зима, куде-це саклоњујеш без)-сврт?

сакне / сЊкне свp напујда пса. — Ћу сакнем Ђуму, да те исцепи ко свиња

брашњив џак.

саковац м метални плуг са двоструким раоником с прве половине двадесетог

6ека.

сакрана ж сахрана. — За туј сакрану ники неје знал у нашу малу.

сакрани свр сахрани. — Прво га сакранили у дел, у шуму, после га пренели на

гробjе. — Дунав га-е опрал и сакранил. -

сакрањен, -a, -o/ сакрањет, -а, -о сахрањен. — Ћићко-е бил сакрањен поред пут

за Стрезимировци. — Досšг несу открили куде-e Нада Василијина сакрањета.

сал / cБл прил само, једино. — Сал си од|-тој мисли. — Ко да-е сbд он у кућу. —

Све друго имам, сЊледно ми фали— срећа. — Сал беше проодил књд му башта погину.

— Сел да те погледам (јЈош емпут, па-ци идем.

салатисан, -а, -о наговорен, приморан. — Да нее салатисан са све-стране, зар би

гу узел?

салатиcување с глим од салатисује. — Без)-салатиcување неће гу узне, па Бог!

салатисује несвнаговара, обиграва око кога, труди се око чега. — Салатисује га

да појде с њега на вашар у Грдилицу.

салатише свр 1. савлада. — Салатиcâмо ливаду у Браниште до пладне. 2. на

говори — Салатиcáмо га да ни продаде јунца. — Ако га салатише, и ја ћу појдем с њи.

— Књд га она салатише, он је готов.

салети свр 1. фиг наговори, примора, убеди. — Ђе те салети и ти ће, књд немаш

куде, пристанеш. — Салети га отуд, одовуд и он ће ти даде. 2. фиг обави какав посао

(окопа, окоси, пожање).—Два косача до пред мракедва салетеше онолкуливаду.

салита несв1. салеће, наговара, убеђује. — Салита он такој сваку жену, па која

пристане. 2. фиг окупља, прибире. — Нек салита овце докле-е време, књд падне мрак,

ће му се погубу по грмење.
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салитање с гл им од салита. — Без)-салитање, нема ништа. — Без)-салитање,

неће прибереш стадо.

саломи (се) свр 1. покрши (ce) (од рода). — Снег и ветар све саломише ошав. —

Родиле сливе, па се саломиле. 2. фиг премори се од рада.— Саломи се човек одработу.

— Саломи се данћске од ринтање.

салте прил в сал. — Салте он одј-цве да има корис, ники други.

салтосан,-а,-оупрљан, умазан, запуштен. — Неје гу ич брига што вој дете оди

салтосано.

салтосување с глим од салтосује (се). — Одработу им не гине салтосување.

салтосује (се) несвпрља (се), упропашћава, не одржава хигијену. — Дујич

салтосалонуј премену што сам му дала за у работу.— И немој се салтосујеш, редовно

се миј, купај, пери.

салтоше се свр убуђави се, запусти се. — Салтосала се ко да нема руке да се

уљуди.

салчићим ми колачи од сала и брашна. — Воли да еде салчићи.

самар м самар изр: — Жуљи га тој ко самар коња. — Стои му ко самар на

кокошку.

самари несвриг окривљује, ставља што коме на терет. — За млого кво га

самару, ал не мож докажу.

самари се несвериг брука се. — Самари се пред људи затија јагњићи што ги неје

платил.

Самарџија / Самарџије м надимак фамилије.

самарџика ж в самарџиска игла. — Куде му дадо да ми обуши самарџику?

самарџиска иглаж полукружна велика игла за ушивање стеље код самара, в

самарџика. — Беfc}-самарџиску иглу, не мож се напраи самар.

самарџиски, -а, -о који припада самару и самарџији. – Тој су самарџиски

каиши, да се самар врже на коња, да не слита.

Самарџисци ћи Зfice/161.К.

самлет, -а, -о самлевен. — Жито ти-е самлето, мож га докараш.

самовила жнар мит вила. — Куде су самовиле ноћу водиле оро, најутро осавне

све црна трава с кругови.

самовила“ ж дрво воћке које закржља у расту (Златанци). — Самовила не рађа

ошав, стои такој исáбена, кржљава.

самовилесто дрво с в самовила“.

самовилски, -а, -о који припада самовилама. — Овој су самовилске работе, куде

се самовиле збирају.

самовласник м власник. — Ристаћија-е самовласник од тој имање и само њега

да питујете.

самовољка /самовољница ж тврдоглава женска особа. — Тај самовољка све

работи на своју шију, никога за ништа не питује. — Са самовољницу не можда се

излезне на крај. у

самовољник м тврдоглава особа. — Оће самовољник да-е све по његово.

саможивник м себичњак. — Такав саможивник га у свет нема.

саможивницаж себична женска особа. — Не бити ни корку леб пружила књдне

би имал кво да едеш, тај саможивница.

самоков м топионица руде. — Ту-е у турско време бил самоков.
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самоковиште с место где је био самоков. — Откараше шљаку с камиони

одоздоле куде-е, уз Власину, било самоковиште

Самоковиште с место у долини Власине где је био самоков.

Самоково с место у долини Власине.

Самокоп м мти место на Големој реци.

самоник м кромпир заостао у земљи који следеће године пусти вреже. —

Окопај добро и самоници ако на њи дојдеш.

самониклица ж самоникла биљка. — Окопај и самониклице, књд копаш ком

пири, и оне роду.

самосује несвсамује. — Самосује без нигде никога, накрај село, ко вук самотник.

самотаж самоћа. — Изеде ме, уpниса самота, ништа друго.

самотан, -тна,-тно сам, усамљен. — Дете седи самотно у кућу без родитељи. —

Самотна жена з-две деца, које ће им праји?

самотиња ж усамљеност, самоћа, в самота. — Друго неје, ал ми тешко пада

самотиња, нема с кога да продумам.

самотињка жудем знач: самотиња. — Куде ја, самотињка и слаботињка, могу

нешто да уработим.

самотник м самотњак, усамљеник. — Научил да живи ко самотник, па му све

смита.

самотњакм в самотник. —Без бабу,ја сам ти самотњак, па ме све сапрело.

самотује несвсамује, живи у самоћи. — Које да работим, сам човек у кућу —

самотујем.

самотување с гл им од самотује. — Осуђен на самотување, ете, тој сам ја.

сампас“ м фиг бес, јарост, осионост. — Падал у сампас, све ће ги потепа. — Књд

га увати сампас, сви бегају од њега. — Рипа у сампас (чини што неконтролисано).

сампас“ м обестан, осион човек, силник, силеџија. — Не могу више да живу од

оног сампаса. — Тија сампас сви ће ги у гроб откара.

сампасуља ж љута, бесна, осиона жена. — Све ће ги поеде по кућу онај

сампасуља.

сам-самцијат, сама-самцијата, сама-самцијато сасвим сам. — Остала сама

-самцијата.

сам-самцит, сама-самцита, само-самцитов сам-самцијат. — Тој сам сам-сам

цит osидал, ники се не најде да ми помогне.

самсов м неотесанко, недоказан човек.— Самсов, не можму докажеш датребе и

он нешто да уработи.

самте прил само. — Самте још Градимир неје пензионер.

самување с гл им од самy(ј)е. — Тешко-е моје самување књд натрпа снег.

самуе / самује несвосиви сам, самује. — Ете, самуемо такој ко два пања на

раскрсје.

самцијат, -a, -o / самцит, -а, -о потпуно сам, сасвим сам. — Остаде Нада

Кристина самцијата у Пауновци. — Самцит прешал преко Чемерник за Власину на

овуј зиму.

Самчекинце с / Самчекинци м заселак.

сане ж мн саонице. — Едва докара едне сане дрва из Присоје и већ|-це ставни. —

сане имају две санке, два оплена, пречанку, струку, четри ногаре, четри слепца и две
иглc.
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санит, -a, -o/санитан, -тна,-тно поспан, сањив.— Рипи ис-кревет онакој санит,

кад!-чу да се Драгољуб врнул из Дикаву. — Немој такој санитан да излазиш, прво се

облечи. — Дете ми-е још санитно, не могу да дојдем.

санка ж 1. једна саоница на „санама“, салник, возница. — За санке мора да

најдеш добро дрво, при корен да-с кривуљесто, да га оцечеш, одељаш, па га рас

тружеш и добиеш две исте санке. 2. фиr велика нога, велика обућа. — Има онолке

санке, нигде не можда најде обувку.

санке ж мн дем од сане, 1. саонице за децу. — Дибок снег не мож се возимо са

санке. 2. направа за скидање воденичних каменова приликом клепања. — На санке се

туру ваљци и извуче камен за клепање.

сантим м сантиметар. — Колко су ти сантима широка врата, да унесемо

машину?

сантина ж в сантим. — Снег нападал осомдесе сантине.

Сантоилм ђаво. — Несити више Радоил, ти си одј-цег Сантоил.— Тебе викам,

не викам Сантоила, што се не оSиваш, бре?! — Сантоиле једин!

санување /сањување с гл им од санује /сањује, сневање, сањање. — Ел ви тој

оратите од)-цанување? — То-е само санување, тој неће никад да бидне!

санује /сањује несв1. сања. — Иди одотле стеј бале, немој ги наћаске санујем. —

Неchм ги добро сановала, па си свашта премисли. 2. фигмашта, замишља, нада се. —

Тój, море, Милевка сањује, ал неће да бидне такој како-е она наумила. 3. фиг тражи.

— Ћесањује он, море, Љубинку, ал ме тег неће најде!

сапет, -a, -o 1. онај комеје на ноге стављена „сапка“ или „железа “ (коњ). — Ел

коњ сапет у падину, да не одлуња? 2. фиг спутан, трапав. — Иде сапет, едва вуче

краци. — Рипа ко сапет коњ. 3. фиг сметен, затворен. —Да нее толко сапет, нешто би

и он прооратил.

сапетљив,-а,-ов сапет.— Куде га викаш дати помага, видиш да-е сапетљив, ће

падне негде да се утепа. — Сапетљив је у работу, а знаје да ломоти ко празна
ВОДеница.

сапетљивка ж трапава, неспретна женска особа. — Сапетљивка сапетљива,

паде па покрши стовне.

сапетљивком трапавко, неспретњаковић. — Не качи се на кров, сапетљивко,

це омакнеш, па ја да си имам главобољу.

сапетљиво прил трапаво, неспретно. — Све уработи сапетљиво, ништа како

требе и серсем.

сапетљивче с трапавче. — Сапетљивче сапетљиво, што не гледаш куде одиш,

но ми ћушну грне.

сапетин монај штоје сапет.—Тетка сапетка,тетин сапетин, саплете тетку па у

реку (пошалица).

сапетка“ ж корпа од прућа, сепет.—Туритија веш у сапетку,јутрећу перем.

сапетка“ ж она која је сапета, в, пример под сапетин.

сапетком онај који је сапет. — Он ти-е сапетко, све работи ко да-е сапет. —

Сапетко едњн, кво работиш ваздвн?

сапиња несв1. припне, веже стоку (коњу се ставе железа на предње ноге, а во

се „сатком“веже конопцем за ногу и рог). — Стока се не сапиња близу пут. 2.

спутава, брани. — Све ме сапињају што-гођ да узнем да работим.— Сапињај волови,
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да држу кола, да не појуру 3. фиг боли. — Нешто ме сапиња у груди. — Сапиња га, па

не можда дише.

сапињање с глим од сапиња. — Осећам у груди некво сапињање. — Водим коњи

на сапињање куде воденицу, нека пасу.

сапињача жконопац за сапињање коњских ногу, в сатка.—Одведи коња у отаву,

тури му сапињачу, нека пасе до мрак.

сапира несв спречава, зауставља, онемогућава. — Доде-ле, Борице, удри овце,

сапирај, бајке-ле, Бајо, држ девојче целивај (нар песма).- Отишњл би у бели свет у

печалбу, ал ме деца сапирају.

сапирање с глим од сапира, заустављање. — Да не беше моје сапирање, одавно

би он отишћл. 1

сапка жуже за сапињање коњских ногу, в сапињача. — Иде ко да су му турили

cáпку на ноге.

саплак 1 сеплак м плехано лонче. — Куде спотури саплак за воду? — Дај ми

сеплак да заватим воду.

саплита (се) несвсаплиће (се), спотиче (се). — Што ти коњ саплита седну ногу,

да гу неје подбил” — Мангуп, саплита девојчетија књд иду по пут. — Саплита се ко

да-е патрав.

саплитка ж каква препрека, оно што саплиће човека, в клечка. — Неће ники да

ти помогне, сваки гледа да ти тури саплитку.

саплитка се несву дем знач: саплита се. — Саплитка се како скрочи, ни тојашка

му не помага.

саплитојам пеј онај који се при ходу саплиће. — Не требе саплитоји саплитка,

сам-це саплете, да искара очи.

саплитотина жм пеј онај ко се саплиће, стар, изнемогао човек. — Куде-e

запатравила тај саплитотина там-доле куде Маргу.

саплића (се) несвв саплита (се). — Научил се да саплића деца, па га затој бију.—

Саплића се књд оди, ни кукаља му не помага више.

саплићање с глим од саплића (се). — Овој ти-еза крљање деца, а за саплићање ћу

те други пут дрењам.

сапне свр 1. припне, веже стоку.—Сапнем Врањчу у Широку бару и пустим га у

öтаву да пасе. 2. фиг саплете, подметне ногу. — Сапел ми дете с ногу, па ражџе

врљило нос.

сапне се несв1. припне, веже стоку.— Коњи да се сапну у Печиново браниште

да пасу, докле ми стурамо вра. 2. фиг навали, запне нешто да спроведе у дело. —

Сапел се да иде на собор у Рупје, а они га не пуштају, па sивли.

cáпре свр 1. спречи, заустави. — Не мога га сапрем, отрча да се бије с тија

мангупи. 2. спута, онемогући. — Сапреломе са све стране, па ни да пркнем. 3. в сапне

(2). — Сапри коња са железа на штетину куде Најдину воденицу.

сапунчњк м дем од сапун, сапунчић. — Остал ми још овија сапунчђк.

сапунче с дем од сапун, сапунчић.— Дати дадем сапунче, да си омијеш руке.

сарана ж сахрана. — Дојдоше чичи на сарану и пријетељи чек из Мањак и

Дикаву.

сарани свр 1. сахрани. — Докле дојде твој брат, комшија ће те сарани (изр). — У

недељу ће га сарану на жутинско гробjе. 2. фигупропасти. — Тија расипник има све

да ги сарани.
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сарањување с глим од сарањује. —Там више нема место низа сарањување.

сарањује несвсахрањује. — Несу тели да га сарањују у град, па га докарали у

село.

сараџа ж шкрофулоза. — Деда вој умрел од сараџу.

сармичка ж дем од сарма, сармица. — Беоше слане сармичке, па ћу пукнем

пиéећи воду.

сас / cђс предл с. ca. – Излезо сас Милевку уш-Чуку, прави вој друство.

сасве прил заједно са. — Паде сасве слbбу. — Стркољи се сасве стовне и не

строши ги.

сасвéм прил сасвим, потпуно. — Сасвем је ванџирал, сасвéм је за лудницу.

сасeдне свр постави кога да седне, натера кога да седне. — Саседни човека, да

се одмори, одма си почелда га затрачкујеш.—Улезо срасцопану главу куде доктура,

саседоше ме одма, да ме лекују. — Диже се он ће си иде, ал га судија саседе.

сасeдњување с глим од сасeдњује. —За сасeдњување сватовице брине Радоица.

сасeдњује несвпоставља људе да седну. — Докле гити сасeдњујеш, Марика ће

износи кво требе. 1

сасече свр исече све. —Узни секиру, па сасечи овијатрњак, да се мож пробди.

сасипе свр 2. наспе све. — Сасипи у кош да се меље и тој малко жито што-е

остало у врећку. 1. фигуништи, упропасти, претуче, пребије. — Сасипа га с песнице,

свему крв липти. — Удари га, па га сасипа. —Ћему сасипе мозак, ако га па бије. 3. фиг

проспе грдњу, изгрди. — Сасипа му у очи све што сам имала да му кажем. 4. фиг буде

много чега, много роди. — Родило, па сасипало.

сасипе се свр 1. фигумори се, сатресе. — Сасипамо се одработу, а кој-знајећели

буде нека вајда од-тој. 2. фиг буде много чега– Задрма слап, сасипаше се јабуке у

травоље. — Сасипаше се овце на солило. — Сасипала се јагличетија по Буђину

падину, 3. фиг падне много кише. — Сасипа се киша на Плану.

сасипување с гл им од сасипује (се). — Што не помагаш у сасипување жито? —

Тој сасипување од работу несим досšг видел.

сасипује несв1. сипа што. — Сасипујемо жито у пресаци. 2. фиг много сипа,

много пада, веје (киша, снег). — Пада штуриња, па сасипује, не мож надвор да се

излезне. 3. фиг бије, туче. — Бије, па сасипује.

сасипује се несв1. сатире се, пропада од посла. — Сасипује се од работу, да га

барем поштују. 2. пада много. — Сасипује се киша, немој наулице.

сасири се свр згруша се (крв). — Неси добро исцедил крв на прасе, па се

сасирила.

сасирување с гл им од сасирује се.

сасирује се несвзгрушава се (крв). — Крв се сасирује ако се не исцеди изј

-заклано живинче.

саситни свpуситни, сасецка, смрви. —Саситни микромид, да гатурим у грне.

саситњување с гл им од саситњује. — На овија компири требе саситњување за

крмило за овце.

саситњује несвуситњава, ситни. — Саситњује репу за крмило на говеда.

саслушување с гл им од саслушује, саслушавање. — Одвели га на саслушување.

— Ел сам ја овој на саслушување?

саслушује несвсаслушава. — Ће га салушују сат)-два, па ће га пушту.
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сасреди свp донекле среди, в посреди. — Узни, па сасреди малко кућу, требе ни

дојду гости.

сасреди се свр удеси се, повреди се. — Падал на возник, диптен се сасредил. —

Сасреди си ногу, па клендрцам.

Састав Река ж место.

саставци мушће, место где се уливају реке једна у другу.

Саставцим мти место где се уливају реке једна у другу.

састаи се сврсастави се. — Састаили се на Џеврљанку кудегиникине види.

састаља (се) несв 1. састаје (се), среће (се). — Састаља се мило и драго (изр). —

Туј се састаљају реке. —Људи се састаљају по собори, да поорату. 2. саставља (се). —

Састаља четверак, да искара буку из Мртвице за воденицу.- Предњаче и saдњаче се

састаљају преко срченицу.

састаљање с гл им од састаља (се). — Стално имају неко састаљање у Село. —

Сег видиш како-е лако састаљање кола.

састигне свр сустигне, стигне. — Само ти иди, ће те састигнемо ус-пут. —

Састигло га оној што ни другому човек не би пожелел.

састине се свр охлади се, стегне се. — Кад)-це састине, не мож се работи с њега.

— Ће ти састине млеко, не мож га потквасиш.

сасуче (се) свр фиг сјури се, дотрчи, слети. — Накара ме да сасучем говеда ис

Тврди брег у дно реку. — Сасука се дете низ оној брдо у багрењак, да погине. —

Кад)-чумо Радунка вије, сасукамо се сви куде кућу, да помогнемо ако требе.

сат м струјомер. — Поглеј на сат колко смо потрошили струју.

сатира несв1. уништава, упропашћава.— Пуови ни сатирају компири, како да се

одбранимо од њи, не знамо. — Не сатирај говеда столке цепанке у кола. — Сатира

онога коња с врећетине ус Купински рид.

сатира се несвпропада (од посла), сатире се. — За кога се онолко сатира од

работу, да ми-е да знам?

сатирање с глим од сатира (се). —Тај болка ми-е све од)-цатирање по печалбу.

сатре свр уништи, упропасти. — Не давај му коња, ће га сатре тркајећи се по

Чeмeрник. — Говеда му све сатpла жито.

сацак м метални троножни држач посуда за кување. — Тури грне на саџак да

се подгреје ручњк.

саџијам часовничар.—Морам да носим будилник куде саџију, пукал му вeдер.

cir / chК прид сад. — Што ће сšг работимо? — Чекај ме, сbк ћу дојдем.

Свадбар м надимак.

свадбар м чест гост на свадбама. — Стојанча свадбар, само би свадбувал.

свадбарка ж честа гошћа на свадбама. — Она-е свадбарка, она знаје тија

обичаји.

свадбарује несвборави на свадби. — Куде њи се свадбарује три-дiна.

свадбарче с дете које је на свадби. — Идете постаде свадбарче, свcродитељи по

свадбе.

свади (се) сврзавади (се), посвађа (се). — Викала сам вој. немој куде Персу, ћете

свади с људи, ал ме она не послуша. — Немој се сваду око онуј играчку.— Свадила се

з-браћу, те неће с тебе.

свађаџијам човек свађалица.—Тија свађаџија едва чека да се с некога закачи.
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свађаџика ж жена свађалица. — Стуј свађаџику неће излезнеш на крај, боље гу

размини.

свакакав, -ква, -кво свакојак. — Свакакав свет пробди нис пут: има и честити, а

има и лопуже. — Насадили смо свакакав ошав.

свалбес смотуљак, прамен (вуне, косе...) — Смотала косу у свалбе натилиње. —

Збирај свалбе, по свалбе вуну по трњак куде су се провукувале овце и ете ти

кудељица.

сваља (се) свр скотрља (се). — Туј се често сваља камење на пут, па се не мож

пробди. — Сваља се низ онуј póвину по снег. — Сваљамо трупци нис пролуку.

сваљување с гл им од сваљује (се). — Наплашила сам се од сваљување соспе

нат-кућу.

сваљује (се) несвскотрљава (се). — Низ возник сваљујемо трупци до на ште

тину. — Опасно-е-сваљује се земња на пут.

сварен, -а, -о скуван. — За свиње у пладне да спремиш сварени компири. — Ел

млеко сварено?

свари сврскува.—Свари млеко у котле, па насипана деца у панице да надребу.

свастика ж женина сестра. — Толка радос — дошла му свастика у гости.

свастиче с дем и хип од свастика. — Има свастиче још нежењето.

свастичина ж свастикина ћерка. — Преко лето им борави свастичина.

свастичић м свастикин син. — Потепала се деца с његовога свастичића.

свата несвсхвата, разуме. — Он тој не свата, мож му причаш колко оћеш.

сватање с глим од свата схватање, разумевање. — То-е тешко за сватање, џабе

ти причам.

свати свр 1. схвати, разуме. — Требе млого вода да пројде низ Власину докле он

свати. 2. прошије лаганим штетом, профирца, в завати. — Свати га с кончђк, колко

да се све не одшије.

сваћа несвсхвата. — Малечњк је, па још не сваћа.

сваћање с глим од сваћа, схватање.— Његово сваћање је долеко од)-добро.

свачи, -ja, -јо свачији. — Докле си добар, тог си свачи, кад-се наљутиштег си

ничи. — То-е свачијо и ничијо, затој га ники и не пази.

свашто имензам свашта. — Књд га видо с крваве руке, свашто ми пројде кроз

главу. — Свашто ми наприча за њега, да се заsвериш. — Свашто сам прегрмела, и па

сам читава!

све прид зам цео, читав — Дојде из дрва све у зној.

сведе свр 1. помогне да сиђе, доведе. — Едва ме сведоше деца у Црну Траву. —Да

сведеш дете у Предеане, да учи школу. — Сведи бабунис путињче, да се не соплете.

— Сведоше ме доле, у малу, да видим Драгојла како му-e. 2. фиг среже, постави

(кров). — Ћу сведем кров на две воде. 3. фиг обрачуна трошкове. — Сведомо рачун

кои-е колко дал за кућу. — Да се сведе рачун колко смо дужни, да платимо, па да

идемо. 4. фиг обрачуна се. — Ће сведемо наши рачуни ка(д)-це сретнемо негде

насамо, па ком опћнци ком обојци.

/сведе очи изр задрема, заспи. — Целу ноћ не сведо очи од онога ветрину.

свеčдно прил свеједно. — Кво-гођ да уработиш, на њега-е свеедно.

свезе (се) свр довезе (се), в скара. —Требе да ми свезе една кола песак из Пржине

ровине. — Свезал се одозгоре, из Валмиште, с трактор.
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свезен, -а, -о дотеран, довезен, в скаран. — Дрва су ти свезена на пут, мож сšг

сам да ги докараш.

свемогућан, -ћна, -ћно снажан, моћан, јак. — Ја сам тir била свемогућна, могла

сам све да потегљим и работим. — Неси ти свемогућан, па да им све средиш.

свесм свест.—Помрчил му се свес. — Падал без)-свес. —Мркнулму свес.

свесан, -сна, -сно свестан, паметан, разуман. — Еси ти свесан кво работиш? —

Тој дете им неје баш свесно.

свести се свр 1. фиг дође памети, освести се, схвати. — Ако он неје свесан које

работи, ја ћу га свестим, књд му се надрењам. — Свести се куде си бил прошлу

недељу. — Не могу се свестим које ми-е требало да купујем још едног јунца. — Не

могу се свестим како ме преваралопужа. — Сег сам се свестил зашто ми несу дали да

идем с њи у Село 2. фиг поврати се из несвести. — Докле ме свестише доктури с

eнекције, те се разабра. — Свести се тек у болницу, до тšг ништа несим знала.

светЊц м 1. верски празник, слава. — Кои-е данес светБц? 2. фиг поштен човек,

поштењачина. — Прави ми се неки светБц, ко да не знамо кои-e.

светена водица ж вода освештана у цркви. — Узни и за мене ис-цркву шише

светену водицу.

светење с гл им од свети, 1. освећење. — Дошњл поп за светење воду у кућу. 2.

освета. — Куде њега нема циле-миле, одма иде на светење, ако си му кво лошо

уработил.

свети“ несвобавља освећење. — Стигал попчил да свети водицу.

свети“ несв1. осветљава. — Ти, па, знаш кво су там работили, ко да си им

светила с лампу. — Свети ми з-гасарче, ако могу да га најдем. 2. фиг дежура, бди. —

По целе ноћи му-е светила над главу докле болуваше. 3. фиг стрепи, цепти од

страха. — Ће светиш пред)-татка ко свећа, само ли му кажем кво си уработил.

Свети-Еремија м Св. пророк Јеремија, 14. мај.

Свети-Јован Биљобер м Ивањдан, 7. јули.

Свети-Јованче м ботивањско цвеће Саlium verum L. - користи се у лечењу

кожних болести.

Свет(и)-Илијам Свети Илија, 2. август. {

светилце с дем и хип од светло, видело, светлост. — Угаси ми се светилце, а ја

сам оћоравела, и овакој ништа не видим.

свети-никад м шаљ ирон. — Ћу ти га врнем на свети-никад.

Свети-Ранђел м Св. арханђел Михаил — Аранђеловдан, 21. новембар.

светлац м (мн светлаци) 1. варница, искра, блесак. — Све ми неки светлаци пред

очи. — Како ме удари у главу, излетеше ми светлаци.

светло с извор светлости (гасарче, лампа, сијалица). —Упали светло да се види

кво работимо.

светлос ж1. светлост. — Изнеси га на светлос да видимо какав је. — И улезе

светлос у кућу. 2. озарење. — Нека светлос из његов лик избива, види се дека-е добар

човек.

светување с гл им од светује. — Да не беше онолко светување, кој знаје ел би од

њега постал човек.

светује несвсаветује, усмерава, учи. — Мора дете да светујеш докле оно неје

преузело ма. 1

свецки, -а, -о светски. — Он је свецки човек. — Тој су свецка чуда.
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свива (се) несв1. Привија уза се, привија (се), в уврта. — Свива неког залудњара

око кућу. — Свивам га уз мене, неки требе да ме дочува. — Свива се окотоједно дете,

друго нема. — Свива се, свива око њега колко мога, ал он за тој ич не аје. 2. увија (се),

савија (се). — Толко ветар свива грањке, све очука ошав. — Требе да свивамо гвожће

за кућу. 3. савија се, увија се од бола. — Свива га млого мешина.— Свива се од голем

болеж, претуцала ногу. 4. фиr. поштује. — Свива се до зевњу књд гу види.

свивање с гл им од свива (ce), 1. привијање. — Онолко свивање око њега, на крај

ништа не испаде. 2. савијање, свијање од бола. —Толко свивање што гу печила оса.

свиди се несвсвиђа се, допада се. — Ако ти се свиди, ћути ги купим. — Бајагим

вој се не свиди момњк, а овам би оберучке потрчала за њега.

свиди се“ несвриг буде вољан, рад, дарежљив — Не свидевој се на дете да даде

едну јабучку, а собу напунила.

свија се несвпривија се, креће се, борави. — Свил се туј, куде маћију, а куде ће

књд му башта умрел? — Свија се туј око нашу кућу неко пцетиште.

свије свр 1. фиг заболи. — Свила га мешина, па целден лежи у кревет. 2. фиr

примора, притера. — Свила га нужда, отрча у клозет.

свије се свр привије се. — Нашла куде цесвије, куде пропасника. — Колко се она

свија ус-туј кућу, да гу толко волу, била би срећна.

свика свр дозове све, призове све. — Целу вамилију свика да виду каков урнебес

је напраило тој детиште. — Свика деца те им раздадо бомбоне.

свикује несвдозива, зове. — Не свикује се свакакав у кућу. 2. фиг скупи, сабере

Свикуј овце да ги терамо у трлу, на музење.

свилен, -а, -о фиг ирон нежан. — Само-е њојно дупе свилено, па не можда

издржи да работи. — Млого е свилен, ка(д)-требе нешто да се повуче.

/свилене гаће изрфиг ништа. — Ћути купим на пазар свилене гаће. — Кво сам

ти купил” Купил сам ти свилене гаће!

свињак м 1. свињац, в кочак. — Носи овој бркало у свињак, нарани свиње. 2. фиг

брлог. — Свињак сте, бре, напраили од овујубаву кућу. — Књднеchм туј, деца напрају

свињак по кућу.

свињаријаж безобразлук.— Не могу више да слушам теј његове свињарије.

свињарник м фигнеред, русвај, џумбус.— Напраила деца от-кућу свињарник.

свињећина ж свињетина. — Без)-свињећину не мож прекара дан.

свињка ж 1. чобанска игра, в гуџа. — Одавно овчари не играју свињку, 2. дрвена

кугла која се у игри „свињке“ удара машкама. — С машке се удара свињка, па књд

одлети у цволику, премалејеш од болеж.

/свињски опњнак/м опанак од свињске коже, в опанbк. — Колко сам само

поцепила свињски опћнци по говеда, крај)-и-број им се не знаје.

свињче с дем од свиња, прасе. — Овеј крушке дај на свињче.

свињштрак м свињски измет. — Узни лопату па збери онија свињштраци по

авлију.

свирајка / свираљка ж свирала. — Отпазар чича ни донел свирајке. — Куде-гођ

да појде, носи си свираљку у капут.

свирајче / свираљче с дем од свирајка / свираљка. — Сам си-е бирал које

свирајче да му купим. — Од}-цабајлепочне да дува у оној свираљче, уши ни проби.

свирач м свирац. — Свири свирче, не мисли, изедеш си што ти виси (пошалица)

— Свири, свирче, купићу ти ново капче (пошалица).
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свирење с глим од свири, свирање.— Што-е било свирење на собор на Чобанац,

па играње, срце да ти искочи.

свири несв1. свира. — Свири ми, бре, ко што се свири, немој суpтучки, тој не

могу да слушам. — Свири у свирче одрженицу, 2. звижди, фијуче (ветар...). —

Свуноћ само свири ветар око кућу и сврћа снег. — Књдјако дише, свири му у груди. —

Свири му износ. 3. изр: -ус курац за мале паре прича без везе, лупета.— Пусти га нека

свири ус курац за мале паре, једнушће и за тој да одговара, - у прсти нема шта да

ради, беспосличи. — Продал све, па сirседи и свири у прсти, -у песнице каје се, једе се

за нешто непромишљено штоје учинио. — Продадо млекуљу, па сbг могу да свирим

у песнице; — уздрмбољ лупета, трабуња, ништа ми не може.— Мож онда ми свири

уздрмбољи ништа више. 4. фиг плаче, в suвли. — Што овој дете оволко свири?

свирка“ ж 1. музика, в свирење. — Чак од Боровички друм се чује свирка на

трубачи. 2.музиканти.— Довели своју свирку на собор. — Погодил свирку за свадбу.

3. фиг плач. — Што-е Марко такој сабајле ударил у свирку, за кво sивли?

свирка“ несвдем знач: свира. — Дај дудуче на дете, да малко и оно посвирка.

свиркало с в свирче, в пискало. — Сам си напраил свиркало одј-цтрук од

рженицу.

свиркање с гл им од свирка“. — Да неје тој свиркање по свадбе, не би имали

от-кво Да живу.

свирне свр 1. засвира мало, зазвижди, затруби. — Свирне по неки пут туј -и

там, па остаји. 2. зазвижди. — Свирни му, да ни причека. 3. затруби. — КњT кола

свирну, бегеју страну, немојте згазу. 4. фиг обљуби. — Ћу вој га свирнем, само ли ме

још еднуш онакој жалостивно погледа. — Свирни војга на мајку. — Свирнем вој га у

дупе (псовка).

свирче с свирала од стабљике ражи, в пискало. — Ти чувај говеда, а деда ће ти

напраи свирче да се замављујеш.

свитка несв1. светлуца.— Свиткају по мрак овде-онде кућичке. — Свиткају му

очи књд види друcну снајку. — Ситка свиткавица. 2. сева муња. — Поче да свитка, па

загрме, морамо да бегамо у појату. 3. фиг оголи се, блеска. — Облекла кратко сукњиче,

па вој само свитка дупе. — Свиткају вој онија дебели краци књд оди. — Свиткају му

гаће кроз)-сцепене чешире. 4. фиг сева, боли. — Свитка ми нешто у главу, несем

добро ођутрос.

свитка“ ж свитац. — Излезле свитке по ливаде, па свиткају.

свиткав, -а, -о светлуцав. — По свиткаве очи му видиш дека-епијан.

свиткавац мв свитка“. — Појавили се свиткавци по траву.

свиткавица жв свитка“. —Кад)-це смрачи, иде по ливаде давата свиткавице.

свиткање с глим од свитка.— Кроз)-сливе се види свиткање од њину кућу.

свитке ж мн искре, варнице. —Падонализгаљку, излетеше ми свитке на очи.

свитне свр 1. сине, севне, засветли. — Чим свитне, одма удари гром. 2. осветли,

обасја. — Свитни ми с лампу у подрум да извадим киселе поприке. — Упалил

сијалицу, па свитнуло прет кућу. 3. фигудари. — Свитни вој камен у главу. — Свитни

му едну шамарчину да се расвести. 4. фиг блесне, види се. — Како скрочи, такој вој

свитне дупе. 5. фиг опорави се. — Свитнуло му лице, малко-е боље. 6. фиг освести се,

дође к себи. — Кљд му свитне у главу, ће буде касно. 7. изр: — Свитнем вој га у онуј

дебелу гузицу (псовка).

свлак м поломљена стабљика конопље која се последња бере (Горње Гаре).
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свлачи (се) несв1. скида (се). — Свлачи теј каљаве чеширетине! — Свлачи се да

спи. 2. довози са вишег места на ниже. — Свлачу сено на грањку од|-Чуку да га

денемо на камару. 3. клиже се на задњици. — Свлачу се на дупе до Село, затој

поцепили чешире. }

сводење с гл им од своди. — Он је задужен за сводење старци у Село, куде

доктура.

своди несвпомогне да сиђе, доводи према доле. — Сваку среду своди бабу у

абуланту, куде вершулу.

свозење с гл им од свози (се), довожење са брда. — Возник је за свозење дрва

и(з)-шумак у долину.

свози свр

свози (се) несвспушта (се), довози одозго, са брда. —Ти ми свози дрва до пут, а

после ћу како ја умејем. — Ће свозимо сено, денемо стог у падину. — Надол,

ниш-Чуку, е лако, деца се свозу на гумењаци, ал одоздол је мука.

свој м (мн свои) рођак. — Они су свои, па могу и да се пцују.

својта жрод, родбина. — Били смо неколко двна у својту, у Ламбини.

сврачи, -чја, -чјо сврачији. Изр: - краци,-ноге, -рукопис лош, нечитакрукопис. —

Какав му-е овој сврачи рукопис, ко да неје ишћл у школу?

сврбеж м сврабеж. — Уватил га неки сврбеж, па се не сврта у кућу.

сврбежљив, -а, -о осетљив на голицање, голицљив. – Млого-е сврбежљив, не

смеш-га пипнеш,

сврбежљивка ж голицљива женска особа. — Сврбежљивка, а ли гу пипнеш,

почне се ребеће.

сврбежљивком голицљива мушка особа. — И башта му-етакав сврбежљивко.

сврби изр. сврбу га табани немирује, идему се било где, сврби га дупе хоће батине,

чеша се куде га не — брани се од нечега што му нико не помиње, — га леви длан добиће

новац, - га десни длан даваће новац, - га език нешто би рекао, воли да тороче, — га

памет, засврбел га памет глуп човек, глупак, сврбу га рогови хоће батине,

сврдел м сврдло, бургија. — Тој не можда се напраи без-сврдел.

сврдле с дем од сврдел. — Да не донесе сврдле, само би се намучили око овеј

дувке.

сврдлес, -та, -то као сврдло, усвpдлан, сврдласт. — Тија ован има сврдлести

poгови.

сврже (се) свр фиг 1. завеже (се), повеже (се) (о марами), веже (се). — Нек

сврже говеда у кошару, па нека иде куде оће. — Свржи шамију како требе. — Сено се

требе добро сврже с конопци, да га грањке не искубу ус-пут. 2. фиг пари се (пси). —

Сврзали се кучићи по кучку, напраили скучницу.

сврзан,-а,-овезан. — Ко да му-е сврзанезик, књдтребен-умеје реч да проорати.

сврзување с гл им од сврзује (се). — Требе јак муж за сврзување јунца кад!-це

учукује.

сврзује (се) несввезује (се), увезује (се), повезује (се). — Свpјзуј опћнци како

требе, да ти се не развржу преко Џеврљанку. — Шамија се такој не сврзује како гути

сврзујеш. — Књд им дојде време, сврзују се кучићи, лом прају по кучку.

сврља несвзбацује, скида. — Сврљај сено искола, да пунимо плевњу.

сврљање с гл им од сврља. — Требе ми помагач за сврљање сено ис-кола и

денење стог.
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сврљи свр збаци, скине. — Сврљи туј гуњу, кво ће ти на овуј врућину. — Сврљи

дрва ис-кола. — Сврљи ми џак с ораси оlдЈ-таван.

сврне свр 1. сврати, наврати. — Умеје он да сврне и књд је сама дом. 2. одврне.

одврати (воду). — Сврни воду у ваду да наводни долину. 3. фиг окрепи се. — Узни

водицу, да сврнеш душу. 4. фиг поврати се из критичног здравственог стања. —

Едва ме доктури сврнуше с енекцију, могла сам да умрем.

сврне се свр поврати се, окрети се. — Едва се сврну од онолко одење.— Још се не

мож сврне од онолко ринтање.

свpњување с глим од свpњује (се). — Какво његово свpњување: емпут у годину

ако дојде. —За сврњување воду понеси матику, да се ископа бусење, да се напрајијаз.

свpњује несвсвраћа, навраћа. — Свpњује почесто да види кво стари работу. 2.

одвраћа, наврне. — Свpњује воду у воденицу, провала му однела јаз.

свpњује се несвкрепи се, опоравља се. — Свpњује се од онолкотеглење, млого се

измождил.

сврт м 1. станиште, пребивалиште, дом- Сви га искарују, нигде да најде сврт.

— Како да најде сврт, књд нема куде да се сврти? — Дај Боже да си најде сврт за своју

душу. 2. фигмир живот. —А бре, људи, ја немам свpтни живот од овога човека, ако

ми верујете. 3. речни вир где се вода врти укруг. — Завати воду од|-цврт, па дај на

стоку да пије, да ти се заврта у кошару.

сврта несвдува у круг (ветар). —Неможсе веје жито, млого сврта ветрина.

сврта се несв1. долази, живи, опстаје, сврће се, налази сврт. — Дунул неки

ветрина, куче се не сврта. — Ника(д)-це не сврта дом, само лунsа тај кучка по

селарска.— Несврта се има неколко месеца откадје упозналтујраспију. 2. окупља се.

— Туј се сврта свакаква бараберија, 3. фиг задржава се. — На туј трошаџику динар се

у кућу не сврта.

свртање“ с гл им од сврта (се). — Ники се не би љутил за његово почесто

свртање.

свртање“ с пребивалите, станиште, боравиште.—Толко се разбеснејалветар,

да ни за куче нема свртање. — Црно његово свртање, ники га не прима у кућу.

свртање“ с дување у круг (ветар, олуја, снежна бура, салабука). — Од толко

свртање снег нат кућу се напраила дористрашна соспа, не можгу одринемо.

сврти свр 1. приштеди, сачува. — Н-умеје да сврти ни пару, 2. фиг доведе,

приведе.—Да-е свртел неку жену, да га причува под)-цтарос. 3. фигнанесе, донесе. —

Затвори врата да аламуња у кућу не сврти лисје од ошав. — Све се шушљак сврти око

амбар, туј га ветар надува.

сврти се свр 1. скраси се, настани се, устали се на једном месту. — Сврти се

еднуш дом, немој стално да лонsаш. — Свртел се куде едну распију, ал му неће дуго

потраи. 2. заустави се, побегне. — Да га покарам седну мотку, це-сврти там-доле, у

реку.

свртиште св сврт. — Кућа им падла, сbк немају свpтиште за преко лето. — Мора

да иде от-кућу на кућу, књд нема свртиште.

свртка“ ж в сврт (1, 2), 1. — Нигде си нема свртку. — И душа му неће најде

свртку, књд мањка. — Да ми-е да најдем неку свртку куде ме неће ники дира, 2. мир,

смирај. — Куде од њега да најдем свртку?

свртка“ сврзаврши са премотавањем (врткањем) предива.— Пројде ми белден

у врткање и несвртка га све. — Овој што-е остало на вретена, јутрети да сврткаш.
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сврћа несвв. сврта 1. свраћа, навраћа. — Сврћа вој понекад девер, па нацепи

дрва, донесе воду. —Сврћа и куде нас на по чашку и да проломотимо неку 2. наноси,

сврће у круг. — Ветар сврћа лисје и прашину. — Сврћа чур, не мож се разгори огењ.

сврћа се в сврта се. — Не сврћа се у кућу, ко да-е туђа стреја. — Не сврћа се у

кућу од голему работу, по целден је на орман.

сврћање с глим од сврћа, в свртање (, * 8. — Нема време за сврћање. — Овде му

више нема сврћање. — Само од сврћање снег напраи оволку соспу прет кућу.

свуде прил свуда. — Свуде си разврљал џопе, не мож од њи да се обрнеш. — Коћ

куде, а ти свуде.

/свуде редом/изр свуда, на све стране.—Разврља облекло свуде редом, после га

не мож најде. — Била сам свуде редом да га тражим, и не најдо га.

свукување с глим одсвукује (се), свлачење. — Свукување, па на спање.—Пази се

од свукување трупци низ возник.

свукује (се) несв1. свлачи (се), скида одећу. — Свукује старо, обукује ново. —

Свукује аљину. — Свукује се, оће се премени у поубаво. 2. вуче, допрема, довлачи с

брега. — Свукује буку низ валог. — Свукује дрва са запрегу. — Свукује сено на

грањку. 3. свлачи се, клизи низ нешто. — Разјужило га, свукује се снег откров. —

Зденулга, па се свукује од|-цтог.

свуља се свр склиже се на задњици. — Свуљамо се на снег низ валог.

свуљување с гл им од свуљује се. — Исцепил чешире од свуљување.

свуљује се несвеози се на задњици по снегу или прави. — Деца се свуљују кроз

багрењар до Село, у школу.

свуноћ прил целе ноћи. — Свуноћ ветар обаља ошав. — Свуноћ цврчу цврчци на

убаво време.

свуче се свр 1. скине са себе одећу. — Нека се и он свуче, да се премени. 2.

склизне, сиђе вукући се. — Свукал се стојагу нис падину. — Свукла се соспа, па

затрпала градину. — Свукло се брдо у реку. — Свучи се доле, кој ђаволси се укачилна

стог! !

себа се несвтрза се (у сну). — Има немиран свн, стално се себа. — Себа се се у

cђн, нешто лошо сањује.

себање с глим одсеба се. — Навукло дете стра, не могу га излечим оlдЈ-цебање.

себичлЊкм себичност, саможивост. — Навикална себичлик, па ни јабучку на

дете не даде.

себне се свр тргне се. — Чим нешто чукне, одј-цтра се себне. — Себну се, књд ме

уплаши у свн.

севап м добро дело, доброчинство. — Севап је да му учиниш тој, ће учиниш за

своју душу. — За севап, ако требе, и ја ћу помогнем.

Севделина ж име.

север м ветар северац. — Кад-дуне север, пробива целу кућу, не мож се

згрејемо.

северинком ветар северац. — Дунул северинко, куче се не заврта.

Севронија м име.

севте број први пут. — Тој му-е севте да јаше коња. — Севтели воlj)-е па тој да

работи па вика да н-умеје.

севтеише свр први проба. — Од едење што се зготви, она севтеише.
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севтелак (севтелњкм прво обављање посла, почетак. — Напрајми севтелек, ћу

ти дадем појевтино.— Некати-етој за севтелек. — Овој сам ти донел за севтелек, да га

обиђнеш, па ако ваљаје, ћу ти донесем колко оћеш. 1

севтелијам онај који први проба (окуси) нешто. — Он во-е бил севтелија. —

Куде нас он је севтелија, све први севтелише.

севтелисање с гл им од севтелише. — Тој буре с ракију остаил сем за

севтелисање књд ми се син жени.

севтелисување с глим од севтелисује. — Нека стоју влаше за севтелисување књд

добием унука.

севтелисује несвпрви проба. — Све оће он да севтелисује.

севтелише свр проба, учини штогод први пут. — Севтелисaмо и врчву Са спржу.

— Вали се да гу је он севтелисал.

седало с седиште (бицикл, мотоцикл). — Да померим седало, да можда се и ти

сквачиш.
-

седаљка с део разбоја на коме седи ткаља. — Куде нас седаљка се праи уједно с

разбој.

седење с гл им од седи, 1. ленствовање. — Чека ни работа, какво седење. —

Од)-цедење вајду ники неје видел. 2. седељка, прело. — Дојдина седење и орату.

седењка ж седељка, прело, посело. — Вечераске се збирају куде Томини на

седењку. — На седењке предешемо, плетешемо и, понајвише, појешемо.

седењкар монај што често и радо иде на седењке. — Стари-е Тоза седењкар, на

седењку-е млоги изоженил.

седењкарка ж она која често и радо иде на седењке. — Бестуј седењкарку не

можда пројде ни една седењка.

седењкарче с дете које иде на седењке. — Овој седењкарче ко да се родило на

седењку.

седењкување с гл им од седењку(ј)е (се). — Зима ми такој проодеше у се

дењкување.

седењкуе (се) / седењкује (се) несвучествује (се) у прелу, поселу. — Седењ

кувале смо до средноћ, предемо, оратимо и појемо. — Куде се вечараске седењкује?

седећки(м)/седечки(м) прил седећи.—Не работи сетој седечки.—КЊд би могал

седећки, ел лежећки да работи, тој би најволел. — Све оће седечким, само књд би тој

могло.

1 1 - - - -
- - I

седмина“ ж подушје које се даје на седам дана по смрти. — У недељу ће му

давају седмину па ни викају. — Оправи си и седмину и четересницу на човека, сама,

бес помоћ.

седмина“ ж седморица. — Дојдоше њи седмина да ни помогну да стоваримо

џакови.

седом бр седам. — Седом године је радел како берберин у Рудник.

сеизм слуга, момак за послугу. — Неchм ја ничи сеизда ме терате да работим ко

могаре.

сеир м поруга, подсмех, спрдња, в саир. — Тера си дете сеир с-мене ко да смо

врсници. — Не терај сеир са старога човека.

сеирење с гл им од сеири се. — Емпут ги Гига тепал за сеирење. — Кво-е тој

сеирење све стари људи?
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сеири несвспрда се, подсмева се, ужива у туђој муци, шали се. — Неје дошћлда

ни помогне, НеГОДа Се сеири с нас.— Нека комшије сеиру како Се ми овде завађамо.

сеириште с спрдачина, подсмевање, омаловажавање. — Ја му дојдем ко неко

сеириште за залудњи људи. — Нећу да од мене прају сеириште.

сеирка ж она што воли да се шали, подсмева. — Беше му жена голема сеирка. —

Црцашемо од|-цмеј куде туј сеирку.

сеирко м онај што се шали, подсмева, тера сеир. — Голем је сеирко, аЛ не

вељаје му што се сеири са стари људи, а не с врсници.

сејање с гл им од сеје, сетва. — Данђс имамо сејање ржeничку и овђе.

сејне свр у дем знч: сеје. — Сејнумо лечка ржeничку, колко за пилишта.

секач м челична алатка за сечењеметала. —Тој ће најлако да исечеш сасекач.

секирација ж брига, нервирање, секирање.— Изедоше ме секирације. — Сегми с

туј твоју школу још едну секирацију тури на-главу.

секирљив, -а, -о који много брине, који се секира. — Да неје секирљив, не би

бринул толко за дом. — Дете вој млого секирљиво, па си има муку с њега.

секирче с дем од секира. — Понеси ми и секирче, оној тесарско.

секне свр 1, у дем знач: одсече. — Секни едњн каиш сланинку да понесем за у

говеда. 2. фиг прободе, жигне. — Секну ме нешто у слабину. 3. фиг нагло повуче,

тргне, в цимне. — Пази како водиш Булчу, немојте секне, да паднеш. 4. фиг спадне,

нестане. — Кад)-дојде дом, а оно ракија у влашу секнула до половин. — Секнула

вода у реку од овеј врућине.

секне се свр 1. тргне се. — Код отвори врата, ја се секну. 2. повуче се, смањи се. —

Секнула се вода у ваду, едва тера воденицу.

/ceкне реч/изр повуче оно што је рекао. — Секни реч, ел ће падне крв за тој што

си рекал

сектембар м септембар. — У сектембар деца пооду у школу.

секундараж казаљка на сату која показује секунде. —На сат отпадла секундара.

селење с гл им од сели (ce).- Књг поче селење, око шесете године, сви се зачас

оцелише и запустејаше села. — Сви му помогоше у селење.

селија ж столица с наслоном. — Наслони се слободно населију, неће паднеш.

Селиште смтн ливаде.

селиште сместо на коме је некада било село, расељено место. —Данђс косимо

на селиште.

Село с народни назив за варошицу, седиште Општине Црна Трава. Тако је и

данас зову становници околних засеока. — Што-гођ ти затребе, мораш у Село. — У

Село беоше шнајдери: Душан, Љуба, Бора, Ђура, па шнајдерка Роса Попадија.

селски, -а, -о сеоски. — Теоше да ме изеду селски кучићи. — Куче селско, ти ће

мене да галатиш. — Видомо се на селску славу.

селски прил на сеоски начин, сеоски. — Неће да орати више по селски. — Још се

неје тргал од)-целски адети.

селце с дем и хипод село, сеоце. —Толко му жалзаселце што-е сегзапустело.

сељанчугажмауги пејодсељак. — Не могу више да се односим стуј сељанчугу.

сељанчураж ауги пеј од сељанка. — Којзнаје откоју-есорту сељанчура, кад!-це

довукла овде з-говедара.

семењајка ж конопља која се оставља за семе. — А од овеј семењајке остаљамо

семе за догодине.
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семка ж 1. семенка. — Збери семке од|-тикву, да ги осушимо. — Донеси онеј

семке, да ги пободемо у леју ус-компири. 2. фиг порекло, род, сој. — Тој куче-е од

нашу семку, затоlj)-е такој пргаво. — Видиш да-е од лоповску семку, како цел његов

род. — Семка му се затрла дабогда (клетва).

семчица ж дем од семка, семенчица. — Ћути дадем семчице од невен што сам и

ја посејала.

сенар монај који скупља сено. —Требу ни сенари за јутре, да беру сено у Буђину

падину.

сенарка ж 1. жена која скупља сено. — Овој што смо накосили две добре

сенарке не можда оберу задњн. 2. дрвена вила за скупљање сена. — Еве тебе сенарка,

а ја ћу з-воздену вилу да берем сено.

сенарче с дете које скупља сено. —Да не беше овој штркљесто сенарче, теше ни

се отне ливада.

сенце с дем и хип од сено. — Остаде ни још малко сенце у појату, таман да истрка

до пролет.

сенцијаж сирћетна киселина, есенција. —Забораил глушча да ми купи сенцију,

а убаво му реко.

сењ м гвоздени шиљак на горњем крају воденичног вретена, на којој стоји

патрица. ј

сењак м сеник, ограђени скуп стогова. — Иди да искараш говеда изј-сењак,

како су улезлатам — не знам.

сењаркажв сенарка (2). —Моја сењарка неје добра, затој полакберем сено.

сењка ж 1. сенка, хлад. — Иди седни у сењку, да не сланчошеш. — Иде како

сењка уз њега. 2. фиг болестан, мршав. — Од онолког човека остала тике сењка.

сепетка ж в сапетка. — Ће га најдеш у сепетку, куде држим веш.

серава вуна ж прљава, непрана вуна. — Кво ће работиш с овуј сераву вуну?

серма ж нити срме које се користе као део украса на женској хаљини (вути). —

Арач на вуту завршимо сас|-серму, да се лашти ко ласке и манистра.

сероња м фиг и пеј нерадник, неспособњаковић. — Ел ти заврши работу онија

сероња?

cepcéм прид непр отресит, добар, прави, на свом месту. — Роса попадија била-e

cepcéм баба и шнајдерка, шила-евуте, кошуље... —То-е еднуш серсем девојка, такву

да ми доведеш за снау. — Серсем домаћин, знаје да дочека гости како требе.

серушажботливадска биљка Stachys Germanica.— Набрали серушу за свиње да

еду?

серча мв сероња.—Што викатог серчу, књд неје кадар ни своје да уработи?

сеца несв1. ради напоран посао, вуче. — Целден сецам дрва изј-шумак на

штетину. 2. фиг носи нешто тешко. — Немој случајно да сецаштујтешку торбу. 3.

фиг пеј облачи, носи (одећу). — Целу годину сеца едно одело. — Цел живот је сецал

едно гуњче и, чинимиске, у њега га и саранише.

сеца се несв1. отима се. — Сеца се Мурџа, не могу га ујерамим. 2. фиг носи се

(терет). —Не мож се сеца овај торба колко-етешка, 3. фиг облачи се, носи се (одећа).

— Не сецају се едне исте чешире по целден.

сецање с гл им одсеца (се), 1. ношење тешких ствари, тежак рад. — Награиса

од онолко сецање дрва из долину у кола. — Досади ми више сецање по работу,
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кад!-hy еднуш да се одморим. 2. вучење, отимање. — Кво-е тој сецање по мрак,

немој ви доодим с мазуљицу.

сецне (се) свр 1. резне, посече се. — Сецни ми неко кубарче за у шпорет. —

Сéцни-де на дете од сушеничку. — Сецнул се малко с нож и одма кука. 2. фиг тргне

се. — Немој се сецне Гаља (во) да те повуче у ендак.

сече несвриг стеже велика хладноћа.—Сечезима, не можсе издржи наулице.

сечком други месец у години, фебруар. — Стигал сечко па еде мраз.

Сивка ж крава сиве длаке и име такве краве.

сивне (се) свр скине, сиђе. — Сивни ми туј гуњу ш-чевилiк, да гу огрнем. —

Сивни га доле, н-умеје сам да слезне от-крушку. — Сивни се из буку, што си се

там-горе укатерил”

сивоња м 1. во сиве длаке и име вола такве длаке. — Данђс смо севте презали у

јерам Сивоњу. 2. фиг пеј ограничен, тврдоглав човек. — Запел сивоња ће иде у

Лесковац куде брата. 3. фиг јак човек. — Тегли, сивоњо, а знаш ли за кога толко

вучеш? — Тој може само сивоња да извуче из бару, а не човек.

сивчам в сивоња. — Искарај сивчу ис-кошару. — Неchм ја сивча па да вучем кво

ми наредите.

сига ж бигар, влага. — Од влагу се наватала сига на зид у подрум.

сигура несвуверава, гарантује. — Динча сигура да ће бkш такој да бидне, да ће

сви добију вештачко ђубре. — Кои-е па он да ни нешто сигура? — Човек не можда

сигура оће л јутре оснвне, него ли што друго. — Ја ти сигурам да неје бил болесан,

него се такој само праил да не работи у недељу.

сигурација ж сигурност. — Голема ми је он сигурација, па да му верујем. — За

тој немаш никакву сигурацију, идеш само на трев.

сика ж деч сиса. — И Була (крава) има сике па дава млеко.

Сика ж име.

сикирација ж брига, забринутост. — Нема дâн да немам неку сикирацију.

сикне свp дрекне, цикне, викне. — Кљд му она сикне, одма подвије реп.

сикће несвриг палаца језичком (змија). — Тија гад је опасан књд почне да сикће

са жало, требе да имаш тојагу увек куде тебе.

/сила/ изр: много, мноштво, множина. — Збра се сила од народ, голема -

млакоња, слабић. — Он је голема сила, затој се и плашимо оволко од њега, кокошиња

- слабић. — Немој ме плашиш с туј кокошињу силу

силав м футролаза нож или оштрило, канија. — Понеси и силав за острило књд

косиш.

силан, -лна, -лно осион, пун себе.— Млого-е силан, бес-тојагуму неприоди.

сили несвприсиљава, гони.— Немој дете да силиш да учи и онакоlj-е притрано.

сили се несвхрабри се, бодри се, јуначи се. — Сили се на послабога. — Сили се све

брата, ал књд је сам подвије реп. — Сили се ко петел на кокошку (изр).

силина ж сила, снага, моћ. — Књд добије неку силину да работи, не мож га

заустаиш. — Нека силина бије из њега.

силно прил 1. много. — Силно родилошавовуј годину, 2. јако. — Требе тој силно

да се гурне, да се отркаља.

силом прил на силу, принудно. — Ако неће милом, ондак ће силом. — Силом не

мож баба да буде девојка.

Сименково мејаниште смтн сабориште, ливада, пропланак.



Црнотравски речник 849

Симијон м име. 1

симиче с дем од симит. — Увек купи по неко симиче да донесе дом.

симиџијам пекар. — Умрел симиџија, па нема више симити.

Симка ж име.

Симча м име

Синадин м име.

синак / синђк м дем од син. — Не мож тој такој прекотруп, синbк.

синап м бот коровска биљка у житу Sinapisalba.

синдрак м фиг син. — Е, мој синдрак, такој се не печалу паре, требе да окапеш на

радилиште.

синија ж плитка лимена посуда. — Донесе синију пуну с печење.

синов, -а, -о синовљев. — То-е синов дел и он си га работи.

синоћас / синоћаске прил синоћ. — Несам)-му се баш надала, ал дојде синоћас

од работу. — Синоћаске сам те чекала куде чичини, ал ти не дојде.

синоћашањ, -шња, -шњо синоћни. — Ел важи онај синоћашња ората?

синоћке прил синоћ. — Куде беше синоћке књд ти наврћаше гости?

синџир мланац. — Вржи куче са сиџир, да не изеде некога. — Не мож га удржиш

ни са синџири, па ће си отрчи куде њу. — С мое очи сам гледала: са синџири врзали

тој пцето и воду га у апсу.

сипанице ж мноспе, богиње. — Дете вој добило сипанице, да не идете там, ће

прејду на вас.

сипанкеж мнв сипанице. — Морада прележи сипанке, патњгда иде у школу.

сипац мзоол инсект којиједе дрво, влушљика.— Све ми орман појели сипци.

сипе свр сипа. — Нека ти снајка сипе едну чашку, да се ја стара не дизам

o(д)-цтоличку.

сипи несвпада много (киша). — Сипи киша, не мож се излезне искућу.

сипка“ ж црпка, посуда којом се сипа течност. — Узни сипку, посипи ме да се

омијем.

сипка” несвпада помало, падуцка, роси, в мржиори. — Још сипка из маглу, неје

за никакву работу у поље.

сипкав, -a, -o 1. који се рони, мрви, круни. — Тури му неко колаче, од pвија

сипкави, да понесе дом. — Овија компири су млого сипкави књд ги испечеш. — Ич не

волим теј сипкаве крушке. 2. ситан, осиљав. — Пада сипкав снег.

сипне свр у дем знач: сипе. — Сипни ми јЈош-едну чашку, па да ватам друм накуд

Промају.

сипти несв1. кипти од љутине, беса. —Све сипти од бес што војутепали кравче.

2. пада ситна киша. — Из маглу сипти киша, пот кожу се увлачи.

сипување с гл им од сипује, сипање. — Овој иде за сипување у пресак. — С

његово сипување зачђс ће испразнимо буре.

сипује несв1. сипа што. — Немој деда да сипује ракију у шише, све гурасипе. —

Ники неје задужен за сипување, сипује како си који стигне. 2.јако пада (киша, снег,

град). — Не пада, него сипује, ко ис-котлови да расипује.

сипчи несвсврдла, једе, буши (силац). — Сипац сипчи греде тавањаче.

сирaц м сир. — Еси ли донела уз обед лукац и сирац?

сиренце / сирењце с дем и хип од сирење. — Мезни малко и одј-циренце, јучерке

сам начела каче. — Данњске поминумо с леб и сирењце.
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сирењајка ж погача са сиром. — Понеси баредњн комат од)-цирењајку, можда

огледнејеш.

сирењар монај који воли да једе сир. — Башта му-е бил сирењар, а он сирење не

мож с очи да види. — Ете га, иде сирењар.

сирењарка ж 1. она која воли да једе сир. — Алусирење би појела тај сирењарка.

— Не знае колко вој-е доста сирење, тај сирењарка. 2. погача са сиром, в сирењајка.

— Раније су жене млого праиле сирењарке.

сирење“ с сир, в бијено сирење. — Еде сирење кода-елеб, ич не поспара, кој ће

израни таквог аламана?

сирење“ с глим од сири, справљање сира. —Сирење млеко научила сам одбабу.

сири несвсправља сир. — Књд има млеко сваки ден сиру.

сириште с 1. део желуца код преживара. — Извадили сириште од овцу? 2.маја.

— Понестало ми сириште за сирење млеко 3. фиг стомак. — Књд га ударим ћу му

расипем сириште. 4. фиг снага. — Нема он сириште да се бије с мене. 5. изр: —

Сириште му ебем, они ће да ме заебавају (псовка).

сирке с сирће. — Сипни у туј салату и малко сирке.

сирне свр подсири (повремено, мало).— Сирнем овћг-онbг, ал нема кои да га еде.

сировњк м сирова, неокресана мотка, сирово дрво. — Море, ће му игра едњн

сировbк, књд га подберем. — Удари га са сировњк, па га замлати. — Тури сировbк, па

ми загаси огењ.

сировина жм 1. сирово дрво. — Сировина неће гори у шпорет. 2. фиг недотупав,

некултивисан човек. — Не слушај туј сировину, ништа не знаје, само лупета.

сировица ж 1. сирово дрво. — Турил сировицу у огењ, затој толко чури. —

Нацицале се с воду сировице, па не гору. 2. фиг сирова, добра мотка. — Он је

заслужиледну добру сировицу, да га човек пролема, да се сврне. — Да не беше една

сировица да ги раздвојим, теоше јунци да се покољу.

сирома м сиромашан човек, сиромашак, сиромах. — Кад)-це сирома жени и

тупан се сцепи (изр). — Сирома, нема кво ни да еде.

сиромашлbк м сиромаштво. — Никако да се извучемо иlзЈ-сиромашлbк. —

Родил се у сиромашлbк.

сиротеје несвсиромаши, постаје сиромашан. — Богати се богату, а сиротиња

сиротеје. — У рат се само сиротеје, ретко се кои обогатил.

сиротињкаждем одсиротиња.— Богпогледа и сиротињку.— Ако-е сиротињка,

не мораш да гу и ти згазиш. — Беомо си сиротињка кад)-це узомо.

сиротињски, -а, -о паћенички. — Живу јоште сиротињски. — Ми смо сиро

тињски народ.

/сиротињско лето/ изр михољско лето. —Дојде сиротињско лето, да још малко

зберемо топлину за зиму.

сиротлisк м сиромаштво, беда. — Никако да излезнемо иlзЈ-сиротлђк.

сирочићим зб им сирочад. — Требало-е да сирочићи, што су ми остала од мужа,

изведем на пут.

сиpутка“ ж сурутка. — Сирутку дава на свиње да пију.

сиpутка“ ж бот пољска биљка ситних гроздастих цвасти, суручица Filipendula.

сиса“ ж дојка. — Не одврћа очи од њојне сисе.

сиса“ несв 1. доји, сише. — Дава на дете да сиса. — Онолко теле, а још сиса краву.

2. фиг пије изобилно. — Не пије, него сиса. — Сиса ракију како смук.
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сисак м мали отвор на тестији и кондиру. — Деца пију воду на сисак изј

-стовну. — Дај!-и ја да потргнем малко ракију на сисак от кондир.

сисарче с сисанче, младунче на сиси. — Научи ме, сестро, како овој сисарче, да

одвоим од)-цису.

сисата великих сиса, в друсна. — Беше вој мајка млого сисата.

сиска“ ж 1. дем од сиса. — Почеле вој расту сиске. 2. мали отвор на кондиру и

тестији. — Нател кондир да пије на сиску, па се затаил.

сиска“ несву дем знач: сише. — Сиска ли још дете, ел је забаталило?

сисне свр мало сише, повремено сише. — Нека сисне дете, па га тури у лелејку да

спи. — Потури јагањче да сисне другу овцу.

ситан чачак м 1. народно коло. — Вика се „ситан чачак“ затој што се брзо игра.

2. фиг дрхтање, послушност. — Књд га подберем, ће ми игра ситан чачак.

ситанце с дем и хип од сито. — Што имаше ситанце, ал ми се провали.

ситацек, -цка, -цко сићушан, мали. — Још је ситацек да му даваш да работи с

коњи.

ситачак, -чка, -чко 1. прилично ситан.— Овеј ситaчке крушке нека иду у кацу за

ракију. 2. мршав, неразвијен, мали. — Да неје онолко ситачак, могал би ми нешто и

припомогне. — Ситачак човек, ситачка жена, а деца крупначка, тоlj}-још неchм

видел. 3. донекле сит, није гладан. — Рече да е ситачак, неће да еде.

ситачко прил ситно. — Исекомо га ситачко, да можда се меље.

сити се несвpигликује. — Такој си урадел, да ми се само душмани ситу. — Такви

су, ситу се на сваког књд виду да им нешто неје добро.

ситна бугарка ж народно коло. — Утепаше се играјећи „ситну бугарку“.

ситна дрдавка / ситна spsaвка ж фигслушаће као пред батинама. — Ћеработи,

па ће игра ситну дрдавку.—Књд газаебу, ће игра он ситну spsaвку пред огрејаш.

ситнак м ситна кржљава шума. — Брзо пројдомо кроз)-ситнак и дотле се

видеше пут, ал се заглавимо у густак и изгубимо путињку.

ситначак, -чка, -чко сићушан. — Нешто ми-е мушкаре млого ситначко за теј

године.
»

ситначко прил доста ситно. — Требе месо да ми се исече на ситначко, да га

сварим у грне.

ситнеж. м 1. фиг велики број нечег ситног. — Збери тија ситнеж. од-треске за

потклађување огењ.- Немој ми врћаш тија ситнеж, немам га куде. 2. ситан род. —

Слабо родили компири, све гол ситнеж.

ситни несв1. мрви. — Ситни леб на пилишта. 2. уситњава новац. — Ситни пару у

задругу, па га чекам.

Ситни Баинцим густо насељен заселак у Бајинцу.

ситнина ж ситан новац. — Немаше ситнину па растроши иљадарку.

ситниш м в ситнина. — Остал му само ситниш, све врљил на свирачи.

ситно с новац мањих апоена, ситнина. — Теше детету да дадем неки динарчек,

ал немаше ситно.

ситнуријаж ситне ствари. — Не знам што збира онуј ситнурију у сандук књд за

ништа не користи. — Тија посо за њега-е ситнурија, неће се с њега акће,

ситњевина ж ситна вуна, вуна лошег квалитета. — Ситњевину одвоим што за

натку, што за сукање на цевке, а влачим гу на ручни.
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/сито/ с изр: прошћл - и решето мангуп, кроз — да ме просеваш, па ћу пројдем

сналажљив, кроз) — се продева умешан, сналажљив.

ситос м ситост. — Не можда задовољи ситос (изр).

сиџимка ж канап, уза од кучине, в врца. — Врзал чешире са сиџимку. — Узел

сиџимку це-беси.

сиџимче с дем од сиџимка. — Ћу га вржем све сиџимче да ми не бега.

сишчица ж дем и хип од сиска (1, 2). — Малечке сишчице има кученце.

сјагњеста прид бременита (овца). — Све ни овце сјагњесте.

сјаји се несвсија. — Сјаји се како sвезда на небо.

сјебе (се) свр фиг упропасти (се), повреди се, уништи, поломи, поквари, по

троши, нанесе зло. — Дал му кола, да се послужи он ги сјебал. — Сјебал целу

печаловину у кафану у Предење. — Сјебал му знање. — Сјебалми секиру најексер. —

Сјебе те увек оној што се не надаш. — Сјебал се на поледицу. — Сјебал се дибидус с

онуј кућу што почел да праи.

сказаљкаж казаљка на сату.— Отпадла му сказаљка, па не знам колко-е сати.

скакац м зоол скакавац. — Скакци ми прогризли шамију. — Никад несу били

оволки скакци ко овој лето.

Скакац м надимак.

скакутка“ ж в скакац. — Помилтејале скакутке, па ни све ливаде поедоше.

скакутка“ несвпоскакује, скакуће. — Пиле скакутка на едну ногу, што-ли му-e

з-другуту?

скаламеријаж справа, направа. — Докарал неку скаламерију да коси траву. —

Видиш датитај скаламерија не работи како требе.—Опраи ми овуј скаламерију.

скаламути свруради нешто на брзину, површно. —Скаламутил га колко да се не

каже неје тел да ми помогне.

скамени се свр 1, стврдне се, учврсти се. — Земља се скаменила од мраз, па све

помржљаци по пут. 2. фиг препадне се. — Скамени се одј-цтра књд видо да гу носу

наруке. 3. фиг занеми. — Скамени се од-тија њојни речови. 4. фиг смрзне се. —

Скамени се на онуј леденицу чекаећи автобус.

скамлија жђачка клупа, скамија. — Седели смо по четири ђака у скамлију.

скапан, -a, -o 1. труо, покварен (воће и поврће). — Немој да си ми па донел

скапани компири. 2. фиг неспособан, тром, млитaв. — Куде узе њега скапаног дати

помага у загpћање компири?

скапе свр 1. иструли.—Ћескапе сено, ако га несушено денете. 2. фиг изнемогне,

ослаби. — Скапала им говеда станку рану зимус. 3. фиг цркне, сатруне. — Скапало му

куче у падину одј-цтарос. — Ће скапе седеећи, не-це пружи да узне нешто да

уработи.

скапе се свр 1. иструли.—Ћеви се брзо скапу крушке, ако гитакој наврљате на

едан куп. 2. фиг смири се, скраси се. — Скапи се на едно место и не мрдај се бар минут!

3. фигулењи се, запусти се. — Скапала се од неработу. — Поглеј гу каква оди кроз

народ, скапала се одлењос. —Скапаше се деца седејећи, ништа неће (да) работу.

скаплажзапуштена, лења жена. —Запустила се скапла, па на ништа не личи.

скапља м запуштен, непостао мушкарац. — Како ће да коси скапља, кад)-це

едва вуче.
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скапљак жм 1. ауги пеј од скапла/скапља. — Немојда ми доводиштија скапљак

у кућу ко Бога те молим. 2. сатрунуло воће и поврће. — Немој да збираш скапљаци,

него само здраве сливе.

скапнеж м скапано, труло (воће, поврће). — Кој те превара да купиш тија

скапнеж, кво ће с њега да работиш?

скапoсан, -а, -о запуштен, неуредан. — И он, такој скапoсан, се ожени.

скапосување с гл им од скапосује се, 1. труљење, распадање. — Све се дало на

скапосување, а ти му ништа не мож. 2. ленчарење, нерад. — Какав ћар има од

-цкапосување?

скапосује се несв1. распада се, трули. — Сег нека се компири по оџаци

скапосују, књдги не извадимо на време, него ги снегзатрпа. 2. фигнеради, ленчари. —

Скапосује се тај скапла целден по кревет. — Ти се туј скапосуј, а ја ћу рмбам.

скапотина жм 1. запуштена особа. —Такву скапотину од|-џену одавно несšм

видела: све вој по кућу запустено. 2. сатрунуло воће или поврће, трулеж. — Овеј

скапoтинe од јабуке носи па врљи там, на буњиште.

скапоше (се) сврв скапе се, 1. иструли, скапе (се). — Нек све скапоше, нећу га

берем. — Нека се сено све скапоше, нећу га берем. 2. фигулењи се. — Ако се-е она

скапосала, не мораш и ти. 3. фиг скраси се. — Еднуш нек се скапоше дома, доста-e

лонsал по скитњу. 4. фигумре.— Кад)-ће се еднуш скапоше, да га више не гледам?

скапошљак м/ж ауг и пеј од скапљак. — Уведе ми у кућу скапошљак, па ја, стара,

и њу да гледам.

скапување с гл им од скапуе се. — Све ударило на скапување, скапаше ми се

јабуке у огрењу, скапа ми се баба: не мож ме више гледа, а и ја се поче скапујем.

скапује се несв1. трули, скапава се. — Скапује се ошав, нема кои да га бере. 2.

фиг запушта се, слаби. — Такој ће се скапује по цел дендом, а неће ништа да узне у

руке да работи.

скара свр 1. дотера, притера. — Ћу му платим само нек ми скара дрва из

Овсиште у авлију. — Викни гу да скара овце у долину. 2. отера. — Нека скарају

говеда у реку, да пасу поладовину. 3. истера откос до краја. — Скаралтри-откоса, и

легал у ладовину, балдисал.

скара се свр посвађа се. — Скараше се деца и зачас се потепаше.

скарабуџи свр учини нешто на брзину, површно. — Скарабуџил га ко да му неће

требе.

скарување с гл им од скарује. — Ја ћу му дадем волови књд му затребе за

скарување жито у воденицу.

скарује несвтера, вози. — Скарује сено из Миланковицу у плевњу. — Скарује у

Предене све што требе, свл се договори с њега.

скастри свр 1. скреше. — Скастрил грање на онеј буке у Јаникино. 2. фиг изгрди.

— Кад)-дојде, ћу му скастрим, да знае да се више не задева з-деца. 3. фиг пребије. —

Ћу му скастрим уши што-е пуштил говеда у овbс.

скашка свр претвори у житку масу. — Немој да скашкаш сливе, још ги несмо

обрали. — Скашкал ми све сирење у торбиче.

скашка се свр иструли, поквари се, смрви се. — Немој ти се скашкају крушке у

торбу, пази како гу носиш.

скашкан, -а, -о згажен, смрвљен, покварен, претворен у житку масу. —

Скашкани компири одвој да врљимо на свиње.
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сквака се свр падне, убије се.— Сквака се ија на поледицу, 2. фиг седне. — Сквака

ли се едуш на столицу? 3. фиг настрада, умре. — Сквакала се и Мирољубова

Руселена, Бог да вој душу прости.

скваца се свр фиг пеј седне. — Скваца ли се еднуш, доста се мота по кућу?!

сквачи се свр фиг пеј седне, в скваца се, в здува се (2). — Сквачи се еднуш на

клупу, немој да ми шеткараш по кућу!

сквека“ несвкрешти, крекеће. — Што кокошке толко сквекају, да ги не брзи

лисица.

сквека“ свр фиг убије, пребије. — Сквека кокошку с млатач. — Ватили га, па га

сквекали у бару.

сквекање с глим од сквека“, крекање (кокошака). — Какво-е тој толко сквекање

у кокошињац, да неје улезла лисица, наалила се да вата кокошке у сред)-дњн?

сквекне свр 1. испусти крик: кве (кокошка). — Сквекну кокошка у градинче,

утепа гу неки, 2. фигбуде заклан.—Ћесквекне петњл за унука, видим ја, 3. фигнестне,

буде убијен. — А он је сквекнул доле куде Широку бару, туј су га упуцали.

сквикне свр 1. испусти крик: квик (свиња). — Чули како сквикну свиња у

кочину? 2. фиг буде заклан. — Ћесквикне едно прасе за Божић. 3. фиг нестане, буде

убијен. — Готов је, и он је сквикнул, само ли настаји такој.

сквицка несвскичи повремено (прасе, псић). — Сквицкају прашчина нешто, ел

гладна, ел жедна, нема друго за што.

сквицкање с гл им од сквицка. — Толко сквицкање и мора га узнеш у руке.

сквичање с глим од сквичи. — Чује се некво сквичање доле у падину, да се неје

свиња заглавила у тарабе?

сквичи несвскичи, цвили (свиња). — Нешто вепар сквичи, можда се заглавилу

грање. — Сквичи ко књд га штрову.

сквpчи се свр скупи се. — Што си се такој сквpчил, боли ли те нешто?

скéка (се) свр убије, настрада. —Ће га скека негде ако га најде самог. — Скекал

се са све кола и волови у Пржино.

скела ж привремена конструкција при грађењу објекта. — Кво работи Црно

травац књд заврши Правни вакултет? — Пренесе скелу на Вилозовски.

Скендер м мти ливаде, шума.

скида несв1. свлачи. — Скида дете да га обања. 2. обара, гађа. — Сватови

ис-пушку скидају јабуку. 3. баје, лечи. — Боба-Маричка скида уроци на деца.

скида се несв1. свлачи се. — Скида се да легне. 2. силази. —Скида се с крушку. 3.

фигокане се, мане се некога.— Скидај се више одврат на човека, не можтетрпи.

скидање с глим од скида (се).— Рано-е за скидање,још ће поберемо црешње.

скиђа (се) несвв скида (се). — Он ће скиђа црепови, а ти ги ватај и ређај ус

кошару. —Ја га нећу скиђам, нека га у кола. —Триесгодине ми се не скиђа з-грбину.

скиђање с глим одскиђа (се). — За скиђање ће ти врљимо конопче, па га вржи за

ногу.

скијач м смучар, скијаш. — Најбољи-е скијач у школу.

скине (се) свр прекине (се), откине (се). — Скинуло ми се трекло на торбичку,

да ми га сашијеш за јутре. — Скинула се врца на врећку, па се жито расипало.

скине“ свр 1. спусти нешто с висине. — Скинумо врањско гњездо из буку. 2. изр:

- беду ослободи се. —Да скинем још туј беду з-главу, па ће ми лакне, - главу убије. —

Још у рат су тели да му скину главу, - гаће опељеши.—Скинули му гаћена карте.



Црнотравски речник 855

скитање с гл им од скита, скитња. — Научила на скитање, па се не сврта.

скитара жм пејона/онај који скита, луња, тумара. — Туј стару скитару никад

не можда затекнеш дом.

скитара? (се) несвскита, лута. —По целден скитара по село, не сврта се у кућу.

— Само се скитара, а оће да вој други срабоћује.

скитарање с глим од скитара (се). — Не мож безј-скитарање и дирење кои кво

работи.

скитарош м в скитара“. — Нема вечера за скитароши.

скитач м онај који скита, луња, лута. — Бес потребу дигне се и оцкита у друго

село, тија скитач.

скитња с в скитање. — Отишел у скитњу. — Неје се врнул изј-скитњу. — Не

мож без-скитњу.

скитњар мв скитара“. — Врнули се онија скитњар, да иде да пречека говеда на

Дел?

скитњарка ж в скитара“. — Еднушћу бијем туј скитњарку, никад гудом не

затекнем.

склапа несвриг смишља, измишља, в сколева. — Сам остал у кућу, нема кво да

работи, па си по ваздњн склапа глупости. — Склапа си како на њега одговара, а не

како-е било.

склапотина жм особа која измишља, лажов. —Довуче се и онај склапотина, па

ми свашта насклапа, још само да му поверујем.

склаћа (се) несвсклања (се). — Не склаћај испред човека, мож ће још еде. —

Никому се не склаћа от-пут.

склаћање с глим од склаћа (се). — Нема склаћање обед од остал, три-дњна има се

туједе и пије ко на славу.

склепа свр начини што површно, на брзину. — Склепал кокошињац да му

кокошке не легају у дрво.

склепан, -а, -о фиг глуп, будаласт. — Склепан на брзину, па не дознавује.

склопен,-а,-о затворен, притворен.— Нејетуј, чим су му прозори склопени.

склопи се сврфиг омршави, испости се.— Склопила ми се говедаот)-танку рану

зимуске.

склотан, -тна, -тно 1. добар, складан, саобразан. — Склотно вој стои оној

аљинче што-е била облекла на собор.— Склотанти-етија џемпир. 2. згодан, складан.

— Млого склотно оној Маргино унученце.

скљакан,-а,-о смрвљен, начињен житким, упропашћен. —Тејскљакане крушке

дај на свиње.

скљака (се) свр 1. сломи (се), начини се житким. — Немој ми скљакаш па

тлиџани у туј торбу. 2. фиг падне, сруши (ce). — Дојде ми нешто попритешко, тике се

скљака уза зид. 3. фиг легне од болести. — Скљакал се чича у кревет, па болује.

скљачка (се) свр смрви (се), постане житак, упропасти (се) пригњечи, спље

ска. — Добро скљачкај варени компири, насипи им помије, па дај на свиње. — Седал

на торбиче, све скљачкал јајца. — Кола скљачкала глисте по пут. — Немој ти се

скљачка ошав у торбиче, да ти упропасти књиге.

скљачкување с гл им од скљачкује се. — Стра га од скљачкување, па неће теј

крушке да носи на долек пут.
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скљачкује се несвупропашћава се, гњави се. — Немој ми тураш у торбу ништа

што се скљачкује.

скљештен, -a, -o 1. пригњечен. — Скљештенора одма пуца. 2. скупљен. —Држи

скљештени зуби књд орати. — Држи скљештене руке. 3. фиг притешњен. — Не би

признал да не беше добро скљештен.

скљешти (се) свр 1. ухвати, притесни, зароби нечим. — Скљештише ми руку

цепанке. — Скљештил му руке, па не пушта, 2. скупи (се), смрзне (се). — Скљештил

уста от-киселоћу.—Скљештилдупе одладноћу.— Скљештил се кодве паре у кесу.—

Скљештил се веш на жицу од|-студеницу. 3. фиг примора, притесни. — Ако га

скљештиш, све ће признаје.

скљока се свр 1. пропадне, уруши се. — Ене, и плевња им се скљокала. 2. падне.—

Скљока се у снег, не могу се дигнем. 3. фиглегне од болести, старости. — Кад)-це

скљокаш у кревет, а нема кој да те погледа, ћу те питам тБг куде су ти деца.

сковитли свр 1. заковитла (ветар са снегом).—Књд га сковитли на риду јануар,

не мож се пројде до задругу. 2. фиг спопадне несносан бол. — Сковитлила га мешина,

морам га водим куде доктура.

сковpнди (се) свр 1. заледи (се), стегне (се). — Сковрндило га наулице, не можce

öди како требе. — Све се сковpндило колки-е мраз стегал. — Мајсторе, сковpндил се

малтер! —Сковрндише ми се ноге, одејећи по снег. 2. фигумре. — Ћесковpнди Спира

у онуј ладну кућу. — Нашли га у снег, сковpндил се на Џеврљанку.

сковрне свр умре, цркне. — Една кокошка нешто сковрнула. — Сковрнул Денча

наћаске.

скозна прид бременита коза. — Све су ни козе биле скозне, и све ојариле

јаришта.

скокотмнепром голицање,голицавост, језа.—Немојдаме голицаш, скокотме.

скокотљив, -а, -о голицљив, голицав. — Не дирај га, млого-е скокотљив.

сколева несвриг трабуња, лупета, измишља, в склапа. — Сам седи дом и

сколева по нешто, па ме после затрачкује.

сколи свр 1. опколи, притера са свих страна на једно место. — Натукај куче Да

сколи овце. — Скoлистоку, па гу покарај низ друм. 2. обере, заврши.— Сколимо сено

за два двна. 3. фиг савлада. — Сколила гу болес, па лежи у кревет. 4. фиг наговори. —

Сколише ме деца и мора да им дадем бомбоне.

сколоптисување с гл им од сколоптисује. — Кој-што, он од сколоптисување. —

За сколоптисување ливаде требу ми пет косача на по два-дина.

сколоптисује несвопкољава, савладава. — Недељу дана сколоптисујем овеј

пусте гологузе и не мога ги сколоптишем.

сколоптише свр 1. наговори, примора. — Немојте па сколоптишу деца да им

дадеш све бомбоне што си купил. 2. опколи са свих страна. — Сколоптиши овце, па

ги навали накуде реку, да пасу. 3. савлада, надвлада. — Сколоптисала гу болес, па

лежи.

сколубан м човек дуге косе. — Што се више не шиша онија твој скoлубан.

сколубанка ж женска особа са дугим плетеницама. — Одавно гу нема куде нас

онај твоја сколубанка.

сколубанче с дете дуге косе. — Сколубанче, скoлубе ли ће му плету од онолку

косетину?
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сколубе ж мн.1, плетенице, кике. — Видим ја ће плете сколубе ко баба-девојка,

чим толко пробира момци. — Пустила сколубе до дупе. 2. пеј дуга коса код му

шкараца. — Кој ће му ђавол онолке сколубе, што ги не шиша.

сколча свр 1. скупи у круг, сакупи на једно место. — Сколчај сено да се суши. —

Сколчај овце под буку у ладовинку. 2. фигумеси питу тако што је савије у круг, —

Зачђс сколча баницу и тури да се пече.

сколчи свpвсколча. — Едва сколчи оној сениште у падину, још да газденем у

плас.

скомина ж 1. осећај накиселости, тpњења. — Деца еду киселице, а на стари

скоминâ. — Од зеленци ми скомина у-Шујста. 2. фиг осећај непријатности. — Не

причај ми тој, од|-тој ми дојде скомина.

скомлачање с гл им од скомлаче.

скомлаче несвв скулплаче (1, 2, 3). — Остаили куче врзано да скомлаче (1). — За

кое па сšг тој дете скомлаче (2). — Немој више да ми скомлаче, ћу дојдем да га

пребием (2). — Да знае да свири, па ајде-де, но само скoмлаче с теј гусле (3).

скомса свр зграби,ухвати.— Мачка скомcá врапца. —Скoмса га некако да ми не
побегне.

скопа свр фигучини све, потруди се. — Скопа да појде с мене, ал га из инат не

поведо. — Скопа да узне Радмилу, ал му гу не дадоше.

скопса свр зграби, дохвати. — Мачор скопса поганца. — Скопса мачкетина

врапца, разлете му се пердушиње.

скоравен, -а, -о стврднут, спечен. — Млого ми скоравене ципеле, несšм ги

одавно носил.

скорави се свр постане корав, стврдне се. — Немој се леб скорави, тури га у
МĆСаЉ.

скоро прил 1. недавно.— Неје скоро доодил. — Скоро пада киша, па-е сувлажно.

2. замало, умало. — Скоро да га ватише, ал им па измаче и побеже. — Скоро да ни-e

заборавил. 1

скот м 1. животиња. — Има куче да спи куде спу сви скотови. 2. фиг пејлош, зао

човек. — Па доодил онај скот, свг тражи да му платимо.

скотан, -тна,-тно 1. бременита животиња. — Кучка ни па скотна. 2. фиг пеј

бременита жена. — Пет)-деца родила и па скотна.

скотка се свpутопли се, ушушка се.— Скоткај се потпостељке дати неје ладно.

скотне се свр увуче се под покривач, да се угреје. — Скотни се куде деду

по(д)-цргу.

скотски, -а, -о / скоцки, -а, -о животињски, нељудски. — Нећу више да живим

скотски. — Цел живот провел скоцки.

скочани се свр смрзне се. — Земља се скочанила од мраз. — Скочани се докле

дојдо у Бистрицу преко Чобанац.

скра (се) сврсломи (се), поломи (ce). настрада. — Нека иде куде оће, нека скра

врат и немој се врћа. — Пази, немој се скраш низ тиа чепељак. — Скрал се с коња намачкатовску ћуприју на Гарваницу. " o

скран, -a, -o 1. поломљен, сломљен. — Дадо му здрав, он ми врћа скран плуг. 2.фиг уморан, изнемогао. — Дојде сав скран од работу. о

скраси се свр смири се, заустави се, укотви се. — Никако да се скраси на едно

место. — Скраси се еднуш дом, стално лунsаш по свет.
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скратен,-а,-о скраћен. — Скратене му ногавице на чешире куде шнајдера, и па

му не вељаје.

скрати (се) свр окрaћа, смањи (се). — Скратиле му се панталонке. — Скратил се

ноћ, не мож се човек наспи.

скраћување с скраћивање. — Не требе им скраћување, само ги подврни докле не

попорастеш.

скрача несвхода крупним корацима, корача. — Скрача ко да-е зец. — Коили-e

пред нас по снег оволко скрачал? — Скрача по млого, не могу с њега да одим. — Не

мож се скрача по овакој дубок снег.

скрачање с глим од скрача. — Квоти-етој скрачање, морам потебе датрчим.

скрбоcм скрб, скpбост, жал, жалост, туга.— Радос и скрбос барабар иду.

скрежм 1. смзнута кора земље. — Заладнело опасно, ватил се све скреж по пут.

— Ватил се скрежу котле с воду. 2. фиг чађ, гареж. — Толки скреж на ћунци, затој

неће шпорет да вуче. — Наватал се млого скреж на комин, ће одлети жишка, да се

запали, да изгори кућа.

скрежи свр паднемало снега, запраши снег. — Ноћаске скрежилснег поридови.

скрежи се свр заледи се по површини — Скрежила се наћаске вода у стовне од

ладноћу.

скрене свр фиг пошашави, полуди. — Скренул је лечка, па му не замерите што

такој орати.

скренут, -а, -о фиг ћакнут, шашав. — Малко-е скренута, затој се такој врти, не

знае куде ће.

скржав, -а, -о шкрт, себичан, тврдица. — Толко су скржави да ти воду не би

дали да црцаш од)-џеђ.

скржлаж шкрта, себична жена. — Не бити дала шићерче тај скржла, па да ти

o(д)-тој живот зависи.

1 скржља м тврдица, себичњак. — Какво частење од)-тога скржљу, ка(д)-це

стисал ко две-паре у кесу.

скриви свр 1. згреши.—Млого-ескривил, па га затворили. 2. фигучини нажао.—

Кво сам му скривил да ме толко мрзи?

скривница ж 1. шупљина испод или у камену у реци где се крију рибе. —

Под)-цваки камен има скривница куде се крију рибе. 2. шупљина, скривено место

где се може нешто сакрити. — Држи паре у неку скривницу, ники не знаје куде. 3.

јама у земљи у којој су се људи скривали од непријатељске војске, в земуница. —

Затворимо ги у скривницу и остаимо да чекају докле не пројде војска.

скрипац м бот биљка Silene Vulgaris. — Набери скрипац за зељаник.

скрипке ж мн в скрипци.

скрипци мм; деоразбоја преко којег иду канати на којима висе нитке. — Нешто
I -

ми млого тешко иду овија скрипци.

скрка свр 1. поломи, уништи. — Скркал ми кола, а позајми му да докара дрва. 2.

извpне, преврне. — Скркал кола у јеругу. 3. фиг набије, сабије без реда. — Скркал све

ствари у едну собу, па гу закључал. 4. фиг поједе. — Скркал онолке сушенице и па му

малко. 5. фиг потроши. — Све што заработи скрка на едење и пиење. — Печаловину

скрка на олобјде и курбетке, па дом ништа не прати.

скрка се сврполоми се, настрада.—Скркал се с коња наћуприју у Баинску реку.
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скркне свр шкрипне (капија, врата, поклопац...). — Скpкну вракњица, поглеј

кои иде куде нас. -

скркoлија ж јаруга, јендек, провалија. — Пројдомо неку скpколију, едва ос

тадoмо живи. — Напраили кућу над некакву скpколију, стра да те увати. — Беж од

скркoлију, да се не омакнеш да погинеш.

скрља свр 1. фиг поломи, скрши. — Само ли га сретнем има га скрљам. 2. фиг

прероди (воће/поврће). —Скрљали компири у њиву на Злату. — Скрљале овуј годину

џанарике, ће се зимуске изнапијемо ракију.

скрља се свр падне, настрада. — Скрљал се у онуј откиндију на(д)-Цело. — Да

пазите како се скијате, да се негде не скрљате.

скрндоше се свр поломи се, настрада, слети у провалију. — Скрндосал се са све

кола у неку откиндију. — Што се, боже ме прости, еднушне скрндоше, да ми више не

досађа.

скроз прил сасвим, потпуно. — Скроз је у воду од|-трчање. — Скроз га уpниса

тај женетина.

скроз-наскроз прил в скроз. — Положил разред скроз-наскоз. — Скроз-наскроз

покисал.

скрозира свр 1. фиг прободе (очима, погледом), провиди. — Кад)-те погледа с

онеј очи, скрозира те да се најежиш, 2. продува, в прокорма. — Не стој туј, ће те

скрозира промаја. — Скрозирал ме ветар, па ми се укочила шија.

скрозира се свр провиди се. — Скрозира војсе аљина, па се све види. — Толко се

испостила да се скрозира.

скрозирање с гл им од скрозира (се).

/скроји чешире (гаће) изр 1. пребије, претуче. —Ћути скројим чешире, ако ли

те ватим. 2. фиг уједе, изуједа. — Скроји му наш Ђума гаће, књд га брзну.

скрок м корак. — Един скрок и ћу те уватим, ич да ми не бегаш. — Ма, до там

имаш три скрока, што се толко sвериш да појдеш?

скрокне свр 1. коракне. — Књд Јованча скрокне, ће те прекрочи. — Скрокне од

овој на оној брдо. 2. фиг дође, оде. — Скрокни до мене часком. — Скрокну зачђстâм,

да видим кво работу.

скроч м в скрок. — Три скроча и ете гу куде мене, толко смо долеко една

o(д)-другу.

скрочи свр коракне, искоракне, крочи. — Таман скрочи преко праг, књд ме

викаше да се врнем.

скрпи свр 1. с напором прикупи, приштеди се. — Скрпи сливе за едно буренце

ракију. — Скрпи паричке за јунче. — Скрпи се паричка и за дуван. 2. изр скрпи крај с

крај једва преживљава. — Не мож с пенsију да скрпи крај с крај.

скрпување с гл им од скрпује (се). — Проведо век у скрпување.

скрпује (се) несв1. с напором прикупља.— Скрпујем рану за овеј две кравице, да

истркају зиму. 2. штеди, с муком прикупља, с муком преживљава— Скрпује некако

крај с крај, колко да несу гладни. — Скрпује се некако, да се прекара живот.

скрсти свр 1. прекрсти.- Не работи се све скрстене руке. 2. сложи снопове у

крстине. — Едва скрстимо снопје од онолку њиву. 3. фигне зна ништа.—Н-умеје две

да скрсти. 4. фиг ништа не ради. — Скрсти руке и чека од Бога да вој падне трп прид

скрстен, -а, -о прекрштен. — Са скрстене руке се не печали.
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скрца несв1. шкрити. — Ноћу им млого скрца кревет. — Скрцају претоварена

кола. 2. шкргуће. —Не мога га одвикнем да не скрца са зуби, 3. изр: скрца у кола набије,

натовари све. — Скрцају све ствари у една кола, па на воз, у Предене, селу се.

скрца се свр 1. настрада, пострада, в скрка се. — Скрцал се негде у работу, од

грађевину, па га докараше у село да га сарану. 2. поломи се, покрши се. — Глеј добро

да ти се не скрцају чаше и тањири, да ми ги врнеш цели.

скрцање с глим од скрца, 1. шкрипа, шкрипање. — Кад)-sадува ветар, по цел ноћ

слутим скрцање јабуке у пенџер, 2. шкргутање. —Забранил сам му скрцање сазуби.

скрцка" несв1. шкрипи. — Скрцкају кола, ја лежим на сено, а жена води волови.

— Тој скрцка вракњица, несhм гу добро затворил. 2. дроби зубима. — Скомина ми

ка(д)-чујем како дете скрцка шићер у коцке. 3. шкргуће. — Неће више да скрцка са

зуби.

скрцка“ свр 1. поломи зубима. —Дете бомбону зачас скрцка, па тражи још, 2. фиr

потроши, поједе. — Скрцкамо ушпарано откад муж остаде бес-посо. —Ћескрцкаш и

тој малко што си заработил, па које ћеш после?

скрцкање с гл им од скрцка“ 1. шкрипање, шкрипа. — По скрцкање познâвам да

су тој рабаџиска кола. 2. шкргутање. — Болу га зуби од скрцкање у сан.

скрцне свр 1. зашкрипи. — Књд војскрцне вракњиче сред ноћ, одма познаем кои

вој дооди. 2. зашкргуће. — И свк понекад скрцне у свнса зуби.

скрчав, -а, -о шкрт, тврдичав. — Да неје толко скрчав, деца би му имала

oблекло какво требе.

скрчање с гл им од скрчи. — Кола му познавам по скрчање.

скрчи несв1. шкрипи. — Неје ги подмазал како требе, па му скрчу точкови. —

Пуна кола са сировице само скрчу низтија дел. 2. фигунђа, зановета. — СВлскрчи ко

сцепено грне.

скрчлаж фиг жена која зановета, гунђа. —Дошла скрчла свл да ми узне ден, да

не работим.

скрчљам фиг зановетало, гунђало. — Куде ми доведе онога скрчљу, не могу га

слушам.

скрши свр 1. сломи, одломи. — Скрши едну шибљинку одј-цливу, па потерај

побрзо говеда. 2. фиг прероди. — Скршиле сливе овој лето.

скрши се свр 1. поломи се, сломи се. — Немој се скршитија слап на црешњу да

паднеш. 2. фиг повреди се, настрада. — Скршил се са скије доле у долину. 3. фигучини

велики напор ради чега. — Скрши се дете да ми помогне да унесемо џакови. —

Скршише се момци око њу.

скубав, -а, -о чупав, рашчупан. — Дојде онакој скубав, неје се ни очешљал. —

...Узе мому убаву, како кучку скубаву (нар песма).

скубе (се) несв1. чупа (се). —Скубе млад лук. — Скубе косу од муку.— Енегу, уз

лонац, скубе кокошку. — Не скубе се трава, ће пада киша. — Кад)-це довату да се

скубу за косу, само чујеш вриштање 2. фиг каје се. — Скубе се за косу што га-e

пустила да иде сам по овуј зиму преко Плану, 2. фиг боли. — Нешто ме скубе у

мешину. — Такој и њега скубло подгруди, и отиде човек.

скубење с гл им од скубе (се). — Овеј су ти рукавице за скубење травоље.

скублаж пеј жена рашчупане косе, чупавица. — Никад скубла не стигне да се

уреди како требе.
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скубља м пеј човек рашчупане косе. — КЊд ће еднуш да научи да се уљуди

скубља?

скубне свpдем знач: скубе. —Скубну малко овде-онде полеју да видим кав је лук.

— Скубнуло га дете у шалу, а он одма рове.

скуботина ж1. прамен вуне с овце остао на трну. — Куде се овце провлачиле

крострње све остале скуботине. 2. вуна почупана са овчије коже. —Таражила сам да

ми донесе вуну, а не скуботину.

скувије свр 1. спопадне. — Кад)-те скувије, мора му дадеш неку-банку. 2. јако

заболи. — Скувила га мешинка одј-seлeнци, а ништа не помага.

скукуљи свр савијеметал тако да направи куку. —Да ми скукуљиш овуј шипку

с обе стране, да напраиш куку да качим кову. 2. завије, заокрене. — Кадј-дојдеш куде

голему буку, скукуљи накуде Чуку, па на Игриште.

скукуљи се свр згрчи се, скупи се, погуpи се. — Дете се скукуљило у кревет од

ладноћу. — Скукуљила се у кућу, па нигде не, иде.

скумлачање с глим од скулилаче (1, 2, 3).— Оће ли престане сњстој скумлачање у

теј гусле, ел ја да му доодим. — Дај му паре па нека купи, свл да не слушам његово

скумлачање. — По цел ноћ не можда заспиш од|-Ђумино скумлачање.

скумлаче несв1. завија, цвили. — Иди виђ што тој куче скумлаче толко. 2. фиг

моли, тражи. —По целдњн ми скумлаче за некакву играчку. 3. фиг пејсвира.— Немој

више да ми скумлаче стеј гусле, не могу га слушам. — Остаил радио да скумлаче, а он

негде отишал.

скупачњк, -чка, -чко прилично скуп. — Пазар беше скупачњк. — Компири су ти

скупачки ал су добри. — Све је млого скупачко, не теја ништа да купујем.

скупачко прил прилично скупо. — Скупачко ми га продаде. -

скупеје несвпоскупљује. — Сваки ден скупеје по нешто. — Све скупéје, свл

живот јевтинеје.

скупотијаж скупоћа.— Куде се обрнеш скупотија, како цеживи сам Бог знаје.

скупотиња жв скупотија. — На овуј скупотињу он дава паре на залуђнице.

скупоценес, -та, -то скупоцен. — Све вој донел скупоценесте ствари.

скупштина ж (= скуп изабраних народних представника), в бугарска скуп

штина.

скут м 1. крило, окриље. — Јела куде деду у скут, да се почувамо.— Она на тија

сведоци легла преко скут, па вије у суд. 2. фиг кућа, дом. — Отишњл под њојанскут да

седи.

скутача ж кецеља, запрегача, вкицеља. — Запрегни скутачу, да се не ушљискаш

ус-казан.

скући се свр окући се, постане домаћин. — Сћк су се убаво скућили.

скућување с гл им од скућује се, кућење. — Требе млого-што за скућување.

скућује се несвкући се. — Скућујемо се, еве, отка(д)-цмо се оделили, и још ce

несмо скућили.

скуцка несв1. скичи, цвили. — Одвржи га да протрчи по авлију, да више не

скуцка. 2. фиг моли. — Сег нека скуцка, књд јучер неје тел ич да ми помогне.

скуцкање с глим од скуцка, 1. цвиљење, скичање. — Кво ли-е на тој куче, целден

слушам скуцкање? 2. пејмољење. — Како имаш срце да слушаш скуцкање на дете, да

га не узнеш у руке?

скучи несвзавија. — Дај на куче нешто да еде, да не скучи више.



862 Радосав Стојановић

скучна прид 1. скотна (кучка). — Кучка ни сваку годину скучна. 2. пеј гравидна

жена. — Пет-деца и па скучна

скучницаж 1. скуп паса за кучком која се пари. — Бегај од скучницу, да те неко

кучене изеде. 2. изр: тера скучницу, направи скучницу односи се на жену лаког морала.

— По цел ден војскучница око кућу. — Муж у работу а она от кућу напраила

скучницу.

слаб, -а, -о фиг 1. болестан. — Дете воlj)-е слабо, одвела га куде доктура. 2. фиг

мршав. — Што ти-е дете оволко слабо, раниш ли га?

слаба жмердевине, в слуба (Брод, Добро Поље, Златанци, Млачиште). — Куде-e

слаба за у таван?

слабарка ж дрвена направа на предњим колима за превоз кромпира (Козило,

Бистрица, Вус). — Кад)-докарујемо компири, на кола туримо слабарку.

слабачњк, -чка, -чко 1. прилично слаб, болешљив. — Он је још слабачњк да

работи, мора још да лежи, скроз да оздравеје. — Дете ми тег беше нешто слабачко. 2.

фигмали, нејак, недорастао. — Слабачњк је, још неје порасал да оре.

слабачко прил мало. — Слабачко и еде. — Како ће работиш тешке работе, књд

такој слабачко едеш?

слабеје несвслаби, мршави, губи снагу. — Слабеје у снагу, непостал, лелеје се, не

можда врти косу. — Слабеју му ноге, оди са штапче.

слабо прил ретко. — Слабо га виђамо у село, мора да негде нешто работи.

слаботиња ж нејака, остарела особа. — Дигал руку на слаботињу, Бог!-га

поразил. —Ми смо ти, синко, слаботиња, не можда се више боримо столко имање.

слаботињка ж у дем знач: слаботиња. — Кое могу ја, слаботињка, данће да

уработим, књд се едва з-душу борим?

слабоуман, -мна, -мно малоуман. — Он је слабоуман, па га дирају с работу. —

Одби му на глупос, књд је слабоуман.

1 слабуњав, -а, -о болешљив. — Такав си-е от-крај слабуњав, малко поработи,

ПОВИLLÉе Лежи

Славковци м село, в Горњи Славковци, в Долњи Славковци.

слага несвставља у ред, слаже, ређа. — Слага влаше у подрум. — Нека слага

снопје у вра.

слага се несвслаже се, подноси се, пријатељује. — Булча и Жерко се слагају у

јерам. — Слагају се како етрве. — Одавно се они не слагају.

слагање с глим од слага (се), 1. слога, склад, саживот.— Све работу са слагање.

— Беfc}-слагање не мож се напређује. 2. сређивање, паковање. — Работи на слагање

циглу. — У подрум ми-е русвај, требе му добро слагање.

cлаза 1 слеза ж суза. — Сас)-слšзе сам га испраћала у работу. — Слазу неће да

пушти књд га бију. — Нека умре, ни слазу за њу нећу да пуштим.

слазење с гл им од слази“, силажење. — Књд помислим на слазење ниш-Чуку,

опште ми се не иде у Село.

слазење“ с гл им од слази /слšзи“, сузење, плакање. — Кво си добил од онолко

слазење, да-л се-е неки ражалил на тебе?

слази несвсилази. — Сваки дан слази у Брод, у задругу. — Слази доле ис

-крушку, ће паднеш! — Одавно не слази у Село, ноге гу издале.

слази 1 слiЗи“ несвсузи, слини, плаче. — Зашто дете онолко слiЗи? — Крава

нешто млого слези на лево око.
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cламка ж поред уобичајеног значења, фиг ништа, било шта. — Све покрали, ни

cламку несу остаили. — Књд га прикара, човек се вата за сламку.

сламњача ж. сламарица. — Напунимо сламњачу с нову ржeничну сламу па

мирише кад)-цнимо.

сламчица ж дем од сламка. — О(д)-цел стог не остаде ни сламчица, све поједе

стока.

сланачњк, -чка, -чко сланије но уобичајено.— Воли књдје чорбица сланачка.

сланинар м зоол птица сеница.

сланинес, -та, -то сланинаст, који има пуно сланине. — Свиња ни беше млого

сланинеста.

сланинка ждем и хип од сланина. — Оцени му едњн каиш сланинку, да понесе за у

воденицу.

сланчоглед м сунцокрет. — У градину сам увек имала неколко струка сланчоглед.

слап м грана. — Не стој на слап с обе ноге, це открши да се упокоиш. — Обеси

торбиче с рану на слап, да га куче недовати.

слапац с (мн слапци) в слупац. —Требе датурам нови слапци на кола, појаки, ћу

докарујем трупци. — На сане има четри слапца доле и четири горе.

слапјем збрим слапови. —Дојде онде чела, у бор, па се увати на слапје. — Насеко

слапје за у кубе. — Немој у слапје, ће се омекнеш.

слапче с дем од слап, гранчица. — Открши неколко слапчетија од буку, па

запотни жито.

слас м сласт. — Да га обиђнеш, да видиш кав му-е слас.

слњза Ж В СЛaЗа.

слbнцес сунце. — Одавно изгрејало слbнце, а он спили спи. — И мене еднуш да

огреје слbнце.

слbнцоглед 1 сланчоглед м бог сунцокрет Selianthus annuus. — Посејали у

градинче слbнчоглед.

слbнча се несвсунча се. — Слончали се куде реку, па се напраили коракови.

слњнчање с гл им од слbнча се. — Игорел од слвнчање.

слbнчокрет м в сланчоглед. — Што-е слbнчокрет снавел главу?

слњнчöсан, -а, -о добио сунчаницу. — Затој га боли глава, што-е слвнчöсан.

слњнчосување с гл им од сланчосује. — Не бои се од слвнчосување, по целден

работи по онија челопек.

слњнчосује несвпревише се излаже сунцу. — Целден слвнчосује косејећи

онолку ливаду у Китку.

слњнчöше свp добије сунчаницу, разболи се. — Немојти дете слвнчöше, покри му

главицу с крпе.

слегне (се) свр 1. сталожи (се), спадне на дно. — Тај жар ако слегне доле, значи

урочено је дете, ако не слегне, неје урочено. — Нек се слегне труње, па га после

источи крос цедаљку. 2. сиђе. — Нека слегне доле, куде Наскови, па да поодимо у

Лебет. 3. окупи (се). — Немој се слегне народ књд почнем да викам упомоћ. 4. фиг

прећути. — Он ће ко увек само да слегне с рамо и тој затој, појел вук магарца.

следени се свр смрзне се. — Излезо малко у авлију и следени се на студ.

следување с 1. оно што коме следује, што му припада. — На сви-е исто

следување: по плац за кућу, ливада, њива, браниште и сливак. 2. оброк. — У школу

деца имају следување.
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слезенка ж анат слезена, слезина. — Исечи слезенку одј-цвињу за у дроб.

слезне свр сиђе, оде. — Викај га да слезне куде воденицу. — Слезни ис-туј

крушку, доста си се пентрачил. — Слезомонис падину такој што ујанумо тојаге. —

Књд слезне у Лесковац, ће ти купитеј књиге. — Књд га види, оlдЈ-цтра му зајче (срце)

слезне у пету. — Слезни нис-пут, доле, до куде мене.

слепачки прил чини штогодне обраћајући довољно пажње.—Не мож се работи

слепачки, а да се човек не утепа. — Кудеси потрчал такој слепачки, ће расцопашрње?

слепка ж пејона која је нешто превидела, која не види добро. — Слепка една,

куде несам видела да-е клубе при мене, него га тражим по сапетку.

слепо око с слепоочница. — Ударил га у слепо око, па га боли глава.

слепута се несвмаје се, луња. — Слепута се ко глуво куче по село.

слепутање с гл им од слепута се, скитање, луњање, лутање. — Он не мож

бес-слепутање ич.

слепуцка се несву дем знач: слепута се. — Слепуцка се натам-наовам и ден ми

пројде без работу.

слепуцкање с гл им од слепуцка се. — Пројде ми време у слепуцкање, ништа у

руке не вати.

слепчам пеј онај који је нешто превидео, који не види добро. — Слепча, целден

претражи јеге, а оно ће му искара очи.

слети (се) сврфиг искупи се, скупи (се). — Књдзавришта дете, слетеше сви да виду

кво му-e. — Ко да-е добил на лоз, слетеше се сви да га виду.

слива ж бот дрво и плод шљиве Prunus domestica. — Исекомо онејстаре сливе, ће

садимо нове. — Сливе почеле рано да зреју. — Стурај се изј-сливу, куде си се укачил

у туј труљедину?

сливак м шљивик. — Пообаљал све старе сливе у сливак.

Сливе ж мн мтн шљивик, ливада.

сливетина жауг и пеј од слива. — Млого се од-sимус навалила овај сливетина

нат-кошару, ће падне.

сливка“ ж дем од слива. — Обиђ од овуј сливку да видиш ква-e.

сливка“ ж ракија од шљиве, шљивовица. — Ће тргнемо по едну сливку, да

раскарамо малер.

сливов, -а,-о шљивов шљивин. — Оцечи ми едан сливов метрек за подупирач на

стог. — Затој требе добар сливов колац. — Сипни ми од онуј сливову ракију.

сливовњкм прут, батина од шљивиног дрвета. — Књд узмем едњн сливовbк па

те запуцам, це ућутиш занавек.

сливовица ж 1. дрво шљиве. — Стури самар на коња, па га вржи за сливовицу. 2.

ракија од шљива, шљивовица. — Ће попиемо још по едну сливовицу?

сливче с дем од слива, мало дрво шљиве. — Овој сливче ће посадимо иза кућу

куде смо оцекли стару сливу.

слиже се свр пејзближи се, здружи се ради неког интереса. — Слизали се такој

да сbг у едну тикву прду, а до јучерке су се тепали. — Чим се они слижу, туј не

мирише на добро. — Едно време били се слизали с Микини, а сhг с Јаникини.

слика“ ж фотографија.— Пратила самЈ-му и наше слике одј-цобор у Рупје.

слика“ несв1. фотографише.— Викај га да ни слика докле смо укуп. — Сликали

се у работу и пратили ни слике по Тикомира. 2. фигзасија, севне гола задњица. — Књд

проодите туј, пазете да ви не слика боба-Милевка, она туј замочује плотишта.
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сликарм фотограф.—Дошал сликарда сликује по село и увеличује слике.

сликување с гл им од сликује (се). — Купилаперат за сликување.

сликује (се) несвв слика (се). — Оће да сликује људи по собориште, затој купил

аперат. — Сликувал се деда и за новине и за телевизију како играорац.

слима несвснима.—Да га слимаш како поје. — Слималме, а тој несšм видела.

слимак м снимак. — Неје му добар слимак, па га остаише у болницу.

слимање с глим одслима, снимање. —Бил је на слимање главу у Лесковац.

слими сврсними, фотографише. — Код муслимише ногу, доктур рече напрсла

му цеванка.

слимување с гл им од слимује (се). — Мора га водим на слимување груди, млого

дрће, не престањује.

слимује (се) несвснима (се), фотографише (се). — Слимували су ни с аперат

како играмо. — Требе се слимујемо за личну карту.

слинча м пеј слинав човек, слинавац. — Слинча, пустил слине, па ги облизује,

една грозотија.

слинчуга жауги пеј одслина.— Размазал слинчугу, од грозоту да га не погледаш.

слинчугар м пејслинавко. — Таквог слинчугара да не погледаш, ко да н-умеје да

oбрише sинse.

слинчугара жв слинчугар. — Дигни руке од)-туј слинчугару!

cлисти свр 1. убије. — Излете зајац из грмен, ал га ча-Пера слисти с пушку. —

Рекал ће те слисти, само лите најде негде самога, 2. уништи све. — Удари градушка,

cлисти ошав.— Губар слистил шуму у Качар. 3. поједе све. — Беоше гладни косачи,

зачас слистише баницу с кисело.

cлита несв1. слеће. — Слитају јастреби по карадак, ће грабну неку кокошку. 2.

фиг спада. — Књд га види и свг му слитају гаће од|-стра.

сличка ждем одслика, сличица.— Писала и пратила му и њојну сличку у војску.

сличке ж мн сличуге, клизаљке.—Како сам се само возил на сличке по површку.

слободење с гл им од слободи (се). — Да не беше његово слободење, у бездер се

вати кво ћу работим.

слободи (се) несвхрабри (се), бодри (се). — Почеше ме слободу, кобајагим ће ми

помогну. — Слободи гу колко мога, ал се она па плаши. — Ич се не слободи, неће-e

добро. — Слободим се са секиру иза врата, па нека чука кои оће. — Слободим се тој

што-е старијат пристигал за ванглу и мистрију, па ће у работу. —Слободи се з-брата,

затоljЈ-е толки немајмир.

слободијаж слобода. —Немам си слободију од никога, сви ме по-душутерају.

словја с мн слова.— Научил сва словја пред поодак у школу, а знаје и да рачуња

до десет.

слог мразделница између имања, где се од дугогодишњег орања земља надигла.

— Нашо-е до слог, подј-цлог нека он коси, а сливу, што-е на слог, ће заеднички да

беремо.

сложи (се) свр 1. поређа (се), постави (се). — Све грање сложилна едно место, па

ги запалил. — Овај дрва да се сложу све цакум-пакум. 2. фигумири се од страха пред

опасношћу. — Сложил уши ко зајац, па само ћули кво ће кажеш. — Сложил се ко

поганац у дувку, па не дише, да га не најду куде се сакрил. 3. фиг смири се, уразуми се.

— Нека и он малко сложи рогови, па ће им бидне добро.
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слојани се свр очврсне, стегне се. — Печење се слојанило, оће-л га такоljЈедеш,

ел да га подгревам?

сломен,-а,-осломљен, поломљен. — Сломено држаље на секиру, не мож се с њу

работи. у

слота ж невреме. — Удари нека слота, те ми градину усарави.

cлоши се свр позли. — Слошило му се чекаећи куде доктура. — Слошило му се

још у школу, па га водили у абуланту.

слуба ж мн лестве, мердевине, в слаба (Жутини, Млачиште, Бајинци, Мачка

тица, Лебет, Мрковица, Црвени Брег).— Принеси слубу, да се човек сивне од|-цтöг.

слубица ж дем од слуба. — За у таван ти требе слубица.

слубиче с в слубица. —Узни слубиче, па укачи сушенице на таван да се сушу.

слубичка ж в слубица. — Књд кречи сам си донесе слубичку. — Не требе му

слубичка, он си с руку довата плафон.

/слуга без ак/м онај шторади другоме бесплатно. —Неchм ја слуга безак пада

ме тера по-душу све да му работим.

слугување с глим од слугује, служење за плату. — Тешко беше мое слугување.

—Слугување се неје плаћало само све паре, паре су малко даване, млого-е више жито

давано, аљине, вуна, опћнци.

слугује несв5уде слуга, служи за плату. — Кад)-цве пропије, тЊк ће слугује за

лебац. — Куде нас је слугувал тија стари огурcуз ча-Биба.

служи несв1. буде слуга. — Служи куде нас како говедар. 2. обавља војну

обавезу. — Син му отишал да служи војску. 3. послужује. — Служи како радник у

општину.—Служил је како поп у цркву. 4. опслужује. —У кафану служи гости, такој

зарађује.

служи се несв1. послужује се. — Служите си се сами, немој виканимо. — Служи

се, куме, немој се срамиш. 2. користи се.— Служи се дете собе руке еднако.— Служи

се добро с кола докле имаше добри волови.

слукче с дем од слуга, дете које служи. — Још је он слукче, књд попорасте ће

буде добар слуга.

слуња се несвтумара, скита, беспосличи. — По цел дендом не дооди, куде се

слуња ники не знаје.

слуњав, -а, -о недотупав, будаласт. — Мајко моја, куде појдо за овакој слуња

вог човека? — Још се неје врнултија слуњча слуњави.

слуњање с гл им од слуња се, скитање, тумарање. — Ники нема вајду од)-тој

твое слуњање.

слуњкав, -а, -ов слуњав. — Да неје онолко слуњкав, рекал би човек: неје рђава

прилика.

слуњчам будала, замлата. — Викај онога слуњчу да дојде да ни, ако умеје,

помогне.

слупац м стремењак на колима и саоницама (Лебет, Мрковица), в слапац. — На

предњаче и saдњаче стоју слупци да држу лојтре ел канате.

слути несвриг прислушкује. — Сакрил се поза врата, слути кво оратимо.

слутка жзамлата, дангуба. —Тај слутка никад неједом,тешко да гу најдете.

слутка се несвлуња, тумара, дангуби, в слуња се. — Слутка се по ридишта и

мејаништа ко замлатен. — Говеда отишла нис рид, а он си се слутка.
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слуткав, -а, -о будаласт, замајан. — Како ће тој слуткаво дете да чува онолко

говеда?

слуткање с гл им од слутка се. — Неје ми ич до слуткање, дома ми стои

несработено.

слуцка се несвудем знач: слутка се, луња, тумара.—Слуцка се козамајан.

слуцкање с гл им од слуцка се. — Отиде ми ден у слуцкање, место да сам ватил

озбиљан посЊл.

слуша (се) несв1. фиг поштује (се), двори, послушује.- Отишла да слуша малко и

матер, нешто неје како требе. — Слуша ли те овија мангуп? Слуша, слуша, на едно

уво. —ТакоljЈ-е књд деца не слушају. —Стар човек требе се слуша. — Коићете слуша

књд остарејеш, ако се сам не слушаш? 2. фиг испомаже се. — Вала Богу, још могу

сами да се слушају, кои ће ги слуша горе, подј-Чемерник.

сљуби свр састави, споји, прибије једно уз друго. — Сљубитеј тарабе, књд ги

ковеш, да се не провлачу кокошке.

сљупен, -а, -о исти, истоветан, в пљунут. — Поглеј га какbв је, сљупен башта

му Грача.

смáва свр 1. убије, пребије. — Море, ћу га смавам, нећу ни да трепнем. — Ћугу

смавам, само ли миналети. 2. фигокоси, покоси. —Три мужа зачас смаваше онуј нашу

ледину на Игриште. —Смаваше косачи Широку бару до обед. 3. фиг поједе на брзину.

— Смаваше деца онуј баницу, ни корка не остаде. — А им тури попареницу, а гу

смаваше, да се зачудиш.

смазуљи (се) свр учини што умилним, питомим, удобри се, постане благе

нарави. — Књд смазуљи лице, ће помислиш добар човек. — Смазуљи глас, не можгу

познајеш, друга жена, па питома, уштивна.— Књд војсе башта навика, она се после

смазуљи, па све с мене добро.

смазуљка (се) сврспусти што клизањем, спуже (се), склизне низмазну подлогу.

— Сено ће смазуљкамо на грањку нис-падину до при пут. — Смазуљка се на дупе низ

возник. — Смазуљкал се низ дрво.

смазуљкување с гл им од смазуљкује (се). — Ће га довучемо от Пиови на

смазуљкување.

смазуљкује (се) несвклизи, склижњава (се). — Трупци ће смазуљкујемо нис

-падину. — Смазуљкују се деца на површку чак до воденицу.

смазуљување с глим од смазуљује се. — Умеје она сведарешина смазуљување.

смазуљује се несвудобрује се, чини се фин, постајеблаге нарави.— Немојти се тај

кучка млого смазуљује, да вој ја не оскубем котруљ — Књд вој како затребе, ча(c)-се

смазуљује, час)-се испизми. — Немој ми се смазуљујеш, знам те добро кои си.

смаил м фиг немирко, мангупчић. — Смаиле један, кво си тој уработил”!

смакла ж пејзарозана, аљкаво одевена женска особа.— Немој се угледаш натуј

смаклу како-е обучена.

смакљам пејонај који је зарозане одеће, неуредно обучен.—Куде ће онај смакља

онакој обучен, нека се докара у ред, па тег да иде у свет, да ни не брука. — Смакља

смакљави, никако да се еднуш уљуди.

смакљав, -а, -о зарозан, неуредно, аљкаво одевен. — Куде се видело да девојка

иде такој смакљава како ти?

смакљавка ж в смакла. — Викај туј смакљавку да се врне, да се уљуди, патњгда

излезне искућу.



868 Радосав Стојановић

смакљавком в смакља. — Загледала се у еднога смакљавка, а он ич да га не

погледаш.

смакљавче с пејзарозано дете. — Не испушта из руке оној смакљавче.

смакљан м в смакља. — Смакљане, куде си засмакљавил такој сабајле?

смакљоше се свраљкаво се обуче. — Смакљосалсе, да га не погледаш какав је.

смакне свр 1. стргне, скине. — Смакни чешире да доктур види куде си се утепал.

— Смакни ми онуј влашу с поличку. — Докле смакне чешире, ће напуни гаће. 2. фиг

убије. — Смакнуше га Бугари доле, у долину, сред рат.

смакнување с глим од смакнује (се), 1. клизање. — Наквесила се стена нат-пут,

па ни стра од смакнување.— Књд почне смакнување снег откров, само чини: ду-ду,

ду-ду 2. скидање, свлачење одеће. — Колај работа за смакнување чеширке, и онакој

му се саме смакнују. 3.убијање. — Знаје се и кои-е билодређен за смакнување у рат,

ал људи не смеју сbк да причају.

смакнује несвскида, спушта. — Прикарало га, па смакнује гаћке. — Смакњује

фиронге на прозори.

смакнује се несвклизи, строваљује се.— Овде се стално смакнује зевња на пут.

—Смакњује се снеготкућу.—Смакњују му се чешире, па ги преврзал са сј-сиџимку.

смалеје се сврсмањи се. — Смалела седибидус вода у реку од овеј врућинчине.

смален, -а, -о смањен, умањен. — Плата им била млого смалена, едва истркамо

туј годину.

смали (се) свр смањи (се), умањи, скрати (се). — Смалили на радници плату,

нема ни за њега, камо ли да ни праћа. — Учини ми се да се нешто смалил човек,

чинимиске поголем беше. — Смалил се ден, не мож за видело да сработиш.

смалување с гл им од смалује (се). — Ники не воли смалување, боље-е кард)-це

приму повишке парице.

смалује (се) сврскраћује (се), умањује (се), смањује (се).—Скудељицу смалујеш

жито, да се не сасипује кад мељеш у воденицу. —Почели им смалују работу, па ће им

смалу и плату. — Плавка већем смалује млеко. — Смалује се дЊн, порано да доодиш

дом.

смаљување с гл им од смаљује (се). — Гледали смо све очи тој његово сма

љување, ал ништа не могамо да му помогнемо.

смаљује (се) несв в смалује (се). — Смаљује неке греде требу му за рогови на

кошару. — Како стареје, човек се смаљује, смаљује, докле не нестане.

смамка ж клетвена реч изведена од речи мама. — Смамка те ватила што ме

сваки час викаш: мама, мама!

смами (се) свр сакупи (се), намами (се), дозове, призове. — Смами говеда

наовам, накуде врбе, да пију воду. — Што ми смами овце, те се узбунише? —

Смамише се људи пред -sâдругу ко овце на солило.

смами се“ свр клетвена реч. — Смамил се дабогда, ако ме још емпут викнеш:

мама!

cманда свр уради нешто без посебног напора. — Окоси га, зачас га сманда! —

Цел заструг с урду-e cмандал у говеда.

cманда се несвслепута се, луња, губи време. — Неће да коси, него се сманда по

говеда. — Само се ти смандај, други ће ти работи!

cманда се“ свр фиг слети, сјури се, одјури. — Сманда се зачас низ тија Качар

право у Предене.
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cмандање с гл им од сманда (се)“. — Пројде му живот у смандање.

cмандосување с гл им од смандосује. — Научил на смандосување, па и сšг

cмандосује кво стигне, докле га па не уапсу.

cмандосује несвкраде, уништава, крије. — Ја купујем јексери, неки ги стално

cмандосује. — Ја садим борови поред пут, неки ги смандосује.

cмандоше свр украде, сакрије, ишчезне. — Нагодно ми чуксмандосали, да га не

најдем.- Куде ми онај дрва смандосаше, не знам. — Смандосали гу да гу ники не

најде.

cмандрља (се) свр 1. уради што површно, на брзину, спетља (се), смути (се). —

Смандрљалга, ко од беду, колко да се каже да-е работил. 2. загуби, изгуби, затури. —

Не знам куде смандрља костуру, нема гу, па нема, џабе гу тражим! 3. слети,

настрада. — Смандрљал се низ басамаци. — Смандрљал се от-кров, добро да-е жив

остал.

сматра несвриг поштује, цени, мари.— Мене моја деца несу толко сматрала

колко она. — Не сматра никога за ништа. — Иди му кажити, он мене не сматра.

смациња несв1. свлачи, довлачи. — Смацињају сено на грањку низ брег до

сењак. 2. скида, свлачи одећу. — Смацињај гаће, сbг ће ти игра каиш 3. фигубија. —

Смацињал је врапци докле му не узоше ваздушну пушку.

смациња се несв1. свлачи се, спада. — Разлабавиле ми се подвешке, па ми се

черапе смацињају. 2. фиг клиже се, клижући се силази. — Деца се смацињају на дупе

низ возник, па у реку.

смацињање с глим од смациња (се). — Поможе ни, даде Бог, у смацињање дрва

низ валогу. — Беше туј пуно смацињање људи по село, откако дојдоше Бугари.

смáчна прид бременита (мачка). — Нека гу при огњиште, видиш да-е смачна.

смаши (ce) сврушине врат, повреди се. — Смашилшију, не можда се обрне. —

Смашила се на љизгавицу. t

сме / смејм смех. — Они мру одl-цме на мој рачун. — Увати ме сме, затаи се, не

могу се заустајим. — Такав смеј одавно несмо имали. — Поцрцамо синоћке од)-смеј

куде Тичини.

смеје несвсме.— Смеје ли он тој да уработи па? Не смеје! А што не смеје? Затој

што ће пада изеде тепање! — Несу смејали главу да дигну од)-цтра. — Не смејамо да

дојдемо по помрзлицу.

смејуpија ж спрдња, подсмех. — Одј-цве напраји смејурију. — Дал га Господ

само за смејурију.

смејyрљив, -а, -о онај који лако изазива смех, који се лако смеје. — Млoгo-e

смејyрљив.

смелос м смелост, храброст. — Tolj)-е смелос кад-дете само зимени пребди

преко Џеврљанку.

смеље свр самеље, умеље. — Откарај pж куде Стојанчу, зачас ће ти смеље у

воденицу з-два витла. — Упржимо овће све врело камење, па да га смељемо за

превнину. — Кад)-це смеље сво жито, викај ме да ти докарам брашно.

смести (се) свр 1. фиг угане (ногу), повреди (се). — Сместил ногу, па не можда

дојде. — Сместил се начисто на љизгавицу, откарали га у болницу. 2. фиг убије,

погине. — Сместила га Орданаш-чук у главу. — А што га Бог еднуш не смести, но

овакој али свет? — Сместил се убаво, ни а неје рекал. — Сместил се начисто.
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сметало с онај који омета рад других. — Води овој сметало одовде, да ми више

не смита, не могу си работим.

сметана ж слојмасноће који се ухвати на млеку после кувања, кајмак. — Који ми

стално обере сметану од млеко? — Чим се увати сметана, одма гу искуса.

смете свр 1. помете метлом. — Нека они смету гувно з-големе метле, а ми ће

вејемо жито. 2. омете кога у нечему. — Онаћете смете да погрешиш, не слушај гу.

смете се свр омете се, погреши. — Књд печаловник отиде у работу, тија ден се у

кућу не мете, да се печаловник негде не смете у работу. — Смето се бњш књд неје

требало, пан-умеја ништа давој кажем.— Немој се сметеш, да побркашчијо-екоје.

сметне свр заборави. —Сметнула сам дати кажем дајутре морам у Село погас.

смеша (се) сврздружи (се), умеша (се). — Смешај говеда с моја, па ги пази, ја под

китно морам да идем дом. — Кад)-це све тој смеша, сипнеш водицу, па исипеш на

свиње у карлицу.

смеши (ce) несв брука (се), срамоти (се), излаже (се) подсмеху. — Не давам да

ме са свакакве рђе смеши. — Пази кво у работу чиниш, чувај ми образ, немој да ме

смешиш! — Немојтој да носиш, само да се смешиш међу људи.— Немој стија кратак

пандиљ да ме смешиш куде пријетељи.

смешка“ ж шала, виц, прича која изазива смех, в изводи смешке. — Млoго умеје

да изводи смешке на туђ рачун.

смешка“ свр у дем знач: смеша. — Смешкамо скрипац и покриве з-брашно, па

испекомо зељаник.

Смиљана ж име.

Смиљева чука ж мтн узвишење, брдо.

смине свр сврати, наврати.—Остала сам една душа у малу, нема ники у кућу да

ми смине. — Ја сминем у продавницу, књд он там, ко по договор.

смињување с гл им од смињује, свраћање. — Нема смињување по село, идемо

право дом.

смињује несвсвраћа, навраћа. —Воли да смињује породови, књг појде у Село. —

Не смињује се нигде за џабе.

смири свp намири, среди, нахрани. — Отидо да смирим кокошке и свиње, па се

врћам!

смири се свр 1.умири се. — Ако су се смирили, да им кажем нешто. 2. среди се. —

Да не чује ђавол, смирили се, не кољу се више. 3. фигумре.— Еднуш кад!-це смирил,

да се више не мучи онакој болесан и сâм ко пустињак.

смисли свр 1. одлучи, науми.—Смислил ће иде у Баинци, у род, куде Лингури, ко

да не знамо на коју карту бије. 2. изуми, измисли. —Што будала смисли сто паметни

не мож га расправу (изр), и трп прид смислен, -а, -о смишљен, осмишљен. — ТоljЈ-е

смислено само да ни не оставу на мир.

смита несв1. смета, омета. — Само ми смита докле работим. — Смитај си на

башту, немој на мене. — Памет му не смита да те негде утепа. 2. мете, чисти. —

Смитамо оној жито од гувно, па зберемо у куп. — Кој ће више да смита тој лисје од

дрвља по авлију.

смитање с гл им од смита, 1. сметање, ометање. — Нема смитање, нека човек

работи како умеје. 2. метење. — Узни дрвену метлу за смитање гувно.

смитотина жм пеј онај који омета нечији посао. — Води сис-тебе овуј сми

тотину, да ми више не смита.
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смица несвсмиче, свлачи, клизи. — Смицају дрва изј-шумак до кола. — Смица

камен из мајден на пут, па ће га вози за појату.

смица се несв1. спада, свлачи се. — Промени му ластреж, да му се гаћке не

смицају. 2. маје се, смуца се. — Куде се смицаш такој насабајле? — СКл се смица по

кафане. -

смицање с гл им од смица (се). — Стално смицање камење затворило пут низ

Власину.

смлави свр 1. убије, уништи. — Ако ли Драгољуб чује за тој, ће га смлави. — Беж

да те трупац не смлави. 2. измрви, саситни, смрви — Смлави ми компири у котле за

свињче.

смлатен, -а, -о фиг неурачунљив, в замлатен. — Да неје смлатена, не би такој

оратила. 1

смлати свр 1. обори мотком све. — Узни млатач па смлати теј сливе што несу

попадале, да ги оберемо. 2. уништи.— Смлати ни градушка све лозе у компириште. 3.

фигмалакше, омлитави. — Све ме нешто смлатило, едва се дејаним.

смлатотина жм замлатотина, замлата. — Душу ми изеде тај смлатотина, за

ништа га неје брига.

смлатоше свр 1. претуче, пребије. — С моје очи сам видела књд га смлатосаше у

јендек. 2. утуче, уништи. — Све га смлатосала киша, напраила га ко мачку. —

Смлатоса градушка жито.

смлачи (се) свругреје (се) до извесне мере (течност).—Смлачи малко млеко, па

га тБг дај на деца. — Требе се малко смлачи, да не пијеш ладно млеко.

смљаска свр 1. брзо поједе. —Докле се ти накањујеш, он зачас смљаска коло од

баницу. 2. претуче. — Код га доватим, ћу га смљаскам док си трепнул.

смљáшти свр в смљаска (1,2). — Ћу га смљáштим у три залока, колко ми турила

да едем (1). — Нашал га самога, ники неје видел како га-е смљаштил (2).

смокм 1. кувано јело, вариво. 2. јело које се једе с хлебом (сир, кајмак, суво месо

итд.), в бели смок.

смокиње ж мн бот смоква Fikus carica. — Купи кило смокиње на деца.

смолуша ж влажно, мочварно земљиште.—У туј смолушу ништа неуспева.

смољам млакоња, сметењак, слаботиња. — Не можда се ослониш на тога

смољу, мора ти сам да идеш у општину.

смољав, -а, -о млак, сметен, шмокљав, — Куде се превара да појде за смољавoг

смољу? 1

смољавка ж млака, сметена, имокљава женска особа. — Остаји ме са смо

љавку да довршем.

смољавком в смоља. — Три ће двна чекаш смољавка да ти тој заврши.

смољка жв смољавка.— Смољка смољава, она ће ме оговара за моју работу.

смољчам в смоља. — Кажи ни, смољчо, које ти можда работиш, а да не бедујеш?

смота свр 1. намота (предиво). — Смотај ми овој клубе, доклеја погледам стоку.

2. фиг украде. — Не видо књд га смотал, тике кад)-це оšрну, а оно га нема.

смота се свр 1. падне, настрада. — Што гу остаји да се пијана сама смота негде

нис пут. 2. свије се од болести. — Ене га, лежи, смотал се у кревет од мешину.
*

- -
-

смотан, -а, -о фиг несналажљив, сметен. — Прави се овакој смотана, а књд вој

нешто затребе, тšг неје смотана.
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смотла ж неспретна, сметена женска особа.—Пратил ми смотлуда ми помага,

па сЊг и њу да пазим да се не утепа.

смотљам сметена, смушена, неспретна мушка особа. — Докле се смотља

прибере, ће пројде воз.

смотљав,-а,-осмотан.— Како га узомо да чува говеда књдје овакој смотљав.

смотљави (се) несв 1. не сналази се, петља (се), отеже.— Кој ће га чека докле се

он смотљави. 2. фиг облачи се, тмури се, квари се (време). — Почело да га смотљави,

ће врне киша.

смрадеж 1 смрдежм смрад. — Не можда пројдеш по пут од|-цмрадеж из-Тодо

рову кошару. 2. фиг пејлош, зао човек. — Пројде онија смрадеж из Бисинци. — Беж од

тија смрдеж.

смрадежљив, -а, -о / смрдежљив, -а, -о смрадан. — Што ти-е овој сирење

смрадежљиво? — По теј баре врљају свашта, па-е смрдежљиво.

смрдлажнеуредна, аљкава женска особа. —Довелми некву смрдлу у кућу и тој

ће ми буде снаја.

смрдљам неуредан, аљкав мушкарац. — одматија смрдља нека си иде, не тран
се од њега.

смрдљав, -а, -о смрдљив. — Такој смрдљaв не мож с мене да идеш.

смрдљак м 1. предмет који одаје смрад. — Носи ми тија смрдљак ис-кућу. 2.

место, просторија или што друго што одаје смрад. — Нећу да пробдимо поред

онија смрдљак от-кошару.

смрдљика ж бот украсно дрво: јаребика.

смрдов м в смрдља. — Такав смрдов одавно овде неје проодил.

смрдољак / смрдуљак м прљав веш. — Збери овија твоји смрдољци и врљи у

сапетку за прање. — Ја да му перем смрдуљци, а он за мене ич не мари.

смрзњување с гл им од смрзњује (се). — Излезле му ране по ноге оlдl-цмрз

њување.

смрзнује (се) несвсмрзава (се), мрзне (се). — Почело га смрзњује. — Смрзњује и

у кошару, не знам кво да работим да се стока не смрзне. — Смрзнује се на цичу, неће

да улезне да се ус-кубе згреје. р

смрзотина ж 1. зимoгрожљива особа. — Огреја ли се ус-кубе, смрзотино? 2.

смрзнути делови на телу. — Књд га нашли у соспу, бил је у смрзотине, неје могални

да орати. — Болуме смрзотине на време. 3. фиг залеђена грудва земље, вомржљак. —

Збра смрзотине по пут, па књд га подбра да га утепам за онија пчешки речови.

смркне свр 1. падне мрак. — Ће смркне, ми још не стигомо до Чобанац, а тек у

Бистрицу. 2. фиг настрада, пострада. — Докле на едног не смркне, на другог неће

сbВне (изр). — Смркло му пред очи књд гу видел.

смркне се свр 1. падне мрак, смрачи се. — Кад)-це смркне, доведи Врањчу да

ноћи у авлију. 2. фиг натмури се, постане туробан. — Књд му се смркне, бегеј од

њега, ич му не приоди.

смркњује (се) несвјевр 1. смркава (се), пада мрак. — Смркњује, а ми не при

косимо.— Сег се брзо смркњује, толички-едњн. 2. фиг постане тешко, пострада. —

На некога смркњује, а на некога се тике расавњује.

/смрси врце изр упропасти, напакости, претуче. — Књд чује Руселена за тој,

има им смрси врце.
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/смрси конци изрв смрси врце. — Зачђс му смрси конци. — Књд га вати, ће му

смрси конци.

смрска свр разбије, здроби. — Стојагу смрскал главу на змију. — Немој да

смрскаш шише с ракију у торбичку.

смува свр фиг наговори, превари. — Смувал башту да иде и он куде сестру у

Лесковац.

смудење с гл им од смуди. — Цела плећка мора на смудење, несигу добро

ошурил.

смуди (се) несв1. опаљује (се) ватром (длака). — Смуди козину на кожу за

опћнци. —Немој се смудиш надогењ. 2. изрлаже преко мере. —Лаже, па смуди.

смудљам човек опаљених бркова. — Поглеј га смудља, остал без бркови.

смузе се свр здруже се овце два или више домаћинства, па се наизменично по

данима музу. — На премлазу смуземо овце с комшије кои имају колко и ми музне, па

муземо емпут ми, емпут они.

cмузување с гл им од смузује се. — Кад)-дојде смузување, па ће ме тера да с њу

смузем овце, ал сšг нећу.

cмузује (се) несвзаједнички музе здружене овце. — Прави се премлаз, овце се

cмузују,
1 1 1 1 3 1 :

смунта свр фиг обмане, превари. — Ако га некако не смyнта, ништа неће напраји.

— Ће га смунта док си рекал пиксла.

смутен,-а,-о 1. умућен, смућен. —Требе све да-е добро смутено, да колач успеје.

2. сметен, збуњен. —Такав смутен момек како ће по кишу и мњглу да чува овце?

смути свр 1. умути, припреми мућењем. — Смути на свиње бркано, па им сипи,

да ги више не слушам како грду. 2. уради што на брзину, површно. — Реко му

полагачке да кречи, да буде ко што требе, а он га смутил. — Не вељаје, чим га смутили

На брзину. 3. фигзбуни, смете, превари. — Смутише Га другари, па се ожени књдму не

беше време. — Немојте смути тај корбетка.

смути се сврспетља се, збуни се. — Смутил се, неје знал кво да му каже.

смутљам смутљивац, преварант. — Па се онај смутља врти око тебе, дојде ли

куде нас, ћу га утепам.

смуца се несвскита, тумара без циља. — Смуца се ко глуво куче по село, да му

пројде време.

смуцање с гл им од смуца се. — Само си мисли на смуцање, без обавезу да нешто

и он поработи.

снаa /снава ж снаха. —Змија ме изела, снао, вика Алекса из извор. —Да не дојде

снаа, теше ни рукољке киша завати. — Викај снаву да ти помогне.

снавађа (се) несвспушта (се), савија (се), сагиње (се). — Ја ћу снавађам грањке, а

ви берите црешње. — Не снавађај главу књд оратиш с људи. . — Не снавађај се преко

канате, ће паднеш. — Снавађа се нат-кацу, па мезаболе грбњач. 2. поштује, клања се.

— Снавађа се до зевњу књд га види.

снавађање с гл им од снавађа (се), нагињање, сагињање. — Довати га, ал без

-снавађање, ако мож. — Не можда работиш на њиву без)-снавађање. — Остај

снавађање, цеомакнеш у воду.

cнаведе (се) свр 1. сагне (се), нагне (се). — Снаведи стовну, па ми присипи воду.

— Снаведи слап, да оберем сливе. — Снаведи се да се напијеш од извор. — Снаведи се

преко кочину, да видиш кво работу прашчина. — Снаведи се ка-це умиваш, да се не
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ушљискаш! 2. фиг погрби се. — Снавела се баба до зевњу. 3. фигснужди се. — Снавел

се од неку муку.

/cнаведе кљуницу изр снужди се. — Нешто Браца снавел кљуницу.

/cнаведе рогови изруразуми се. — Снаведи малкорогови, па ће ти бидне боље.

cнавива несв1. савија, повија — Снавива парошци за вилу. — Снавива грањке да

деца беру црешње. 2. покорава се. — Не снавивај главу пред никога.

cнавива се несв1. савија се. — Докле копа њиву, мора се снавива над матику. 2.

грби се, погpбљава се.— Снавила се од големуработу, 3. фиг превија се. — Снавива се

од болеж. 4. фиг додворава се, клања се. — Снавива се како ветар дува. 5. фиг привија

се. — Снавива се уз сестру и зета и такој се јошке држи. 6. фиг сналази се, довија се. —

Снавивају се за леб како знају и умеју, сbл да преживу.

cнавивање с гл им од снавива (ce), 1. савијање. — Згрбосала се од-цтално

cнавивање над матику. 2. фиг клањање, додворавање. — Не тражити ники снавивање,

ал свои мора (да) поштујеш. 3. фиг превијање (од боли). — Тој снавивање од мешину

неchм још гледала. 4. фиг привијање. — Да неје снавивање уз девера, одавно не би

била жива.

cнавија (се) несв1. сагиње (се), повија (се).— Ветар снавија метловине дозевњу.

— Не снавијај главу, глеј ме право у очи. — Снавија се слапје од ветар. 2. фиг сналази

се, довија се. — Снавија се како знаје и умеје да подигне онај деца.— Не питуј ме, моја

душа знае како се залеб снавијам. 3. фиг поштује, покорава се, клања се. —Никому се

она не снавија. —Снавија се доземњу, књдга сретне. — Снавија се котрава на ветар.

cнавијање с гл им од снавија (се). — Уватил га крстобољ од)-цнавијање.

/cнавије главу/изр покуњи се, покори се. — Нешто ми Тикомир снавил главу. —

Нека снавије главу и нека си ћути, па нећу оратим од њега.

cнавије (се) свр сагне (се), повије (се), погрби (се). — Снавиј на дете слап, нека

бере црешње! — Кад)-це снавијем, заболи ме у крс.

cнаводење с гл им од снаводи (се), сагињање, в снавађање. — Безј-cнаводење

неће га доватиш.

cнаводи (се) несвсагиње (се), савија (се), нагиње (се). — Снаводи добро кову да

исипеш све креч. — Нека он с кукаљу снаводи грањке, а ми ће беремо крушке. —

Снаводи главу да ти отребим осиљке! — Булча се снаводи, оће да пије воду. —

Снаводи се да бере попадале сливе. — Не снаводи се преко тарабе, ценаденеш на

шиљак.

снага“ ж тело људско. — Нешто му се све испличила снага. — У снагу-е добра,

ама ква-е по нарав књд би знали. — Сва ми снага дркти от премор.

снага“ ж јачина, сила. — За тија трупац требе голема снага да га подигнемо у

кола. — Која се снага крије у теј коске, ники не знаје докле се не обаља с њега. — Да

меримо снагу, да се обаљамо?

снажица ж дем од снага“. — Доста је уработил за своју снажицу. — Колка-e

његова снажица? — Све му избило нешто по снажицу.

снáин, а, -o/снајин, -a, -o/снајкин,-а,-о снахин.— Кад)-ће идемо у снаин род?

— Заедно иду са снајино дете у школу. — Докарал ни дрва снајин брат. —То-е снајкин

кишобран, немој га заборави.

снаини/ снајини / снајкиним мн поим придод снаин /снајин /снајкин. — Дошли

ни снaини у гости. — Воли да седи у снајкини.

снаја ж снаха, в снаa. — За тој ће се питује снаја, а не свекрва.
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снајде (се) сврснађе (се), задеси. —И њега ће снајде оној што-е тражил. — Кво ће

гу снајде, пази па ће видиш! — Нека га снајде оној што-е мене од њега снашло

(клетва). — Само да га не снајде нека невоља у туђ свет, друго ми неје. — Не брини, ће

се снајде он у работу. — Дете се зачас снајде и купи поситнице.

снајка ж 1. снаха. — Викај снајку да наspне баницу да не изгори. 2. фиг свака

млађа удата или непозната жена. — Ће питамо прву снајку коју сретнемо за

Тодовову колибу.

снајче с дем од снајка. — Млого-е работно оној Виџино снајче.

снајчица ж дем и хип од снајка. —Дошла снајчица, па гу деца салетела, недавају

вој да дише.

снаодење с глим од снаоди (се), сналажење.—Тешко-е за снаодење у туђ свет.

снабди несвсналази. —Снабду га разне невоље. — Снаодиле су ни и болештине и

немаштина, ал некако прескрцамо. 2. снабдева — Снабди ни сасЈ-све што ни требе у

зимњо време. 3. фиг изналази, закера, зановета. — Немој ми стално снабдиш нешто

лошо, тргни се.

снабди се свр 1. сналази се. — Снабдим се како бос по трње (изр). — Снаодил се

по бел свет како-е умејал. 2. фиг учи. — Не снабди се у школу како требе.

снашка жудем знач: снаха, в снајка. — Ђе те одведе снашка до Долњи кладанац

куде њојни косу. — Снашке, куде-е овде пут за Павловци?

снашкин, -а, -о у дем знач: снаин /снајин. — Снашкин ћилим дојде најубав од сви

други.

снашкиним мн поим прид од снашкин. — Ћеотидемо у снашкини, па ће извидимо

ква-е ствар.

снашкица ж снашчица. — Тој ће уработи снашкица, она-е највредна.

снашче с дем од снашка. — Убаво снашче довел Тодор.

снежњк м дем од снег. — Паде снежек, запраширидови пот планину.

cнема (се) свр погине, настрада, нестане, уништи, убије (се). умре. — Ћу га

cнемам, само књд га ватим. — Што ме Бог еднуш више не снема, да не гледам овија

пропас. — Рипи да га снема, ал му недадоше. — Сивни се, немој да паднеш из дрво да

се снемаш! — Снемала се, дабогда, ако сам ја тој уработила (заклетва).

снесе свр 1. снесе јаје. — Кад)-цнесе јајце, раскокодака се ко да-е кој знаје кво

уработила. 2. донесе, пренесе, спусти. — Снеси онија џакови ис-кола. — Снеси ми

сушеницу од|-таван. 3. фиготера, одвезе. — Снесомо жито у воденицу, да се меље. —

Упрегомо краве да снесемо компири у Предене.

сниже свр фиг смлати, згроми. — Не закачај се с њега, ка(д)-тедовати, зачас ћете

сниже.

сниже се свр 1.растури се, разниже се.— Снизаше ми се дуге на расушено буре.

2. падне, скљока се, онесвести се. — Сниза се дете од болес поред мене, диго га, па

куде доктура, 3. премори се од посла, в прекали се. — Снизамо се летоске од работу у

поље.

снизи свр 1. донесе, допреми ближе, спусти, помери. — Снизи ми дрва подоле,

да могу да гитоварим у кола. — Снизил међу скроз у моје. 2. спусти (цену). — Снизи

ми цену на живу вагу, па ћу обе телци да ти купим.

/снизи рамена/изр препадне се, покуњи се. — Снизил рамена од|-цтра које ћу му

кажем за Станију.
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снизи се свр 1. смањи се по висини и количини. — Снизил се нешто онија човек, да

га не познајеш. — Снизила се вода у реку дуич од врућине. 2. спусти се, полегне. —

Снизила се магла ниш-Чемерник, па недава да огране слbнце. — Кад!-це снизи онија

човек до земњу, па књд потрча да ги стигне, чинимиске вати штило. 3. спадне. —

Снизил му се притисак од онија чајеви, а и ватра му се снизила. 4. смањи се (цена). —

Снизиле се цене на компири, неисплати се да продавам, бољеда раним свиње с њи. 5.

фигналегне се. — Снизили се стогoви зимуске под|-цнег.

сноваљка ж направа за сновање пређе. —Да ми онија мој не напраисноваљаку,

теше да се намучим докле основем ћилими.

снован, -а, -о основан, заснован на вратилу. — Како-е сновано, такој ће буде

изаткано.

сновање с глим од снове, припрема основе за ткање. — Вика гу да ми помогне,

она се у сновање најбоље разбира. — Књкво сновање, твкво и ткање.

снове несв 1. навија основу за ткање. — Стетку узеле да снову за ткање црге и

постељке. 2. фиг нервозно хода. — Нема га да дојде до половин ноћ, не заспа, но

сновем по кућу натам-наовам косовељка, 3. фиглута, скита. — Само снове по малу

ко совељка.

сноп м 1.увезан свежањ руковети. 2. мера за тежину жита= пет килограма.

— Уништила ми говеда жито има за десет снопа.

снопћк м дем од сноп. — Остало ни још неожњето колко за снопћк.

снопјесзбим снопље.— Докарастели снопје из Момчилово, елитојчекамене?

снопче с дем од сноп. — Напраил нека снопчетија, место да-е врзал снопови како

требе.

сносење с гл им од сноси, 1. ношење (jaja). — За сносење не брини, овеј моје

кокошке свакидан носу јајца. 2. скидање, доношење на одређено место. — Добро крд

ги докарасте, а за сносење ћу викам комшију, он је појак у руке.

сноси несв1. носи (jaja). — Сваки ден пилајке сносу јајца. — Чим престане да

сноси, одма иде у грне. 2. стовара. — Сносу џакови с компири у подрум.

coаж ракљасто дрво, соха. — Побиемо сое над огњиште, препречимо на њи

дрво, па на њега котл, да се вару онеј корке од ора за мастење пређу.

собајле прил в сабајле.—Викаше ме собајледа им докарам снопје, ће вршу.

собали свр 1. обори. — Собали црешњу књд више не рађа. — Решилда собали цел

шумак. — Собали га на зевњу, па вати да га тепа. — Давид собалил мечку, па-е после

крвљосал. 2. фиг покоси, пожње. —Собалимо до пладне ливаду пот-путу Мрковицу.

— до попладне ће собалите ржeницу, па предвечер да збирамо рукољке и врзујем

снопје.

собаља (се) несв1. обара (се), pве (се). — Собаља буке по Тврди брег. — Собаља

леденице одј-цтреје. — Собаљају се деца, да виду кои-е појак. 2. фиг коси, жање. —

Данђс собаљамо јечем у Јегличје.

собаљање сглим од собаља (се), рвање, обарање.—Најбољи-е у собаљање.

собаљување с гл им од собаљује (се), в собаљање. — Да видимо ко-е бољи у

собаљување.

собаљује (се) несвв собаља (се). — Сватови собаљују јабуку ис-пушку, да можда

улезну у девојкину кућу.— Отидоше да собаљују онујливаду подваде. — Собаљуј се

с појакога, да видиш како-е.

собере свр скупи, прикупи. — Собери гађала, да си идемо дом.
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собере се сврв сабере се. — Собери се еднуш, неси ти више малечњк, па да те

други пази.
-

соблачење с гл им од соблачи (се). — Соблачење, па у кревет на спање!

coблaчи (се) несвскида (се), свлачи (се). — Соблачи чешире да ти ги закрпим. —

Не можда излезне, соблачи се ће лега.

соблекување с гл им од соблекује (се).

соблекује (се) несвв соблачи (се). — Еден ли гу-е досег соблекувал, сигурно вој

неси ти први. — Још је малечко да се само соблекује.

соблече (се) сврскине (се), свуче (се). — Соблечитуј кошуљу да гу оперем, све си

гусалтосал. — Да се соблече, па да се избања. — Соблече ли се еднуштој дете, докле

ћу га чекам?

соборм сабор, вашар. — Беоше на соборна Горешњак на Мејане, па си поранчке

отоше. — Понапред ниедњн собор неје прошл бес тепање ел апсење.

собори свр обори. —Собори га, па га распучи. — Ако га-е соборилиз математику,

књд не учи.

собориште с место на коме се одржава сабор. — Ће се видимо јутре на

собориште на Чобанац.

соборување с гл им од соборује. — Навикал на соборување, па не пропуста ни

едњн собор.

соборује несвучествује, ужива на сабору. — Три-дњна би соборувал, књд би

могло.

соборџија м учесник народног сабора. — Добдешеју на Павлову гремаду со

борџије чак ис-куде Владички Ан, ис Предене, Грдилицу и Власотинци, а сhг се све

тој затрло.

соборџика ж учесница народног сабора. — Соборџика, не пропуста ни еден

собор.

соборџиски, -а, -о који припада сабору или је са сабора, саборски. — Еве и сšг

носим соборџиски опћнци, што сам ги купила на собор на Петровдљн, на Рид.

соборџисује несвпроводи се на сабору, в соборује. — Научила да соборџисује до

самЈ-мрак.

соборџиче с дете учесник сабора. — Ел се вата у коло тој соборџиче, ел само

гледа?

собува (се) несвизува (се). — Руке му премалеле од ладноћу, па га дете собува. —

Собувај опћнци, ноге ти гливци. — Кој се љути, сам се собува (изр). —Такој малечко,

а само се обува и собува.

собување с глим од собува (се), изување. — Пред врата-е обавезно собување.

собује (се) свр изује (се). — Деда ће га собује, да се дете не мучи с опутке. — Књд

дете научи да одврзује врце, само це собује.

собукување с гл им од собукује (се), в соблачење. — И не требе војсобукување,

нека стуpи сâмо канавче.

собукује (се) несвв соблачи (се). — Собукује се, собукује, никако да се соблече.—

Ни жена не можда га накара да се собукује. — Не собукује се, такој спава у колибу, на

трлу.

собуче (се) свр вcоблече (се). — Собучи гуњче и закачи га на слап, видиш да-e

врућо, упекло га. — Собучи се, немој се прегрејеш.

совељка ж в савељка. — Овија ћилими сам све изаткала с три совељке.
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Совика ж име.

совраж 1. низак округли сто на три ноге, софра. — Седомо сви за совру да

вечерамо. 2. фиг обред након сахране, подушје. — Јутре, на четересницу, ће турамо

совру на деду.

Совра м име.

Совроније м име.

созгас м витриол, со сумпорне киселине. — Нестал калаџији созгас, не можда

калаише котлови.

сојка ж креја изр. — Ебава сојке. — Вата сојке по грмење (дангуби). — Зажмалко

сојка на југовину (лењ човек, нерадник).

/сојчица-девојчица/изр онај ко трчи, ради, лети око посла. — Ћеми игра он

сöјчицу-девојчицу, па све да трепти, а не овакој, развукал се куде тебе ко гладна

година.

сокакмулица у селу. — Облита по сокаци; не смеје дом да дојде, да га не ружу за

неки пакос.

сокачар м скитница, бескућник, уличар, в помалар. — Дете ми се одби од кућу,

постаде сокачар.

сокачараж уличарка, скитара, трачара, в помаларка. — Никад дом не можда

затекнеш туј сокачару.

сокачарка жв сокачара. — Немој се слуњаш стујсокачарку, но брзо доодидом.

сокаче с дем од сокак. — Ћу те пресретнем у тесно сокаче, да ти све наплатим

(претња)!

сокол м зоол соко Раlсо. — Да си сокол, видел би га, ал неси.

Сокол м а) име човека; б) име коња; име вола.

сокче с дем од сок. — Да ти сипе баба сокче, може-бит да си ожеднел)

солм со. — На намерника кои ти дојде требе да дадеш леб и сол, и конак.

соларче су дем знач: солник. — Принеси ни соларче на астал.

солен, -а, -о засољен, посољен. — Ел солен овија ђувеч, нешто ми се чини

несланачњк.

солење с гл им од соли. — Она-е суpтук за солење, ел га осоли, ел га пресоли,

никако да угоди.

соли свр 1. посипа сољу или шећером. —Купи војситан шићер, да соли колачи. —

Овуј каву неси солила. 2. фиг засипа ситан, сољав снег. —Соли ми очи снег, па ништа

не видим куде одим.

Солила с мти ливада, пашњак, шума, река.

солило с место на моме се овцама ставља со у грудви зализање, велика грудва

соли. — Пушти овце на солило. — Трчу ко овце на солило (изр).

солир мв солник. — А што у солир неје сипан сол”

солне свр у дем знач: посоли. — Солни га још малко, нек буде сланачко.

солник м 1. сланик. — А куде ми-е солник, ел могуће да га несšм понела? 2. фиr

пеј ум, мозак. — За кво ће ти толки солник, књд ништа не пантиш. — Не улази му

ништа у солник, 3. фиг пеј неваљалац, безобразник. — Солнику ни-едњн, чијо ће дете

ти да тепаш?! — Нећу више да видим тога солника у кућу.

Солунка ж име.

солчЊкм дем од сол.— Остаде мијошке малко солчњк, требе да си прикупим.
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солчица ж дем од солчек. — Турили му солчицу ел несЊм, не могу се сетим,

изуми моментално.

сöљав, -а, -о сув, осиљав (снег). — Сољав снег је добар за скијање. —Дува ветар,

носи сољав снег и прави соспе у заветрине.

сом м фиг глупа особа. — Не мож ти са сома да излезнеш на крај.

сомакне свр обори, откотрља што. — Ако га не мож носиш, сомакни га нис

падину. — Сомаче стовну из водник, те гу распучи.

сомакне се свр 1. слети, падне с висине, омакне. — Сомакну се нис-падину на

гумењаците на кладанац. —Сомакоше деца кола у чичине тарабе. 2. брзо оде, отрчи,

слети. — Зачас цесомакнемо низ рид те при воденицу. — Сомакнуше се трупци у туј

бару.

сомациња (се) несвсвлачи (се), пада, клизи, откотрљава. — Не сомацињајте

камењена пут! — Мора да сомацињају дрва у реку, патњгда гитерају.— Сомациња се

зевња на пут куде Брод. — Сомациња се цело брдо, ће прегради Власину. — Не пробди

туј, сомациња се снег од|-цтерју.

сомацињање с гл им од сомациња (се).

сöмина ж ауг од сом. — Сомина една, он ће ми брани да пробдим крос туђу

ливаду.

сомурм слина, в5инsа. —Још сомурн-умеје да обрише, аћени буде одборник.

сомуран м слинавац. — Нећу да молим сомурана за ништа.

сомуранка ж слинавица. — Сомуранка, пуштила голотрбо дете по улице.

сомуранче с слинавче. — Што си повел тој сомуранче, само да ти смита.

сомурина жауг и пеј од сомур. — Пуштил сомурине да се згрозиш, још ће ми па

улази у кућу.

сомуринка жм дем од сомурина. — Пуштили дете такој, необрисано, тече му

сомуринка из нос.

сомурљив, -а, -о слинав. — Да неје сомурљива, па да гу некако уценимо за

говедарку.

сомурка ж слинава, неуредна жена. — Сомурка една, откуд па она знаје да се

уљуди.

сомурча м слинав човек. — Ел срете онога сомурчу, нешто те тражи?

сомурчина мауги пејод сомурина. —Кудеси пуштилтолкесомурчине, што се не

уљудиш?

сопасан, -а, -о отпасан. — Беше пијан, сопасан и сâм си тражеше кавгу. —

Кад)-дојдо, беше сопасана и отиде да лега.

сопасување с гл им од сопасује (се). — Мора вој помогнеш у сопaсување,

остарела-e.

сопасује (се) несвскида (опасач, каиш, појас, тканице...), отпасује (се).—Ђе гу

причекамо, сопасује тканицу, нејевој бњш по вољу, оће другу. — Сопсује се башта,

бегеј, ће те бије с каиш.

сопáше (се) свр скине опасани предмет, отпаше (се). — Ка(д)-цопаше појес и

легне да спи, ти му узни кључе од ковчњк. — Кад)-це сопаше, узни му костуру

и{з)-силав.

сопетка ж в сапетка. — Веш држи у сопетку у голему собу.
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соплете (се) свр саплете (се), спотакне (се). — Кад)-це бљш не надаш, нешто те

соплете у живот. — Померигу, ћете соплете тај грањка по мрак, да си искараш очи. —

Сам се соплел и падал.

соплита (се) несвсаплиће (се), спотиче (се), в саплита (се). — Поведи ред, онија

твој мангуп само соплита деца у школу. — Куде да појдем, стално ме неки ђавол

соплита. — Остарел, па се само соплита књд оди. — Гледам гу како се соплита с онеј

патраве ноге и мислим си оћу ли и ја да будем таква књд остарејем.

соплитање с глим од соплита (се), саплитање.— Мене не требе соплитање, сам

ћу си се соплетем овакој непостал и скршим у неку јеругу.

соплитка ж в саплитка. — Турили му соплитку, да се угрвољи.

соплитка се несвудем знач: соплита се. —Не требе му соплитка, сам се соплитка.

сопињање с гл им од сопне (се). — Беfз)-сопињање неће те пушту да појдеш с

мене.

сопне (се) свр запне, спопадне, навали, тражи, моли. — Сопело дете да га водим

у школу, ако му неје ред. — Сопел да иде з-башту на Горешњак у Предене. — Сопеле

га неке ђаволине, па само лудује. — Сопел жену на силу да води дома. — Сопел се на

силу ће мре. — Сопел се ће иде у школу у Лесковац, неће у Црну Траву.

сопћање сврглим од сопће, цептање, дрхтање, соптање.— Свуноћ не трену од

његово сопћање.

сопће несвдрхти, цепти, сопти. — Седи и сопће у четри зида, ники нема да га

погледа.

сопyљ м в сомур. — Да знаје бар да си обрише сопуљ.

сопyљан мв сомуран. — Сопуљан, онолки сопyљ му се цеди низ браду! —Толки

сопyљан нашњл да бије малечко дете.

сопyљанка ж в сомуранка. — Ћевој потребе па нешто, ће дојде куде мене тај

сопyљанка.

сопyљанче с в сомуранче. — И сопyљанче нешто знаје, неје бњш без акал.

сопyљком дем од сопyљан. — Немој да идеш више куде тог сопуљка.

сопче с дем од соба. — Затворила се у сопче и неће с никога да орати.

сопченце с дем и хип од сопче. — Имам сија моје сопченце, куде си седим да ме

ники не дира.

сорта ж врста, сој, всемка. — Ко да несу људи, а откву су сорту сам Бог знаје. —

Да војне знаш сорту, па ајде-де. — Овејовце су ашанске, откаракачанску сорту.

соружа се свр свуче се, в соблече се. — Соружај се брзо, па у кревет на спање. —

Тамћн се соружал, књд га викаше да иде нешто у задругу.

соружан, -а, -о скинут, без одеће. — Куде викаш соружано дете да излази

наулице.

соружување с гл им од соружује (се). — Децо, соружување, па на спање.

, соружује (се) несвскида одећу. — Малечек, још га мати оружује и соружује. —

Има цел сат како се соружује, не мож све руке.

соспа ж смет, нанос снега. — Дуну ветар па напраји соспе по пут. — Немој у

cóспу, ће се загмацаш, не мож после да излезнеш.

сосување с гл им од сосује, пресретање, спопадање. — Затој сосување деца

ка(д)-це врћају иlзЈ-школу, ћу га утепам. — Штоби му се за сосувањеја надрењала.

сосује несв1. пресреће, спопада, напада. — Сосује људи по мрак, да плаши. —

Сосује девојке по пут и недава да си иду дом. — Сосало га куче у сокак да га изеде. 2.
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изр: не сосало ти не било ти никад довољно. — Не сосало вој сирење, што вој се не

свиде на дете да даде малко.

сотоња ж 1. сотона, авет, вомаја. — Немојте ноћаске пресретне сотоња у

Баинску реку. 2. фиг особа која се бави враџбинама, мутним стварима. —Туј сотоњу

више ми не доводи у кућу.

сочњк м дем од сок. — Попи лечка од|-цöчак, па си отиде.

сочи (се) сврсуочи (се). — Књдгу сочи с њега, она ћути комутава, ни а да бекне. —

Нејетела да се сочи с мене да видимо кад!-цам ја тој рекла. —Неће се сочи с истину.

соше свр пресретне, спопадне, савлада, в сколи. — Да не наиђо, теше га соше

оној бесно куче, да га изеде. — Беб купил бомбоне, сосаше ме деца на пут, па им

раздадо. — Немојте соше негде, да не мож се одбраниш од њега.

спадне свр 1. повуче се, сплacне, в сплане. — Спадал му оток на образ одј-sуб. —

Тури црни лукна утепотину, дати спадне. 2. падне, смакне се. — Спадоше мучешире

o(д)-цтра. 3. изгуби положај, место. — Падал Ранковић, спадал и наш Соћа у

Лесковац.

Спансковица жмтп пропланак,ливада на утpини. Некадашња спахијина земља

коју је село Млачиште откупило. 1

спакује свр 1. фиг убије, реши се некога или нечега. — Има га спакујем у гроб,

само ли такој уработи. 2. фиг затвори, ухапси. — Спакували га у апсу по кратак

поступак. 3. фиг отпрати. — Ја мојега Тиосова спакува у работу.

спалтоше (се) сврв салтоше (се). — Нема ли куде да се омију и оперу, но онолко

спалтосали облекло на работу? — Кад)-це спалтоше, ће дојде да се купа.

спање с спавање, ноћивање. — Ти иди на спање, ја имам још малко да по

присработим. — Књд отидеш у Београд, да сврнеш куде мои на спање.

спари свp нађе коме или чему парњака, здружи у пар. — Куде се спарише оба

такви блесави? — Најдо и другу кондуру, те ги спари. — Спарија Мурџy calc|-

-Симкиног Булчу у јерам.

спарување с гл им од спарује (се). — Требе да најдем још еднога јунца за

спарување са Жерка у јерам. 2. фиг парење. — Доведе краву куде нашога бика на

спарување.

спарује (се) несвпостане пар, упари (се). — С чијога вола спарујеш Жерка књд

öреш? — Требе се већ спарују волови у јерам, да се здушу.

Спасика ж име.

Спасикиница ж мтн ливаде.

Спаска ж име.

Спасовдњн м Спасовдан.

спастрен, -а, -о сређен. — У кућу и авлију им све спастрено ко у кутиче.

спастри свр 1. склони, остави, сачува. — Да спастримо снопје под ајат, да га не

завати киша. 2. фиг среди. — Еднуш у недељу спастрим кућу да-е чиста.

спекав, -а, -о спечен, мршав. — Купиледно спекаво кравче, да га пита човек које

ће му.

спекла жмршава женска особа. —Не могу с-очи да видим туј спеклу спекаву.

спекља ммршав мушкарац. — Поглеј га какbв је спекља а печеног вола можда

ПОеДе.

спекља“ свр уради на брзину, површно. — Спекљал нешто надве-натри и вика

уработил га како требе.
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спекља се свр 1. сплете се, збуни се, не снађе се.— Спекља се ин-умеја ништа да

му кажем. 2. спетља се с ким.— Спекљал се с неку распију, па не мож се расканта.

спекне (се) свр 1. очврсне, стврдне (се). — Немој се малтер спекне у текме,

промешуј га ш-чакљу овћг-онbг! — Ако ни сhг спекне бетон, ништа несмо напраили.

— Да рашолујемо дирек, спекал се већ бетон. 2. фиг смрша, в спрегне се. — Спекал се

ко да му не давају да еде. t

спепели свр 1. изгори, сагори. — Огењ му спепелил колибу на трлу у Чардаче. 2.

фиг сасуши, осуши.— Спепели га слbнце данће, одма да га денемо у плас. 3. фигопече,

ожеже. — Узо грне из огњиште и спепели си руку. 4. фигуради што одлично. —

Напраил га, па га спепелил.

спепели се свр 1. игори, претвори се у пепео. — Жар се спепелил, нема с кво да

наклaдемогењ. — Немој ми се спепелу панталоне над шпорет. 2. сасуши се, пресуши

се. — Спепели се сено ко дуван, сколчи га з-гребуљу, па да га денемо.

спере свр 1. опере. — Сперитија калот)-чижме, патњг улази у кућу. 2. однесе. —

Оној што смо поправљали пут, спрала провала, 3. отпере, одлепи. — Спрал ми се ђон

на ципелу. 4. фиг скине (љагу са себе). — Како сšг да спере туј бруку, едино да га

убије?

сперушен, -а, -о спарушан, свенуо. — Лоза на компири ни све сперушена.

сперуши (ce) сврстаруша (се). — Мраз ни све сперушил китке у градинче. —

Посадимо чепке одма, да се не сперушу.

сперушка (се) сврв сперуши (ce). — Слbнце све спарушкало китке без воду. —

Ако му се лисје сперушкало, има да се прими и процевти.

сперушкан, -а, -о спарушан. — То-есперушкано, не-це прими какогођ да га

садиш.

сперушување с гл им од сперушује (се). — Почне ли сперушување, све у ком

пириште има да изгори.

сперушује (се) несв1. паруша (се), суши (ce). — Овој слbнце сперушује све, не

мож се издржи. —На челопек се брзо сперушују теј китке. 2. фиrвене. — Почела да му

се сперушује кожа под гушу.

спечали свр заради у печалби, далеко од куће, в заработи. — Онија човек се

толко мучи по туђ свет, да нешто спечали, а ви расипујете, не водите рачун. —

Од)-цву моју муку по печалбу кво сам спечалил: само болес, а паре како дошле,такој

отишле!— Спечали се по лечка, иако се не пришпара, ништа не би ималозадом.

спечалување с гл им од спечалује (се), печалба. — Ништа нема од његово

спечалување, пратили ми абер: промангупирал се.

спечалује несвпечали, зарађује. — Отишли у работу да спечалују. — Колко

спечалује онија твој? — Спечалује се колко да има сиротињка да преживи.

спече се сврв стекне се. — Немој се овча кожа спече на слbнце, после неје за

ништа. — Спекал се од голему муку.

cпи несвстава. — Спешемо у плевњу, на сламу. — Не знам кво-му-e: по целден

спи, не мож се разборави. — Кажи му да иде да спи, јутре мора да подранимо.

спира (се) несвпере (се), односи. — Свакујесен вода ни спира путеви, а на пролет

ги опраљамо. — Крв се спира само с ладну воду. — Земља се спира, остане само

камење и песак.

Спирам име.

Спиридон м име.
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Спирка м надимак.

Спиркин, -а, -о који припада Спиpки.

Спиркиним прид имен Спиркини укућани.

спиртоше се свр огрезне у прљавштини. — Неје се прал три године, па се
1

спиртосал.

спитијосан, -а, -о пихтијаст, претворен у пихтијасту масу. — Нећу теј спи

тијосане крушке.

спитијоше се свр претвори се у пихтијасту масу. — Нема од њега ништа,

спитијосал се.

спица ж жбица на точку, в шпица, впаок. — Куде закачи те покрши онеј спице,

морам коло да носим куде Најдена.

спича (се) несвпече (се), стврдњава (се), суши (ce), греје (се). — Питујеш ме кво

ти работи побратим: спича дупе уз огњиште. — Што остаи косу на слbнце да се

спича? — Тури држаље над огењ да се спича, да оцврсне. — Седал на слbнце да се

спича. — Спича се месо куде огњиште. — Немој лебда се спича на овуј врућину, уви

га у месиљ.

спичање с гл им од спича (се), сушење, стврдњавање. —Доста му-е спичање, да

га пренесемо на таван, млого це осуши.

спичка сврстраћи, проћерда. — Неје умејал да чува, но све спичкал, па сЊг мож

само да свири у песнице.

сплави (се) свр 1. спржи (се), изгори (се). — Кво тој уработи, сплави ми џемпир

на кубе? — Сплави си руку с врелац. — Немој да сплавиш чешире уз огењ. — Сплави

ме данћс слbнце на ориште. — Немој се сплавиш на кубе. — Пази, ће се сплавиш на

шпорет. — Сплави ми се кицеља на огењ. 2. загори. — Немој ти се сплави сланина у

тигањ.

сплане сврспласне. — Спланула му модрица под око, па га више не боли. — Не

бој се, ће сплaнe нaтекотина, само вој тури облог одј-црн лук.

сплањување с гл им од сплањује (се).

сплањује (се) несвсплашњава (се). — Три недеље ми не сплањује рука онакој

букнула. — Докле расте бопка, расте, па се поче сплањује.

сплете свр 1. исплете што. — Сплети ми едну гужву за вракњиче у градину. —

Чекам гуда сплете сколубе. 2. саплете кога. —Књд га сплете, издужи се на пут.

сплете се свр 1. саплете се. — Пази да се попут не сплетеш на камење по мрак. 2.

фиг збуни се. — Сплето се и н-умеја ништа да му одговорим.

сплине сврв сплане.—Оток ми на руку сплину одј-тејенекције што ми ударише

у абуланту.

сплињување с гл им од сплињује (се).

сплињује (се) несвсплашњава (се). — Добро-е, почелоти сплињује глежиње,још

малко па ће пробдиш без)-штапче. — Сплињује вој се чамуга на главу.

сплита (се) несв1. плете, уплиће. — Ћеро, кои ти такој убаво сплита сколубе? —

Отишћл у шибак да сплита гужве за ограду. 2. саплиће, в саплита, в соплита. —

Накуде школу, сплита деца, тура им клечке, намајмирдибидуз. — Пијан, па се сплита

књдоди.— Сплита се од старос, већем непостал. 3. фиг омета, онемогућава, спречава.

— Тија баксуз местално сплита, не могу да си работим како сам отпочела.

сплитање с глим од сплита (се). — Малечка, па научила сплитање сколубе. —За

сплитање деца, ћу му извучем уши.
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сплитотина жм пеј онај који се саплиће кад хода, хром, стар, изнемогао. —

Довукла се онај сплитотина чак из долњу малу.

спљеска свр учини пљоснатим. — Ако се смакне снег с кућу има те спљеска под

стреју. t 1 н • I

спљеска се свр удари се снажно. — Спљескал се ш-чук по прст књд је ковал

баскије.

спљошти свр улуби. — Чистил ми ћунци, па ги све спљоштил.

спољан, -љна, -љно 1. спољни. — Још ми остаде едњн спољан sид за малте

рисување. 2. изр: спољан момак слуга. — Неchм ја спољан момак, па да те сваки час

слушам.

спомен м споменик. — Подиже си Стамен овде спомен, а сакранише га у

Лесковац.

спомењување с гл им од спомењује (се). — Остало ни сЊл спомењување, свг

ка(д)-цу сви отишли.

спомењује (се) несвпомиње (се). — Спомењували смо те нешто куде Радоицу. —

Тој се не спомењује овде, неје му место.

спомиња (се) несвпомиње (се), сећа (се). — Често га спомињају старци како-е

бил добар. — Ни дете гу не спомиња. — Бњш те спомињамо куде Станију. — Тај

животињка се у кућу не спомиња (змија).

спомињање с гл им од спомиња (се). — Тој неје за спомињање како си оцрнил

образ на вамилију.

спомињување с глим од спомињује (се). — Лацка од-често спомињување, нека

га олобјда стално спомињује.

, спомињује (се) несвв помиња (се). — Целденлацкам, неки ме нешто спомињује.

— Оће ли и нас неки да спомињује по добро како ми спомињујемо стари. — Спо

мињује ли ме још неки, ел су ме сви у село забораили? — Спомињује се Мирко

Сотировић и данаске колко-е убав бил.

спопада несвзаокупља, приморава, прети. — Навикал да спопада девојке, па

која пристане.

спопадање с гл им од спопада. — Еднуш ли су га тепали за тој спопадање.

спопадне сврзаокупи, навали. — Спопадне га кашљање, па се затаи. — Ако те

спопадне негде на пут дати тражи нешто избиcasи, недавајму, што си неје купил.

спопне (се) свр запне, примора, в спопадне. — Пази се немојте спопне негде на

сокак, да не знаш како да се одбраниш од -тој куче! — Спопали да га воду куде

доктура што не једе. — Спопал девојку на зор да појде за њега. — Кво те данic

спопело, па ми мир не даваш? — Спопел се ће иде, на работу књд му неје време.

споразуми се свp договори се, споразуме се. — Иди па се ти споразуми с њега,

ако мож.—Ники се неје споразумилстуј беснулу, па нећеш нити.—Споразумили се

око женилбу.

споређување с гл им од споређује. — Бес споређување тешко-е с комшију да

живиш. — Кво споређување, кад!-це стално тепају.

споређује несв слаже се, живи у слози, уразумевању, в живује. — Млого добро

споређују с комшије.—Сњи несмо споређували. —Такојни душмани неспоређују.

споречка се свр посвађа се. — Ако се па споречкате више нећу да ви дадем да се

играте заједно.
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спотера свр 1. натера, примора. —Спотерај га, имати каже све. 2. крене на лоше.

— Све ни неке невоље спотерале овуј годину. — Мука ме спотерала да те нешто

питујем, 3. изр: — Спотерам му га мајке (псовка). .

спотиња несвподстиче, распаљује ватру. — Он нека спотиња огењ, а ми ће

донесемо воду.

спотне свр подстакне, распали ватру. — Спотни малко куберчетија да се раз

бабњи огењ.

спотура (се) несввуче (се), мота (се), саплиће (се). — Онија малецњк прдоња

спотура деца с клечку. — Спотура се по кућу, па ни на сви смита књд работимо. —

Спотура се ко глуво куче по село.

спотурање с глим од спотура (се). — Од-твоје спотурање по кућу нема никав

корис, но излезни у авлију, па присработи нешто.

спотури (се) свр затури, загуби. — Не могу се сетим куде спотури чешељ. —

Спотури га негде, а не знам куде. 2. саплете (се), спотакне (се), запне о нешто. —

Спотури га с ногу и дете се угрвољи, те расцопарње. 3. фигметне (у псовци). — У

дупе му га спотури неки. — Спотурила се, расцопала главу на дирек. — Поведи га,

такој пијан це спотури, да настрада негде у неки андак.

спотуца се несв1. пати, страда. — Башта ви се спотуца по бел свет, да нешто

заработи, а ви седите дом и не слушате матер. 2. маје се, вуче се, мота се. — Куде се

спотуцаш и кво работиш по туј малу, да ми-е да знам?

справи (ce)./ спраи (се) сврспреми (се), припреми (се), дотера (се). — Справи ни

нешто зачас, да едемо. — Наклепам косу, после спраим острило и рану, па на косење.

— Справи се, кобајагићу идем у Село, па ме киша пишмани.- Докле се ја справи, они

отишли, не тели да ме чекају. — Спраили се више, ел ће отидемо бес тебе?

спраља (се) несвспрема (се), припрема (се), дотерује (се), улепшава (се). — Што

она умеје да спраља ручкови, прсти да си полижеш. — Спраљам дете за у школу. —

Спраљају се за славу. —Девојке се спраљају за женилбу.—Спраљај се за собор.

спраљање с гл им од спраља (се). — Требе големо спраљање за свадбу. — Неје

имала време за спраљање, но-е пошла како-даје.

спрам пред 1. према, наспрам. — Школати-е спрам задругу, лако ће гу најдеш. —

Спрам човека и ората. 2. уочи. — Паде голема киша туј ноћ спрам Спасовдњн. 3.

означава истоветност, једнакост са неким или нечим. — Девојче За ујгун, спрам

младожењу. — Беше спрам Таћију, ал гудадоше за Ристаћију.

спрасна прид супрасна, бременита (свиња). — Имамо товљеника и овуј спрасну

свињу. — А една свиња била спрасна и почела да се праси у шумак.

спрасница жcупрасна свиња. — Чекам још недељу овуј спрасницу да се опраси,

па тЊг да тргнем куде моји у Лесковац.

спрегне свр 1. удвостручи, пресавије.—Спрегни добро овеј црге што сам ушила.

2. спакује. — Да трчим да спрегнем ћилими, тури ги да се ветреју, а само што неје

врнуло. 3. фиг претуче, пребије.—Спрегни га преко колена, па узни каиш, да га малко

опаметиш.

спрегне се свр 1. скупи се, смрша, ослаби телесно. — Беше убава жена, ал како

дојде овде спреже се ко евтикљива. 2. удвостручи, пресавије преко половине. —

Ка(д)-це струке ушију, постељка се спрегне преко половину.

спреза несвскупља, савија, пакује. — Целден спреза црге и постељке што-е

зимус наткала.
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спреза се несвсвија се од бола. — Спреза се од болеж.

спрезање с гл им од спреза (се). — Требе му спрезање преко колена, па да ме

слуша.

спрекај предл 1. преко пута. — Седни спрекај њега, да ти буде стално на око, да

не шмугне негде. 2. према нечему или некоме. — Што-е он спрекај нашога Таћију —

ништа! — И жена му спрекај њега.

спрема“ ждевојачки дарови.— Наткала сам била голему спрему за цел његов род.

спрема“ (укопна/ж одежда за сахрану. — Овуј спрему чувам за укоп, оћу да ме у

њу сарану, с њу да отидем у вечнос.

спрема“ предл према, наспрам, насупрот. — Не глеј спрема слšнце, ће оћо

равејеш. — Неје он човек спрема тебе. — Не стој спрема мене.

спрема“ несвкува јело, припрема храну. — Некти тај друга спрема, нека те пере,

ја више ни за живу главу!

спреман, -мна, -мно приправан, умешан, зналац. — Млого-е спреман билтија

Аргаћија, све је умејал да напраји, што помислиш. — Дал га Бог, спреман за све, а ти,

сапетљив, које знаш?

спремање с гл им од спрема“, кување, припремање хране. — Да си пооратимо

o(д)-цпремање за славу, сbг је време.

спремен,-а,-о спремљен.—Спремена су кола, спремени волови, можда појдемо.

спремено прил спремљено, припремљено. — Све га чека спремено, ништа он не

узима у руке, и па му не вељаје.

спржаж кавурма. — Напунимо врчву са спржу.

спржољен, -а, -о свенуо, спарушан, в сперушкан. — От-кво ли су ни спржољене

лозе на компири?

спржољи (се) свр 1. старуша (се), смежура (се), свене. — Удари ли мраз, све

китке ће ни спржољи. — На кандиљке се лисје све спржољило ко да га-е неки

попарил. 2. фиг смрша, осуши се. — Спржољил се кода ништа не еде. 3. фиг скупи се. —

Што му се куре спржољило ко ћевапче?

спроведе свр одведе на силу, одведе уз пратњу. — Требало-е да ги спроведе

милиција у суд. — Спроведоше гу одотле у Бабушницу.

спроведе се свр 1. прође, проведе се. — Како се спроведосте кудерод? 2. фиrлоше

прође, настрада. — Спроведо се ко бос по трње! — Ако те чича увати у сливак, не-це

добро спроведеш. — Књд уватим овуј мотку, има се убаво спроведеш.

спровод м провод, разонода.—Тебе ти-е до спровод, аја крвљосујем одработу.

спровод” м погребна поворка. — Морамо на спровод на ча-Милутина, отишал

куде Бога на истину.

спроводи се несвпроводи се. — Нека се данic cпроводи, јутре ће рмба.

спрома пред 1. насупрот, према. — Спрома мојег немајмира, твоје дете-е злато.

—Спромажену да будеш добар. 2. уочи.—Ће се видимо у Рупје спрома Петровдњн. 3.

изр: орати спрома главе прича сам са собом. — Одавно смо видели дека неје чамуз.

орати си спрома главе. — Не вика ништа на вас, тој си она онакој спрома главе.

спрца (се) свр фиг 1. поломи (се), настрада. — Испаде ми из руку, те си спрца

најбољу паницу. — Спрцал се негде у долину са све кола и волови. 2. утроши (ce).

потроши (ce). — Големе паре-е спрцалу туј кућу и још гу неје оружал.— И снагу си

спрца работејећи по бел свет, праејећи куће на туђи људи. —Све што заработи, све се
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спрца и на крај ништа не остане. 3. напуни, има. — Триесгодине спрцалу дупе и још

неје акалан.

спрцоше (се) сврв спрца (се) (1,2). — Што се више еднушне спрцоше негде, него

сваки дан да страујем за њега (1). — Спрцосалмијерам, сšг ако могу да га опраљам

(1). — Кад)-це на човека отвори јамка спрцоше се и оној што неје заработил (2). —

Толке године спрцосал у ништа (2).

спрчен,-а,-о скупљен. — Не беше оволко спрчена овај кошуља, кво ли во-е сbr?

— Облекал неке спрчене чеширке, па отpтил дупе ко сиротињске наћве.

спрчи се свр скупи се, сасуши се, смрша. — Спрчил се нешто, нема га четерес

кила, ко да-е болесан.

спршка ж дем од спржа. — Од спршку ел остаде нешто, ел све изедосте?

спузга се сврспусти се низ дрво, обухвативши га рукама. —Спузгал се низ буку,

па се све изгребал.

спузгање с глим од спузга се. — Слезни на спузгање ко ми, друкше не мож.

спузне се сврспусти се клизајући се, склизне. — Спузнул се од|-Чуку до Село на

тојагу. — Само се спузни низа стог.

спузњување с гл им од спузњује се. — Брзо деца дојду одозгор све на спу

зњување.

спузњује се несвспушта се клижући се. — Научили да се спузњују низ возаљку

за у школу.

спуста (се) несвспушта (се), силази. — Спуста на деца гроњке с црешње. —

Спуста се нис падину са скије ко прави скијач.

спушти (се) свр 1. спусти (се), сиђе.—Спуштимо онолке буке низвознику Село.

— Спушти се низа страну и зачас дотрча куде деца, те ги раздвоји да се не бију. 2. фиг

узврати у прегањању.— Књд ми налете, ја војга спушти да сви поцрцаше одј-цмеј. 3.

фигда млеко (животиња која се музе). — Онај Лиса, бре, неће да спушти млеко, него

гу по пола сат чекам докле гу не измузем.

сработи (се) свр уради (се), заврши (ce) (посао). — Да срабöтим по кућу, па ћу

дојдем да ти помагам. — Још малко па ћу да сработим њиву. — Кад)-це сработи у

поље, три дана има да ладујемо, да се поврнемо.

срабоћување с глим од срабоћује. — Појма си нема од срабоћување, ватила аљку

на батаљку. — Остаила срабоћување, остаила све, па излезла на сокак да чантра

calc}-жене. — Не мисли на срабоћување, а већ падал мрак.

срабоћује песвзавршава посао, сређује. — Ја дојдодом, срабоћујем си, књд га бн

ете па, цераспраља. — Ти ли ће срабоћујеш по моју кућу? — Таман срабоћујемо по

кућу, кад!-дојде да идемо у Село.

сравња свр поравна, изравна, утаба. — Сравњајтуј зевњу око кућу.

/сравња са зевњу изр пребије, претуче. — Ћу га сравњам са зевњу књд га

доватим.

срам м стид. — Жив срам ме изеде од онија људи што гледају како ме башта

pужи. — Срам да га-е како орати са стару жену.

срамеж м стидљивост. — Нема си ич срамеж. — О(д)-црамеж не мога га ништа

питујем за жену.

срамежљив, -а, -о стидљив. — Млого ми-е дете срамежљиво, не знам како це

ofд)-тој одучи.
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срами се несвстиди се.— Немој се срамиш, нојеђ како сви. — Срами се кода-е у

гости.

срамотаж стидно место, полни уд. — Покри си срамоту и ћути си. — Поткусила

аљинче, јошЈ-што вој се не види срамота. — Заврнул се, извадил онуј срамоту, па

моча. t

срамотан, -тна,-тно стидан, ружан, безобразан. — Исприча ни срамотан виц.

срамотно прил ружно, стидно, безобразно. — Галати ни и вика свашта сра

мотно. — Тој што си сšг рекал то-е срамотно да оратиш.

срамување с гл им од срамује се. — Тој си-е исна за срамување. — Куде њу нема

срамување, све ти у очи накаже.

срамуе се / срамује се несвстиди се. — Срамује се од малечко. — Како цеожени,

ка(д)-це толко срамује. — От кога да се срамуем, од Ристаћију ли?

срање с фиг и пеј глупост, будалаштина. — Такво срање одавно неје неки

напраил у село.

сраћка ж 1. пролив, в потрчка. — Пропаде трчајећи у клозет од|-сраћку. 2. фиг

страх. — Уватила га сраћка не смеје да излезне да полага за мајстора.

срачуни / срачуња свр израчуна, прорачуна. — Ја ћу ти срачуним колко ће ти

требе грађа за кров. — Срачуњај ми колко-е два и два — пет (пошалица). — Срачуња

ЛИ Га?

срачуњује несврачуна, обрачунава. — Сам нек си срачуњује колко ће му требе

песак, шодер и цимент.

cрга свргурне, сјури, отисне што у амбис. — Сргајсламу исплевњу кроз рупу у

кошару, на говеда. — Кад)-ти се укачим горе, ћу те сргам ис-црешњу. — Сргамо

каменчину от-пут у туј скркoлију, на(д)-Цркву у Село.

cрга се свр 1. падне, слети, сјури се. — Попустила лемезница па се сргал

от-појату. — Сргаше се говеда нис пут там-доле у реку. — Боље што неси видел како

се сргаше у падину пуна кола са сено и волови. 2. јуpне. — Сргаше се јунци по краву,

поче воловођњица. — Ће се сргају комшије, да те утепају ако пресечеш струју.

cргоше се свр в срга се. — Књд ги забрамо с мотке, сргосаше се чак доле, у

Најдину воденицу.

срдац м дрвце које се провлачи кроз цев у чунку (совељки). — Најди ми добру

сливову шибљинку за срдац, овија ми се искрши.

срдашце с 1. в срдац. —Тој дрвце што се тура у цевку е срдашце. 2. врх перцета

од кокошке којим се блокира срдац (дрвце) да из чунка не испадне цев, в перце. —

Напрај едно срдашце да ми не испада цевка и/с)-совељку.

срдење с љутња. — Ће играмо поштено, ал кој)-изгуби, нема срдење. — Куде

мене не пали срдење.

срди (се) несвљути се. — Немој га сЊг срдиш, неће ти даде паре. — Нека се срди

колко оће, ја ћу си работим какоја умејем.—На жену нека се срди, немој на мене.

Срдита Маријаж вер в Огњена Марија. — Ја типа викам да не плетеш на Срдиту

Марију.

сpдлаж она која се често љути.— Никад не знаш кад-hе се тај срдла насрди.

срдљам онај који се често љути. — Баш ме брига ел се срдља па расpдил.

Сребра ж име.

Сребрен м име.
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сребрен, -а, -о који је од сребра, сребрн. — Има сребрена ложичетија. — На дете

купил сребрено прстенче.

сред пред усред. — Обукал сред лето гуњу, па му неје студ. — Забораи, па се

омрси сред пости.

/сред ноћ/м поноћ. — Сред ноћ, а она гу још нема од)-цобор, да неје побегла за

момка?

Среда ж име краве која је дошла на свет у среду.

средан прил подне, дан увелико. — Средан, а онјош спи! — Штоћеш средан дома,

ка(д)-требе да си у школу? — Кво-е тој дизање у средан?

среди (се) свр 1. уреди (се), заврши, изгради што. —Средили кућу? —Требејош

да му среди за кредит. — Средисте ли се више, кад!-ће поодимо за Власину, у средан

ли? 2. фиг претуче, пребије. — Ако га Таћија вати, има га среди ко Панта бабу. —

Среди га с кривак ко за Врбицу. 3. настрада, унесрећи. — Средише ме доктури с

eнекције и разни лекови, па се едва вучем. — Падо наљизгавицу, те се добро среди. —

Средил се на скијање, уштукнул колено.

средина жмекани део хлеба. — Остал без)-зуби, па еде само средину.

срединка ж дем од средина. — Идете воли срединку, а ја рубњк.

средњак м 1. онај који је у нечему у средини, ни добар ни лош. — У учење је туј

негде, средњак. 2. коњ који се у кола преже у средини кад се њима вуче тежак

терет.

Средоња м име вола отељеног у среду. — Данђс севте презамо Средоњу.

средопосница ж в Руса среда. — Средопосница пада на Русу среду. — Пости

беоше у април, он умре на средопосницу.

средорекм средина реке. —Дојдоше и стануше волови на средорек, па ни макац,

ни напред ни назад.

сређава (се) несвсређује (се), спрема (се), уводи ред. — Требе да сређавам по

кућу, а работа у поље ми недава. — Залуд га ја сређава, књд га они упропастише. —

Закламо, па сређава свињу. — Сређава се за на честито. —Двадњна се већ сређава за у

работу. 2. фиг обрачунава (се). — Ако се ви плашите, ја ћу га сређавам по мојински, па

кои од нас двоица прескрца,

сређавање с гл им од сређава (се). — Овде требе добро сређавање. — Време је за

сређавање ствари с комшију око међу у Васиљковицу.

сређан, -ђна, ђно средњи. — Сређан син му-е у работу, а овија двоица, залу

дњари, свијају се туј, око кућу.

сређан прс м велики прст. — Ударил се ш-чук по сређан прс, па га умотал с

кромид, да не помодреје.

/среже кров изр направи кров. — Јож-да срежемо кров и туримо цреп, па смо на

коња.

срецело 1 сред)-цело с центар села. — Развикал се сред)-цело ко Вукан

Тренчин, па рове ли, рове.

сриза несвреже греде, поставља (кров). —Данђс ће почнемо да сpизамо кров на

кошару.

сpизање с глим од сpиза, постављање, резање крова.— За сризање кровтребе да

се добро знаје мајсторлњк.
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срине свр 1. ринући скупи. — Сринумовра, па да вејемо жито с ветрењачу. 2. фиг

проспе.—Срину џаксрженицу у кош да се меље.— Пред њега сринутолке паре, да се

овија заsвери.

срине се свр попада. —Затресо дрво, сринуше се јабуке у траву. — Срину се снег
* * t 1

от кров, замалко деца да ни потепа.

сpипи свр скочи. — Чим ни виде, сpипи ис-кола да се поздравимо.

cрипне свpудем знач: сpити. — Немој дете да срипне ис-кола кад иду, цеутепа.

срита свр ритањем се ослободи нечега. — Кад)-цпи, стално срита покривку у

ноге.

срића (се) несвдочекује, пречекује, среће (се), виђа (се).— Кои од ваши вечераске

срића говеда? — Ћу штукнем у бели свет да ви више не срићам. — Срићала сам ги:

носу воду на конопац, место на обрамку како куде нас. — Куде ће се срићају овце: на

Дел, ел у Мишиницу? — Свуде се она срића, кудегођ да појдеш.

срићање с глим од срића (се), сретање, дочекивање.— Викај Добрилу да идете у

срићање говеда.

сpкм гутљај.— Колко иматој влашиче, по еден сркна свакога, и отиде ракија.

срка несвпије. — Куде нас сви волу да сркају цвик, ники не запира. — Срка си он

још добрачке.

сpкање с гл им од сpка. — Научи се на сркање, па више не испуста влашу.

сpкне свр у дем знач: сpка, пијуцне, попије с времена на време, попије мало. — Да

сpкнемо по едну докле не стигне обед. — Сркнумо колко да не запирамо.

срндак м 1. зоол мужјак срне, срндаћ. — Крију да су убили срндака на Спаис

ковицу, 2. бoт јестива печурка. — Набрала пуну кицељу срндаци, па ће ги печемо на

жар.

cрове (се) свр срије (се), скотрља (се), в срине (се). — Сровалзевњу од|-цлог на

пут да се не пробди с кола. — Волови све сровали зевњу куде се боли и буцали. —

Сровало се камење, затрпало пут.

cровување с гл им од сровује се. — Да неје тој сровување камење, убаво би се с

кола проодило.

cровује се несвсвлачи се. — Срoвују се и буке са-све корење на пут куде

Вирчине.

сроља (се) свр проспе (се), отресе (се), попада, в срине (се). — Ветрина наћаске

све срољал ошав. — Зетресо слап, срољаше се јабуке на зевњу.

срољан, -а, -о попадао. — Од ветар, све јабуке србљане у Малу падину.

срп м 1. пољопривредна алатка којом се жање. 2. мера за извршени рад: један

срп = девет ари.

српЊк м дем од срп. — Тел би српћк, па да и он жњеје.

сpтење с глим од сpти.— Одви ми се од његово сpтење по целден пред амбар.

cрти несвстално нешто ради, ради пипав посао. — Старац стално нешто сpти

око кућу и кошару.

сртка несву дем знач: сpти. — Сртка по малко, колко му здравjе дава.

срткав, -а, -о пипкав, напоран (рад, мајстор, човек...). — Брзо би га напраил да

неје срткава работа. —Млого-е срткав мајстор, требе му година да нешто уработи.

срткање с гл им од српка. — Да му неје и тој срткање, скроз би се забаталил и

непостал.

сртком онај који стално нешто ради.— По целден нешто сpтитија сртко.
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сpтња ж упоран, напоран рад. — Низање ласке и манистра на вуту тражи голему

сpтњу.

сруби свр 1. посече, одсече. — Кој ли ми сруби онуј буку у браниште? 2. фиг

попасе до корена. — Говеда уз Малу реку срубила траву до корен.

/сруби главу/изр убије. — Доватил косу да му сруби главу.

сружи се свр посвађа се. — Сружише се туј за нешто, па се зачас потепаше.

сружување с глим од сружује се. —Одсружување зачас излезне на тепање.

сружује се свр свађа се. — Невељаје да се сружујеш са жену.

срце с 1. фиг срж, центар код дрвета. — Од овеј буке што су са здраво срце ће

стружемо даске. 2. графит код оловке. — Зашиљи ми срце на плавез. 3. лицидерски

колач у облику срца са огледалцетом. — На соборна Горешњак ћу ти купим срце с

огледалце да се огледујеш колко си убава.

/срце дојде на место/ изр буде задовољан, срећан. — Књд ми се дете врне из

војску, срце ће ми дојде на место.

срч (срчаж поломљено стакло. — Не иди бос, ценабодеш на срч. — Врљили

срчу на пут да се стока изнабоде.

срчан, -а, -о отресит, вредан, радан. —Човек вој-е млого срчан, све работи и

све постизава.

срчанка жмарка косе. — Добро ми оклепај срчанку, да еде књд коси.

срчевина ж средишњи део дрвета, в срце (1). — Обалимо букез-добру срчевину.

— Онеј што им иструлела срчевина несу више ни за огењ.

срченица ж гредица која спаја предњи и задњи део воловских кола. —Повози се

малко на срченицу уз дел. — Претовариш ли кола, можда останеш без)-срченицу. —

Књд расточиш кола, извадиш срченицу из предњаче.

срчка (се) свр 1. фигспоречка (се), посвађа (се). — Срчка деца, па гигледа како се

свађају. — Срчкала се деца нешто, па сам морала да ги развађам. 2. сукоби (се)

(стока).- Срчкали сčмурџа и Булоња, само буцају, о-це боду, па ги добро измездри

С ЛемеЗН-ак да ГИ. растаим.

став м фиг смисао, предиспозиција, таленат. — Овај твој малецак има став за

инџењера, а овај старијат за доктура. — Има став за судију, тој требе да учи, запанти,

тој ти орати Тока.

стави свр 1. упозна. — Ја га стави с Јагодинку на собор на Власину, дотšг се несу

знали, а после се и узоше. 2. фиг издржи. — Не може ни годину да стави стога вапира,

него побеже дом. 3. фиг наврши, напуни. — Сег ће дете стави три године. 4. фиг

обележи подушје. — У недељу деди ставимо годину, 5. фиг упари, састави, споји

ради вуче (коње, волове). — Ставили смо коњи, па смо работили с кола. — Ставимо

Булчу сас)-Жерка, можда ће боље вучу.

стави се свр сретне се, састане се. — Ставимо се на пазар и малко попричамо,

рекомо да се поскоро па видимо.

/стави кола/ изр састави предњи са задњим трапом воловских кола. — Довучи

sáдњиште да ставимо кола.

ставља несв 1. мећеу што. — Стављастели зеље у кацу. 2. фиг саставља што. —

Требе да стављамо кола, ће докарујемо снопје. — Стављају стоку говедари, па ги

заедно чувају и играју свињку. 3. фиг упознаје некога с неким. — Они кои-е она

стављала, несу се никад растављали. 4. фиг даје подушје, помен. — Стављају че

тересницу на Момира.



892 Радосав Стојановић

ставља се несвсреће се, виђа се с ким. — Есте се стављали ка(д)-цте били у

работу? — Што па морамо да се стављамо с њи? — Стављају се куде Борчу.

стављање с гл им од ставља (се).

ставни (се) свр 1. падне мрак, смрачи (се). — Немој се деси да ставни, атида неси

дом. — Чекејте, па ка(д)-це ставни појдите, да ви ники не види. — Ставни се зачђс, а

још несЊм сработила по кошару. 2. натмури (се), наоблачи (се). — Ставнило га откуд

Орловац, ће удари нека кишетина. — Ставнило се небо, само што не врне. 3. фиr

наљути се, намргоси се. — Ставнил веђе ко да ће из њега громови да пуцају. —

Ставнил се нешто, а никому не казује кво му-e. 4. фиг удари, ошамари. — Немој ти

ставним едну за туј орату, три дена не-це поврнеш! 5. изр: ставни се пред очи разболи

се. — Ставнило ми се пред очи, па ништа не видим.

ставњување с глим од ставњује (се). — Не чекај ставњување, него си пораншке

докарај овце.

ставњује (се) несв1. пада мрак. — Ставњује се, да прибирамо овце накуде трлу.

— Сајг)-га ставњује порано, па да си бегамо дом. 2. фиг постаје тмурно, мрачно. —

Иду облаци, гадно се ставњује, ће удари нека дрча. — Целден га ставњува, ал се

уздржа, не паде киша. 3. фигмpгоди се. — Само ставњује онеј веђе, ко да се неки од

њега плаши.

Ставра м име.

стакле с (мн стаклетија) флашица, бочица, пљоска с ракијом. — Потргни малко

из моје стакле. — Понесо си стакле за ус-пут. — Дала му Васка едно стакле, ко да га

обрљавила с туј ракију.

стакленац м стаклени кликер. —Дај ми гвозденац, ћути дадем два стакленца.

стакло с (мн стаклићи) 1. флаша, боца. — Напуни ми стакло с воду да понесем у

бисásи. 2. округли стаклени уметак на лампи за гас. — Угаравило се стакло, требе га

избришеш све артију.

сталожан, -жна, -жно смирен. — Млогоје сталожан човек, никад се неустресе ко

ти, па кво-гођ да је. -

сталожи се несв1. слегне се на дно. — Чекеј да се русје сталожи, па трг пиј1. 2.

фиг смири се. — Полак, сталожи се прво, немој да журиш, неће ти ништа побегне. 3.

фиг притаји се. — Сталожила се лисица иза тарабе, чека да вати кокошку. — Ста

ложил се мачор на врапца да га ване.

сталожно прил сталожено, без журбе. — Ништа не работи на брзак, само полак

и сталожно, па ће га уработиш како требе. — Знаје да ти објасни све сталожно да га

разумиш. — Све с тебе сталожно докле те не претупа.

стаља несв1. ставља.— Не стаљајвише дрвља у кубе, поцрцамо од врућину. 2.

оставља. — Куде стаљаш гађала за ковање косу? 3. саставља, спаја. — Бог стаља

мило и драго, Бог и растаља. — Стаља ги само лоповлук, иначе се не волу. — Њи

стаља љубав. 4. фиг штеди. —Знам да-е стаљал паре у банку, 5. фигобележава помен.

— Стаља четересницу на мужа. — Стаља совру за деду.

стаља се несвсреће се, види се. — Стаљају се куде Допку, такој да ги ники не

види.— Стаљају се да се домунђују. 2. саставља се (делови направе). —Тиа делови се

стаљају такој што-едњн улезне у други, како дрикери.

стаљање с гл им од стаља (се). — Доста-е стаљање дрва, више неће кладемо

öгењ. — Одј-цтаљање паре у банку неје видел вајду, све му пропало. — Неће можда

дојде за стаљање совру на башту.
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Стамен м име.

Стамена / Стамена ж име.

Стаменкова долина жмти падина, ливаде, поток, извор, шума.

стан“ м фиг станиште, трла, појата, обор. — Доста им је за данће пасење,

покарај ги на стан.

стан?м доњи део плуга који се вуче по земљи, в поставак, в петица; в глава.

/стане изр почне, настане. — Одједнуш стаде да поје. — Кад)-чу, стаде да кука

наглас. — Дете стаде да рове, а мати му стаде да се бије у главу. — Стадоше да ни

гледају кво работимо. — Виде ме, па стаде да трчи. — Стадoмо да се чудимо. — Стаде

бежање, а не знаш от-кво.

/стане на пут стане на крај изр обузда, заузда кога. — Разврзала се тај

беснула, ники војне мож стане на крај.

Станија ж име.

Станикин крс м врх на Плани, односно Грамади (1656 м).

Станица ж име.

Станишљовци м заселак.

станка ж одмор, престанак, пауза. — По целден работи, нема станку. — Напрај

станку, колко за едну цигару.

Станоилм име.

Станојло м име.

станување с глим од станује, становање. — Цел ноћ премисли кво ли ће работи

за станување у печалбу.

станцим мн место где се некад живело или бачијало, где су биле пастирске

колибе, станови. — Откарај говеда нека пасу куде станци, па ги у пладне спушти на

реку да ги напоиш.

Станцим мнмтп место. Некадашње привремено станиште чобана са стадима

оваца.

стањи (се) свр 1. учини што тањим. — Реко ти да ми стањиш косило, не могу га

држим како требе. 2. ослаби, смрша. —Требе да стањиш дупе, поглеј колко ти-е. —

Стањил се нешто, готово се преполовил. — Требе још малко да стањим струк, да

улезнем у онеј моје скупе аљине. 3. фиг смањи (се). — Стањила се вода на долњи

кладанац, па едва црцöри.

стањује несв1. станује. — Дете им стањује куде род у Самчекинци. 2. отањује

нешто. — С јеренде стањује гредицу за оплен. 3. застаје, застајкује. — Нешто ми

Мурџа у јерам често стањује, да неје болесан. — Гуди ветрина уш-Чемерник, не

стањује. 4. фигусправља се, стаје. — Море, поче чича да стањује на ноге откед иде у

бању.

стањује“ несвпуни што.— Кво ли све не стањује у оној његово шкембиште.

стањује се несвмршави, слаби. — Дошњл ред да мислим и на мене, мора се

стањујем. 1

* - -

-

стап м штап. — Остаде ми у Кумарџију стап, забораи га ономад.

стапка свр 1. згази, изгази, угази. — Стапкал ми с кола онолко жито. — Стапкај

туј бубаљку да те не подлази. — Стапкај снег иза појату, туј ће накpмимо овце. 2.

истуче. — Ћу га стапкам ко црвика, само ли ми дојде под руку.

стапкан, -а, -о згажен, угажен. — Снег је стапкан око појату. — Кад-ће се

поврне стапкано жито? Никад! — На Вител ни цел постог стапкани компири.
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стапче с штапчић, штапић. — Потпира се седно стапче и такој се довуче куде

мене. -

стара ж фиг мајка. — Ел се још држи стара? — Како ти-е стара?

стара влајна ж народно коло. — Некад)-цам била голčм играорац, „стару

влајну“ несЊм пропуштала.

/стара канта/ изр: — Ћу га излупам ко стару канту (пребићу га). — То-е стара

канта (пеј стара жена)

/стара пара/изр:— Познавам га ко стару пару (добро знан). — Прочитан је он ко

стара пара.

стара правка ж народно коло. — У Црну Траву се некад млого играла „стара

правка“.

старац м фиг отац. — Како-е старац, расте ли? — Млого ми поздрави старца од

Симчу из Дикаву.

старачњк, -чка, -чко прилично стар. — Старачђк је и он, неје роса.

стареје (се) несвстари (се). — Почел да стареје, снага га издава, не можда

работи ко што-е работил. — Некад)-це старело и работило, све на ноге, а данћске,

како се данђске стареје?

старејко/старојком стари сват.— Појди, поступи, стари старејко (свадбарска

песма, Млачиште). — Побратим си му-е бил старојко. — Домаћине, старејко нешто

слабо пије ракију.

старејков, -a, -o/ старојков, -а, -о који припада старејку / старојку. — Сkr je

старејков ред да поведе коло. — Старојкова жена се куде нас вика старосвaтица.

/стар-заман изр старост. — Дошњл стар-заман, кво друго да ти казуем. —

Под)-цтар-заман ли да се женим?

старим мнфигродитељи. — Одавно му несу живи стари. — Мора да дојде куде

стари, да им кво-гођ припомогне.

старина ж порекло, место одакле се доселио предак. — Од старину смо с

Коповника. — Моја старина-е там, откуде Шумадију.

старински“, -а, -о из старих времена. — Тој су старински људи и све гледају по

старински.

старински“ прил на начин из старих времена. — Нека они терају по старински, а

ја ћу како ја умејем.

старка“ ж мајка, стара жена. — Поздрави старку, ич да се не секира за дрва, ја

ћу вој наберем.

старка“ ж стара живина или животиња. — Овеј старке се обдувале, па ич не

носу јајца.

старовременски прил в старовремски“. — То-е старовременски, данће се такој

не работи.

старовремски“, -а, -о из старих времена. — Још држу старовремски ковчак за

постељке.

старовремски“ прил старомодно. — За собор се и свгоблачи старовремски вута

cњс ласке и манистра, кошуља с ћeнари, тканица, шарена шамија, везене черапе, па

кондуре.

старос м старост. —Кад)-дојдеш у старос немој се поцакосујеш на младос.

старосвaтица ж старејкова жена. — Нешто ми приетељ цело време играше

уз)-старосвaтицу.
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старудија жзб им оно што је старо, изанђало. — Аљину сам газдину носила,

даду ми старудије, износене неке рите, и ја обучем, носим, вучем.

старци м мн отац и мајка, свекар и свекрва. — Ћу преноћим куде старци, па

јутредњн пораним. — Старци су се били оделили и девер ми, кад!-цмо почели кућу.

старчина м ауг од старац. — Да се уплашиш колко је јак старчина.

старчуг / старчугамауг и пеј од старац. — Не мога се откачим од оног старчугу,

куде најде да мене о тој орати. — Изгуби ми се старчуг по пазар, тражи некво вермене.

старчуљакмауги пејод старац —Досади ми вишез-дрђање тија старчуљак.
старчуљинамв старчуљак. — Онти-е сљгедњн старчуљина, да га не познајеш.

старчуринамв сатрчуљак.—За квоте тражи онија старчурина исПопадисци?

стаса свр 1. заврши посао у кући. — Стаса ли твоје работе по кућу? 2. порасте,

сазри. — Стасалти син за женилбу. — Стасале комине за печење ракију. — Стасал леб

за печење.

стасување с гл им од стасује. — Знаје си ред: стасување по кућу, па после све

друго. — Без)-стасување неће буде добар леб.

стасује несв1. фиг сређује, ради кућне послове. — Још стасује по кућу, још гу нема

на њиву. 2. нараста (хлеб). — Наspни стасује ли леб, да га турам у црепњу.

статља свр 1. ухвати на превару, изненада. — Статљаше га зачас у задругу и

одведоше у Црну Траву. 2. уради што на брзину, површио. — Статљал га ко да неје за

њега но за туђог човека.

статљави сврв статља. — У сред ноћ га статљавили, кад)-цу сви спали. — Неје

ти он неки мајстор, само статљави па колко траи, траи.

сташе свр 1. заврши посао у кући. — Остај гу нека сташе по кућу, па ће дојде. 2.

фиг израсте,развије се. —Ћесташе у убаву девојку, требе војтражимо младожењу. 3.

фиг нарасте (хлеб). — Ел ће сташе леб за печење, гледаш ли га, ако је стасал, тури га у

црепњу.

створ м 1. животиња. — Гори си од створа, с тебе се човек не мож разуведа. 2.

живо биће. — Које да работи сдњн сам божји створ?

створен,-а,-о 1. саздан. — Човек је створен само за муку. — Неchм створена сл
тебе да дворим. — Он ти-е створен само за пакос. 2. саздан по нечијој мери. — Овија

капут ко створен за тебе.— Девојка -т пуцка, створена за њега, само што гу оfн)-неће.

створи свр 1. пронађе, даде. — Оће да му како знам одма створим паре. —Да ми

створиш како знаш моји јунци што си ги продал без мој пристанак. 2. роди, сазда,

подигне. — Ја сам га створила, ја ћу га и утепам. — Овде сам створила деца, створила

сам кућу, куде да идем одовде? 3. направи. — О(д)-цел посо, сbл сам си створила

муку. 4. измајсторише, произведе. — Само му ти дај добру грађу, он ће ти створи кво

му кажеш, 5. начини, прогласи. — Створише од њега кероја, а с кво-е тој заслушил,

што-е погинул, па едњн ли-е погинул из нашо село?

створи се свр 1. појави се, дође. — Створи се и куде га неси сејал (изр). — Да се

створиш одма куде мене. 2. прикаже се. — Створи ми се пред очи тај слика. — Тек

одеднуш створи се нека омаја око мене, па не знам куде идем, ни што работим. 2.

настане. — Ако ти се створи нека болес у кућу, ти ме викај, да ти пребајем. 3.

израсте. — Створило му се нешто на руку, нека ницина, па не мож с њу да работи. 4.

претвори се. — Створи се тај омаја у куче, па поче да ржи и лаје.

н створитељ м родитељ, отац. — Он је твој створитељ и мора га поштујеш како

СВСЦа.
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Стеваничм мтн ливаде, шума.

стегне свр 1. примора, притегне, свеже. — Кед га башта стегне, трг узне да учи.

— Требе га само лечка стегнеш, све ће ти исприча. — Немој га стегнеш с јуже млого

око гушу, ће га обесиш. 2. захладни, ухвати мраз. — Стеже зима, добро заладне. 3.

заболи. — Стеже ме гуша, па не могу да прогунем, 4. фиг обуче се добро. — Стегал

дете такој ко да ће преоди Албанију.

/стегне дупе изр постане шкрт. — Стегал дупе, ни динар не праћа на деца.

/стегне мраз изр захлади, заледи. — Стегал мраз, све пуца. — Порано стегла

зима.

/стегне опћнци/изр отправи се. — Стегну опћнци и одшатрави у Власотинци на

пазар.

/стегне плот, - кућу/изр поправи. — Стиготике да стегнем плот око кућу, да

зимуске не полегне. — Требе малко да стегнем кућу, дооди зима.

/стегне руку/изр ухвати, стисне. — Стегну ми руку да ме заболе.

стегне се свр 1.учврсти се, окамени се, стврдне се. — Стеже се малтер на зидови,

да га пердашимо. — Мешејстуј чакљу, немојти се малтер уткеме стегне. 2. скупи се

од страха. — Што си се толко стегал, опушти се, нећете бесу, само едну енекцију да

ти удару. — Стегло му се и говно од|-цтра. 3. постане шкрт.— Од њега ич не тражи,

стегал се ко две-паре у кесу, 4. обуче се добро. — Стегни се добро, наулице штипе

ладноћа. — Стеже се дете добро за у школу, 5. заледи се. — Удари мраз, стеже се

Власина. — Стеже се и млеко у паницу од мраз.

/стегне у груди изр заболи, угуши. — Стегло га у груди, едва дише.

стежа жбот 1. ливадска биљка пискавац Succisa pratensis. 2. ливадска биљка

петопpсник Робепtilla recta L.

стежба ж строгоћа, в зор.- Бери стежбу на невесту / да не иде горе доле / по

мејане, по каване... (нар песма). — Давај стежбу на деца докле-е време.

стеза несв1. притеже. — Стезају га чеширке, тесачке му. — Стеза га џемпир под

мишку, 2. захладњује, стеже. — Стеза мраз, ће попуцају лонци с воду, 2. фиг

приморава. — Ники га не стеза, сам си учи.

/стеза у груди/изрболи. — Стеза га нешто у груди, не можда уздане. — У душу

ме нешто стеза.

/стеза опћнци, - гуњче изр спрема се за пут. — Стеза опћнци, само што неје

негде отишћл. — Стеза гуњче за у Предене.

стеза се несв1. утеже се. — Не стезај се толко, ће ти пукне мешина. — Млого се

ти стезаш затија собор. 2. фиг шкртари. — Стеза се за сваки динарчњк. 3. устеже се,

стиди се. — Немој се стезаштолко, узни, поеди нешто. 4. фиг спрема се. — Одавно му

се стезам да га доватим за гушу. — Стезали су се млоги да га бију, па се не наватише.

5. фиг нема храбрости. — Не стеза ми се да излезнем на овуј дрчу.

стезање с глим од стеза (се), 1. устезање.—Од стезање остаде на свадбу гладан.

2. облачење. — Толко стезање ко да це жени. 3. шкртарење. — Одј-цтезање паре му

све убуђавеле.

стекне свр заради, обогати се. — Све сам тој стекал с овеј две руке. — Стекал

болес, реуму, то-е стекал по пусту работу триес године.

стекнут, -а, -о стечен. — Наша душа да знаје с коју муку-е овај кућа стекнута.

стелна прид стеона (крава). — Не презај стелну краву. — Је л ти се отелила онај

стелна крава?
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стеља жмекани, од кучина ткани део самара, који штити да дрвени део не

жуља коња под теретом. — Растурим стељу на самар, па у њу турим паре, што га

знам, пробдим кроз Качар. — Стеља се од кучине изаткаје, ко све друго што смо

ткали. — Неје добро наместена стеља, самар убива коња на грбњач.

стењакмауги пејод стена, камењар.— Кудећете кростија стењак пун је змије и

гуштери!

степа се свр потуче се. — Степаше се жене, не можги развадиш. — Степала се

деца, па се и жене за косе доватиле.

Степановцим село.

стера свр 1. дотера. — Стерај говеда поблизо до реку. 2. истера (откос). —

Стерај откос до крај, па да обедујемо, 3. изр у псовци: утера. — Стерам му га на

сестру.

стесни сврсузи. —Опрала ми џемпир, па се стеснил. — Пустил шкембар, па му се

oблекло стеснило.

стесни се свр 1. прибије се, сабије се. — Стесните се малко да седне чича. —

Стеснили се у четири зида, едва дишу. 2. скупи се— Немој се стесни књд га опереш.

стесњување с гл им од стесњује (се). — Не требе ти стесњување на аљину ако се

угоиш, тБг ће гу па шириш.

стесњује (се) несвчини нешто тесним, сужава (се). — Дошло време да стес

њујем облекло. — Ће се стесњујемо да напраимо место и други да седну. — Стесњује

се оној што-е пошироко.

стигне свр 1. дође. — Чекамо да Борча стигне из работу, да се договоримо око

свадбу.—Ће стигне и шише за ручак. — Кад)-цтигнејесен, којзнаје куде ће ти будеш

трг. 2. буде довољно.— Един леб не можни стигне задњн. 3. сустигне. — Ники не мож

да га стигне како брзо оди. 4. пристигне, дорасте. — Кад)-цтигне за женилбу, ће ви

питујемо за вашу девојку. — Јован стигал за у школу, 5. сазри, узри. — Стигалечем за

жетву.— Већем стигли компири, 6. нарасте, в сташе, вподбучи.— Стиглотесто да се

премесује. 7. заврши, постигне, успе у нечему. — Заватише неке кишетине, не сти

гомо на време да овршемо. — Кратачњк ден, па се не стигне да се уработи. — Све се

стигне кард)-це оће. — Од голему работу не стигне се ни да се еде.

стижа ж сустизање, в добра стижа. — Добра стижа, чичо!

стиза (се) несв1. стиже (се), постиже (се). — Не стизам главу да дигнем од

разбој.— Не стиза се више, остарело се и за работу. 2. сустиже (се), достиже (се). —

Туј, на Џеврљанку, увек ни стиза кад)-це врћамо иlзЈ-школу. — Бега испред мене, не

стиза се. 3. допире. — Ел стиза до твоје уши овој што ти оратим, ел не стиза?4. буде

довољно. — Не стиза ни цел)-леб за обед. — Некад ни-е престизало, а сhг не стиза

застругурда задњн. 5. долази. — Јутре стиза камијон з-брашно. — Књд Војча стиза из

работу?

стине несв1. хлади се. — Све мистину руке. 2. зебе. — Стине ми срце ка(д)-чујем

како живу.

стинење с гл им од стине. — Болуе од стинење ноге.

стипса ж фиг тврдица, циција. — О(д)-туј стипсу не мож ништа да извучеш, не

дава. — Неће ти каже тај стипса ништа за ила-лек.

стипсоше се свр 1. уштави се. — Свари се шума, па се стипсоше, па се у тој туру

клашње да се масту. 2. фигумаже се, упрља се, запусти се. — Ква-е тој жена, све се

стипсосала?
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стиска несв1. стеже. — Не стискај толко дете, боли га, 2. фиг плаши се. — Не

стиска му да иде по овуј ладноћу у Село. 3. фиг шкртари. — Стиска сваку пару,

динарчњк му се не турчи. 3. фиг обљуби. — Уватил, па густиска у грмак, ко да ми тој не

видимо.

стиска се несв1. шкртари, штеди. — Стиска се да даде паре да купи нешто на

дете. 2. фиг трпи, устеже се. — Целден се стиска неће да иде у клозет. 3. фиг колеба

се, премишља се. — Стиска се да каже кво војсе десило. 4. фиг воде љубав.— Стискају

се неки там, у јабукар, по мрак.

стискав, -a, -o 1. шкрт. — Млого-е стискава жена, неће ни јајце на дете да

попржи. 2. накисео. — Млого су ти стискаве овеј-јабуке, ако имаш онеј што благну.

стискавац м 1. страх. — Ватил га стискавац, не смеје по овуј вијулицу да си иде

дом. 2. храброст, смелост. — Нема стискавац по ноћ да отиде на Мејане. 3. тврдица.

— Неchм знал да-е толки стискавац, не свиде му се ни крушку да суне на дете. 4.

зелени плод воћа, в зеленац. — Не јеђ тија стискавци, ће ти зберу усне.

стискољ м шкртац, тврдица. — Голем стискољ, да ти живот зависи од|-тој, не

бити дал.

стисне свр 1. стегне и чврсто држи. — Кад)-ти стисне руку, заболи те. —

Стисни торбу и бегеј да ни не виду. — Стисни зуби и трпи. 2. примора. — Да га неје

стиснул, не би му ништа казал. 3. фиг обљуби.— Пази гу опасно да гу неки не стисне

негде у мрак.

стисне се свр 1. скупи се, смрша.— Стиснулсе нешто кода-е болесан. — Стиснул

се ко две паре у кесу, 2. сачува (новац). — Стиснул се за паре ко да ће му ги неки

тражи, 3. скупи храброст. — Стисни се па му кажи ако си јунак. 4. збије се. —

Стисните се, да учитељ пројде.

стица несвстиче, тече. — Књд је он стицал ви сте ватали зевала.

стица се несв1. састаје се, среће се. — Тујкуде се стицају Голема и Мала река

била-е Стојанчина воденица. 2. стиче, богати се. — Стица се по печалбу с пунозној и

работу.

стицање с гл им од стица (се). — Без диринчење нема стицање.

стича несвв стица. — Не стича се лежећки са све четири увис.

стича се несв1. састаје се. — Туј у Село се стичају Власина и Чемерчица. 2.

стиче, богати се. — Такој се не стича ваздњн по кафане. 3. скупља се, окупља се. —

Куде њега се стичају разне пијандуре.

стичање с гл им од стича (се). — За стичање требе труд и рад, и шпарање, а не

расипување.

стовара несв1. скида, сноси. — Стовара коња. — Стовара џакови искола. 2. фиг

окриви, лажно оптужи кога. — Напраи пакос, па на другога стовара.

стовари свр 1. скине, истовари.— Стовари лиги више, докле ћете чекамо? 2. фиr

окриви. —Оће на мене да стовари да сам ја тој уработил. — Целу кривицу стоварил на

брата.

стовари се свр 1. скине са себе терет. — Кад)-це стовари, рамо му беше све

жуљаво. 2. фиг обави велику нужду. — Стоварила се нека рђа на сред путињче.

стоварување с гл им од стоварује, скидање. — За стоварување ми требу појаки

људи, млого има џакови.

стоварује несвв стовара. — Нека стоварује поред (1). — Нестоваруј на другога,

ти си си сам крив (2). — Све што невељаје на другога стоварује (2).
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стовна I стомна ж тестија. — Узни стовне, па за воду на кладанац.

стовне с дем и хиподстовна. —Завати си воду у стовне с оној кладанче подбуку.

стовница ж дем од стовна. — Остале стовнице празне. — Туристовнице у

водник.

стовничка ж дем од стовница. — Строши ми дете стовничку.

стодинарка ж новчаница од сто динара. — Зачас у посластичару растрошил

стодинарку.

стоећки(м) I стојечки(м) прил стојећи. — Нема кад)-да седне, но еде стојечки.

— Оној што сам некад могал и стојечим, свг не могу ни лежећким.

стожажвостожа.— Ваздњнтерам коњи око онуј стожу да овршеморженичку.

стожар м стожер, востожа. — Вржи коњи с конопац за стожар и терају круг

да почнемо вршемо.

стожњк м дем од стог. — Набрамо сено од онуј ливаду у Чуку колко за едњн

стожњк.

стоже с дем од стог. — Зденумо едно стоже од оној сено у падину.

стоже“ с дем од стожа (остожа). — Побимо стоже на гувно, па да насађујемо

снопје.

стои несв1. стоји. — Видим човек стои прет кућу, а не знам кои-е, ни како се

вика. 2. налази се. — Ђубровник стои иза врата. — А што вршњик стои на саџак? 3.

стално је на памети. — Тај порезми стои над главу, требе већ еднуш да га платимо.

4. фиг види се. — Овде не стои вода, овде стои крушум, он се неје утопил, он је убивен

и отишал у Дунав (из гатања врачаре). 5. фиг пристаје што, изгледа. — Кажи, како

ми стои вермене. — Како вој убаво стои јелек ко саливен.

Стоимен м име.

Стоименка ж име.

Стоица / Стојица м име.

Стојанка ж име.

Стојанча м име.

стојање с глим од стоји, стајање. —Тој неје за едење, учмајало се од|-цтојање.

стојаћевка ж осушено стабло дрвета у шуми. — Отоше да посечу стојаћевке у

Скендер.

стојећким прилстојећи. — Немој стојећким да едеш, има времезаработу, седни

ко човек.

стојком фигмушки полну уд. — Боли ме стојко за говеда, иди, па ги ти чувај. —

Турим га на стојка (псовка). — Увати ме за стојка. — Стојко нека му работи, а неја. —

Чим гу види, pипи му стојко.

Стојко м име.

Стојмен м име.

Стојчам име.

стока ж 1. фиг пеј припрост, некултуран, глуп човек. — Куде се дослепута тај

стока беш књд требе да работимо. 2. руља, некултурна маса људи. — Потрчала стока

да види кво се тој работи куде школу.

стокара жауг и пеј од стока. — Стокара една, мисли да с мене мож како се кому

нашњкне. }

стокилаш м човек тежак стотину килограма, крупан и дебео човек. — Ајде,

бре, куде ће се ти носиш са стокилаша, ће те поеде за обед.
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стокилкаж крупна, дебела жена. — Стокилка, едва оди уз брег, ће се упашка.

столица ж фиг греде које чине кровну конструкцију, на којој леже рогови. —

Само добар мајстор умеје да напраистолицу како требе да се на њу збоду рогови.

столичесдем од столичка.—Нек дете седи на столиче, ја ћу му принесем лебац.

столичетина жауг и пеј од столица. — Едва помицам овеј столичетине, куде ги

напраи толко тешке.

столичка ж троношка. — Примакни столичку уз прикладник да се згрејеш,

столче с дем од сто, васталче,—Ће постајмо на столче да се еде, да не доносим

совру.

стоoкашм 1. велики котао. —Требе да калаишемо и стоокаш што топимо маз. 2.

фиг тежак и дебео човек. — Куде ће стоокаш с мене да бди, остаи га да патрави, ја си

oтидо.

стопарац мновац апоена одједног динара. — Џабе ти стопарац, тој сbг ништа не

вреди.

стопарка ж в стопарац. — Вреди колко у продавицу данће стопарка?

стопаре с в стопарац. — Ошишано јаре за стопаре (изр).

стопарче с дем од стопарац. — Даде ми тЊг едно стопарче, колко за симит.

стопи (се) свр 1. растопи (се), истопи (се). — Стопи југовина онолки снег за три

двна. — Стопимо маз и напраимо спржу. — Стопи се свећа на слbнце. 2. фиг смрша,

ослаби. — Стопила се, нема гу ни сто кила (ирон). 3. разгали се. — Стопи се од милину

књд ми тој рече. 3. фиг згреје, загреје добро. — Овија ни огењ стопи.

стопли (се) свр загреје (се), угреје (се). — Стопли на дете млеко да попије едну

чашку да се угреје. — Тамен се ус-кубе стопли, требе па да излазим по ветар.

сторња (се) свр 1. изгуби (се), затури (се), нестане. — Сторњал ми теслицу и не

могугу најдем, па тој тије! — Строрњал се негде у рат, и не најдоше га до сhг. 2. сјури

се, одјури. — Уштркљаше ми говеда, сторњаше се там-доле у реку.

сторњосување с гл им од сторњосује (се), ломатање. — Навикал на сторњо

сување низ)-скркoлије и чепељаци, па га ноге не болу како мене.

сторњосује свруништи, утроши. —Куде онолке паре сторњосује сам Бог знаје.

сторњосује се несвломата се. — Нека се сторњосује куде оће, више ме неје

брига за њега. — Кој ће се више сторњосује низ онуј Чуку, требе човек да се искрши

докле слезне у Село.

сторњоше свр изгуби, затури. — Негде сам сторњосала месаљ и не могу га

најдем.

сторњоше се свр 1. изгуби се, затури се. — Такој ми се по нешто сторњоше, не

могу га после најдем. 2. пеј сјури се, отрчи. — Сторњосамо се нис-тија друм, па у

Предене, на воз. 3. пеј умре. — Сторњосал се најзад и тија мукомџија.

страм страх. — Од овоцко пратил ме стра од глад и немаштину. — И ми у стра

трчи, трчи, те дојдомодовдека. — Живи на стра. — Уватил га голем стра од грмњаву.

— Набрало дете стра, па ватило уплав.

/стража/ изр: — Води га у прву бару на стражу (шифровано наређење које су

партизани издавали за ликвидацију појединих непријатеља).

стражарчи несвстражари. — Доста сам стражарчил у војску, него ме и овде

терају да не спим.

Страина м име.
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/страна/изр:— На коју ћеш страну? —Ћорава му страна! —Ти му држиш страну,

а мене не браниш (подржава га)

страниште / страњиште с стрниште.—Там, у страниште, там сигима срндаци.

— Терај стоку у страњиште да не залита овде око компири.

страње с брег благе стрмине према реци. — Често пасемо говеда у Страње,

близу-е река.

Страње с заселак у Новом Селу.

Страње смтн ливаде, шума, некадашње ориште, односно стрниште.

страњеница жједна од осам страница које чине основу разбоја (Горње Гаре). —

Разбој и страњенице дељамо од буковину.

страњика жзб им стрн, стрњика. — Не терај говеда по страњике, него негде у

öтаву. — Немој се избацкаш по страњику.

страовит, -а, -о опасан, онај који улива страх, страховит. — Беше некако

страовит човек кад!-це појави, сви се одеднуш ућуту.

страотаж страхота, ужас. — Да те увати страота од њега како изгледа, неје

више онија човек, скроз)-сe прeдругојачил.

/страота Божја/изр нешто застрашујуће, зачуђујуће. — Страота Божја колко-е

родилошав овуј годину. — Колки снег напада, страота Божја.

страотија ж страхота. — Да те увати страотија од онуј скркoлију над-Цело. —

Страотија колко су родили компири.

Стратија м име.

стратор м бот лековита планинска биљка.

страување с гл им од страује, страховање, стрепња. — Ватило га страување

како це дете снајде у работу. — Цел. век страување: да л ће најдеш посо, колко ће

работиш, оћелти плату како си се погодил, можли колкода ушпарашда пратиш дом.

страује несвстрахује, стрепи, брине. — Страује да неје тој нешто опасно што га

заболело. — Млого страујеше она од мећаву. — Страује да га не отрују.

страшица ж ветра. — Наватало дете страшицу од њега, па бега чим га види. —

Уватила страшицу од вола, па не смеје да га заврже за јасле.

страшљив, -а, -о плашљив. — Страшљива ко зајац.

страшнило с страва, опасност. — И ми га видомо, некаква алосина, некво

страшнило. — Увати ме страшнило од онуј скркoлију, ноге ми се оцекоше, па ни

макац.

стрвм гроб, место страдања. — Ни стрв му се не знаје куде су га убили. — Били

би срећни књд би му нашли стрв.

стрвење с глим од стрви, расипање, просипање.— Нема стрвење, има да се жито

добро збере з-гувно.

стрви (се) несв1. расипа (се), просипа (се). — Књдеде, стрви трошке по остали

под остал ко кокошка.— Стрви се жито кроз прогоротину на врећу. 2. фигеуби (се), не

чува. — Овај квачка млого стрви пилићи, требегу вржемо са сиџимку за лесу.

стрвина ж мрцина. — Неку стрвину растрзају кучићи по Буђину падину.

Стрвна жмти речица.

стрвољ м неред, русвај, лом. — Зберите тија стрвољ да не стои насред ком

пириште, да се људи чуду.

стрвољење с гл им од стрвољи (се). — Нећу да видим стpвољење по авлију, има

да се работи чисто.
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стрвољи (се) свр расипа (се), просипа (се), в стрви (се). — Не стрвољи леб,

Господ ћете убије. — Што стрвољиш сено, љуцки га огреби?! — Деца знају само да

стрвољу, затој гати уработи. —Немој жито да се стрвољи, и онакој лечка родило.

стргне сврспусти, свуче. — Стргни виронгу на прозор. —Стргнулму гаће, свега

обрукал пред људи.

стреa / стреја ж 1. стреха, настрешница. — Стадoмо подј-цтреу да се сакло

нимо откишу. — Да не беше нека стреја, теше ни упљеска кишетина. 2. кућа. — Па

отишл да се згреје под њојну стреју. — Нашњл је куде це саклони, пот курбеткину

стреју. 3. фиг страна. — Посвадише се у кућу, алмати све држи мужову стреy. 4. изр.

туђа стреја особа која је наклоњенија другима но својој породици. — Кад)-це роди

женско, одма кажу: „Туђа стреја!“. — Од њега се ич не понадуј да помогне, то-е туђа

стреја.

стревавља несвпогађа. — Да се заsвериш како стревавља врапци с праћку.

стревављање с гл им од стревавља, погађање. — Најбољи-е у стревављање с

ваздушну пушку.

стреви свр погоди. — Како га ти бБш стревис камену главу? — Стреви га ко с прс

у дупе (изр). — Како стреви бБш данћс да дојдеш књд он неје туј.

стреви се свр 1. погоди се. — Стреви се такој да заедно дојдемо иlзЈ-Село 2. нађе

се. — Куде се ти бљш сег стреви да гледаш његов огрејаш?3. догоди се. — Стреви се у

недељу рођендан на унука и крштевка. 4. фиг састане се. — Стреви се са Стевчу на

пазар у Власотинци та пооратимо. 5. фиг добије срчани удар, инфаркт.— Стревило га

срце и наместо остал.

Стреини / Стрејини м заселак.

Стреја м име.

Стреља м надимак.

стреља несвриг гледа попреко. — Надул меови, па само стреља с очи с кога це

довати.

Стрељини м заселак у Црвеном Брегу.

стресе (се) свр 1. затресе, отресе што с нечега. — Стресе дрво, срољаше се

јабуке, те си напунимо торбичетија. — Стреси снег од гуњу. 2. задрхти, уздрхти. —

Стресомо се одладноћу књд улезомо у ладну учионицу. 2. потресе се. — Стресе се од

оној што му опричаше за брата како-е страдал.

стрза (се) несвсвлачи (се), скида одећу. — Сваки час стрза чешире тија по

пишкоја. — Стрза се да легне.

стригм обичај код првог шишања детета. —Јутреће прајимо стриг на дете.

стрижа ж стрижење стоке (оваца). — Еси све спремила за стрижу, па да

поöдимо на трлу?

стрижба ж прво шишање детета. — Дај-идемо на стрижбу куде чичини.

стриже несв1. шиша. — Докле бео помлада, ники ми не требеше, набстрим

ножице пазапуцам да стрижем овце. — Научил деда да стриже деца, па не попуста. 2.

фигслути, ослушкује, стрепи. — Што стрижеш суши ко магаре? — Само стриже кво

ће излезне од|-туј њину расправију.

стрижење с в стрижа. — Да ми помогнеш у стрижење овце.

стринка ж 1. стрина. — Понеси овој паниче сас)-сирење на стринку. 2. фиг

кукавица, страшљива особа. — Неchм знала да-е толка стринка, а не мушко.



Црнотравски речник 903

стриша несв1. отреса. — Стриша снег од гуњче. — Стриша брашњиве чешире.

2. стреса, да добро налегне. — Стриша брашно у врећу да види колко још има 3.

стреса рукама кога. — Не стришај дете, ће га изакалиш! 4. фиг потреса, узнемирава.

— Не стришај ме више с теј твоје приче.

стриша се несв1. дрхти, пресе се. — Дете се стриша од ладноћу, а он му недава

да иде да се огреје, него мора да му помага. 2. страхује. — Сви се стришају од њега

књд га поменеш, 3. потреса се. — Нећу се због њега стално стришам. — За свашта

морам да се стришам, а он си две-паре не дава за ништа.

стришање с гл им од стриша (се). — Стришање за овој, стришање за оној и како

дати срце не попусти?— Бадава стришање снегод|-цтогови кад!-ће пада наврља.

стркаља (се) свр 1. скотрља (се), откотрља (се). — Стркаљало се камење на

пут, не мож с кола да се пројде. — Сркаљамо буре на кладанац да га напунимо с воду

да подадује. — Стркаља ми се стовне нис путињче и располути се. 2. сјури се. —

Стркаља се зачас нис падину, па беж по путињче у шумак, да ме ники не види.

стркеља се свр скотрља се. — Стркељал се ниш-чепељак за у Село, па се

изгребал.

стркољи се свр скотрља се. — Стркољи се некво чудо озгор, прекај нас, само

што ни не утепа. — Стркољил се низ басамаци. — Стркољи ми се клубе негде у бурјан

и не могу га најдем.

стрља свр 1. згњечи, згази. — Удари препељугу, она паде, а ја густрља с ногу. —

Стрљај овуј траву међу

дланови да видиш како мирише. — Попадаше сливе на пут, па ги кола све

стрљаше. 2. фигубије, згази. —Теше ме стрља у сокак воловодњица. — Укочи кола да

ме не стрљају докле врзујем сено. - трп прид стрљан, -а,-о, згњечен. — Кој ђавол да ги

берем кад!-цу све сливе стрљане, изгазене.

стрман, -мна, -мно стрм, под нагибом. — Стрман пут, едва волови искараше

сено уш-чепељак.

стрмина жнизбрдица косина, нагиб, в врла страна.— Куде напраи кућу на овуј

стрмину да не можда се пријде.

стрмно прил стрмо. — Куде њи-е млого стрмно, затој све возу з-двојанке.

стрн мостатак стабљика после жетве житарица. — Од оној убаво жито

остаде сњл стрн бацкаљив.

стрњика ж стрн, в страњика. — Збира класје што-е остало по стрњику.

стрњиште с стрниште, в страниште. — Набацкал се на пету у стрњиште.

строна свр 1. смрска, смрви. — За туј речтеше му стропам главу с онуј матику. —

Стропај главу на змију, да се не поживи.2. исецка.—Стропај ми овај кокала заузеље.

- трп прид стропан, -a, -o 1. смрскан, повређен. — Отиде дом са стропану главу. 2.

исечен, исецкан. — Коске су ти стропане за у гра.

строска (се) свр 1. поломи (се), изломи (се), смрска (се). — Све ми се јајца

строскаше у кицељу књд ги понесо из гњездо. — Строскал пуно шише с ракију. —

Строскај ми овија ораси да ги очистим. — Строскаше се влаше у ђепек, 2. истреска

се, раздрма се. — Строска се у онај кола по џомбе нис Помочаницу.

строшен, -а, -о поломљен. — Што-е овај врчва строшена? — Строшено држаље

на секиру.

строши свр 1. поломи. — Узрипал, ел ће улезне, ел ће строши врата. — Кој ми

строши убаво паниче?— Строшил наочаре, па не можда иде. 2. одломи. — Строши ми
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малко од)-тија клас, да обиђнем. 3. фиг потроши. — Строшили онуј стодинарку што

ти дадо? — Строши гу!

строши се свр поломи се. — Паде ми кондирче, па се строши. — Кво ће работиш

ка(д)-ти се строши и тајЈ-една паничка?

стрпи се свр сачека, причека. — Стрпи се малко докле испечем баницу, па ће

едеш.

стрпување с гл им од стрпује се. — Доста-е било стрпување, свгел никад мора

ми тој заврши.

стрпује се несвчека. — Доста сам се стрпувал, одма да ми врнеш паре. — Не мож

се више стрпује, решил ће га пресрића да га лема.

стртољен, -а, -о скупљен, склупчан, згрчен. — Најдо га лежи стртољен у крајчњк

от кревет.

стртољи свp направи, начини што у мањој величини но што треба. — Стрто

љила ми џемпир, не мож се ни обуче, боље да га неје ни плела.

стртољи се свр згрчи се, скупи се. — Што си се такој стртољил, да неси нешто

болесан? — Засувитлила га мешинка, па се сpтољил у кревет и лежи.

стрторен, -а, -о скупљен, сабран. — Не ли ти га дадо големачко, свг ми врћаш

стрторено џемпере.

стртори се свр скупи се, смањи се. —Опрага у врелец, ал ми се блузиче стртори.

— И чичка се нешто стрторил, да неје болесан? 1

стругаљка ж шпахла за стругање хлеба печеног у пепелу. — Узни стругаљку, Па

малко остружи погачу от-пепел.

стругараж 1. пилана. — Трупци ће терамо у стругару за даске и летве за

каратаван. 2. фиг игра канапом који се покреће прстима. — Напраји на деца стругару

от канап да се сиграју.

стругне свр 1. побегне. — Стругнулим чим су улезли у шумак и још га несу

ватили. — Стругну зајаче преко големи рид, 2. постpуже мало (дрва). — Стругну ми

малко дрва колко да имам до недељу, ка(д)-ће дојде па. 3. фиг раздува се (ветар). —

Књд стругне ветар ниш-Чемерник сваки створ тражи неки сврт.

струже несв1. реже, пили (дрва). — Нема кој да ми струже дрва, а ја кабава у

руке. 2. чисти. — Струже матику одј-seвњу. — Струже обувку од блато, 3. фиг

снажно дува, бриди (ветар). — Струже ветар прекоридови, па устура, премалеше ми

образи.

струкм фиг стабљика биљке. — Глејда не ископаш струкови књд окопујеш лук.

— Искуби едно два-три струка ржeницу да видим како напређује. — Дај му едно

два-три струка лукац,

струка ж 1. половина, впаја, в поа.— Сви ћилими сам ткала одј-две струке, црге

и постељке от по три. 2. упредена нит, в жица (1). — Исплела самЈ-му џемпир

o(д)-три струке, нема ветар у њега да мућуне, 3. руда код саоница, в процеп, — Струка

се за санке закачи з-две игле.

струљ, -а, -о рапав. – Млого струље овеј постељке, не мога да заспим.

струљи несваребе. — Млого ме струљи овија шарен џемпир. — Струљу га

чеширке без гаће.

Струма ж име.

Струмина кућа ж мти кућиште, селиште у Јереници (Млачиште).

Струминим махала, заселак.
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Струмићевим махала, заселак.

струна врећа ж врећа од козје длаке. — Пртене вреће смо сами ткали, а струне

вреће купували.

струпа свр 1. стовари, набаца без реда. — Струпасте ли сено у плевњу, ел да

доодим и ја? — Струпал дрва на дрвник. 2. фиг саспе, каже све, в накаже“. — Све му

струпа на куп што сам имала да му кажем, па сbrнек мисли малко и он, а не свеја.

струпи свр посече све, исече све, вистpупи. — Требе да ми неки струпи дрва, а

нема кои.

стручњк м дем од струк, 1. стручић биљке. — Скубни ми неки стручњк од оба

лука. 2. струк тела. — Девојче има овоцњк стручњк, па се крши књд оди.

стручје с збрим изломљена, умршена конопља (Горње Гаре). — Од грcнице

ништа несмо врљали, па ни стручје.

стршељм зоол стршљен Vespa crabro. — Да се пазите, стршељ напраил гњездо
на таван.

студ м хладноћа. — Не знам што ми-е оволко студ. — Отуд, кроз врата, бие студ,

затвори ги добро.

студен, -а, -о хладан. — Не седи на студен камен. — Што ти-е челце толко

студено? — Пие само студено млеко.

студенац м велика хладноћа. — Куде вас, бре, голем студенац, како можда

седите туј такој?

студенило с хладноћа, зима, хладно време. — Немој по студенило да се млого

бавиш бес-кожук. ч

студеница ж 1. велика хладноћа, студен, в леденица. — Увати ме студеница. —

Дојде студеница. 2. хладна просторија. — Деца се помрзоше у онуј пусту студеницу

бес-кубе.

студено прил хладно. — Целден ми нешто студено у душу.

студеноћа ж хладноћа. — Одавно неје била оваква студеноћа. — Куде вас

студеноћа, како издржавате?

студењикав, -а, -о прохладан. — Куде вас студењикаво, ал куде наследеница. —

Јес студењикаво, ал још можда се еде.

студи несв1. фиг дува. — Студи кроз дувке на пенџери. 2. хладно је. — Студи ми

нешто, а неје толко ладно.

студирање с гл им од студира се. — Одј-тој његово студирање нема вајда.

студира се несвриг ирон шета се, дангуби. — Десет године син му се студира по

Београд. — Ја ћу работим, кршим грбину, а ти се само студирај!

студоћа жв студ. — Помодрела од студoћу. — Премалеше ми прсти на студoћу.

стужни (се) свр постане тужан.— Поје, па књдстужни глас незнашел плаче, ел

поје. — Што се дете онакој стужнило? — Стужнил се ко да му-е све пропало.

стултен,-а,-о гњецав, стегнут. — Н-умеје да омеси леб како требе, увек воlj}-e

стултен.

стулти (се) свр угњетави (ce).- Стултил нешто за ручак, едва се еде. — Какав

ти-е овој качемак, све се стултил”

стунтен,-а,-о 1. затамњен, стуштен.— Целден небо стунтено. 2. намргођен. —

Дојде от посо стунтен, нерасположан.

стунти (се) свр 1. смрачи (се), натушти (се) (небо). — Стунтило га, само што не

врне. — Стунтило од Власину, мож и куде нас да се довуче пуста кишетина. —
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Стунтило се, па се састаили небо и земња. 2. фиг намргоди се, намршти се.— Стунтил

се, а ништа не казује кво му-e. — Стунтил чело, несу му све овце на број.

ступа ж аван, в чутура. — Узо ступу и туч да стуцам поприку.

ступало с 1. анат стопало. — Набацкал се на ступало. 2. стопало на чарапи —

Исплела сам ступало, сbг и гредицу да доплетем и готова черапа.

ступаљка ж табан. — Болу ме ступаљке од млого одење преко Џеврљанку.

ступац м пречага на лојтрама и намердевинама, где се стаје (ступује). —Туј ће

туримо два ступца да држу гредице.

ступка“ ж стопа. — Несам здрава на ноге, ал ступку поступку — дојдо докуде

вас. — По ступке у снег се познава да-е неки наћаске одил око нашу кућу, кво ли-e

тражил”

ступка” несвхода несигурно, настоји да прохода (дете). — Почело по малко

дете да ступка.

ступкање с гл им од ступка“. — Поступкува, поступкува и окуражи се дете са

ступкање, па си убaвшко прооди.

ступување с глим одступује, ходање.— Поступување се мож познаје човек.

ступује несвхода, гази. — Пази куде ступујеш књд преодиш Баинску реку, да се

не љизнеш на камен. — Кад)-цтупује, оно крца, крца под ноге, сила Божја-е била тај

Василијина девојка.

стура несв1. скида, истоварује. — Кој ће да стура сено искола? 2. фиг обара. — С

лопатицу, књд га ники не види, стура сушенице од-таван.

/стура браду/изр брије се. — Стура браду, досадило му да оди небричен.

/стура вра/ изр рашчишћава сламу и скупља жито после вршидбе на гувну. —

Испрезај коњи да стурамо вра. — Дојде ни помоћ, зачас стуpимо вра, па да вејемо

жито.

/стура облекло изр свлачи се. — Стура облекло такој ко да-е сакат.

стура се несв1. скида се. — Неје гу срам да се пред-деца стура гола. 2. силази. —

Стура се из буку, растурил још едно гњездо на вране. — Стурај се доле, куде си се

укачил у туј стару крушку!

стурање с глим од стура (се). — Викај још некога дати помогне устурање дрва

искола.

стури свр 1. скине, истовари. — Књд ме сретне стури капу и вика: „Добарден“.

— Стури џакови са самар да џабе не тежу на коња. — Стури оглави од греду да

презамо говеда. — Стури тој гуњче, па седни да еднемо! 2. фиг обори. — Сватови

стурише с пушку јабуку пред невестину кућу.

/стури главу/изр убије. — Заклел се ће му стуpи главу ка(д)-тад!

/стури мустаћи/изр обрије бркове. — Која лите превара да стуpиш мустаћи?

стури се сврсиђе. — Стури се от-коња, доста си га јашал. — Стури се доле, што

ћеш на кров. 2. окане се кога. — Стури ми се од главу, не могу те трпим више.— Стури

ми се от-патку (изр)

стутли свр смеша штогод на брзину. — Стутлила качемак, не једе се.

стутули се свр скупи се, згрчи се. — Стутулил се од нешто: ел од болес, ел од

нешто друго, ники тој не знае

стуца свр 1. убије. — Стуца с кукаљу главу на змију. 2. уситни, смрви. —Стуцали

поприке што ти дадо 3. повреди се. — Стуцал пре ш-чекању. 4. фиг направи, учини
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глупим, заглупи кога. — Стуцала га у главу, па ништа не знаје. — Стуцал гу у главу,

затој иде такој алипава.

/стуца рогови изручини кога мирним, смири немирка. — Ћети стуцам рогови,

неће ми се млого копистиш. — Нека-ебељаван колко оће, има му стуцам рогови да

буде ко бубуљашка.

стуцан, -a, -o 1. уситњен, смрвљен. — Поприка-е стуцана у чутуру што си ми

дала. 2. утуцан, убијен психички. — Стуцан углаву, затој такој орати ко нечамузан.

стуцка свр у дем знач: стуца; измрви, уситни. — Требе се све добро стуцка и

попије с воду наштесрце.

cћућурен,-а,-о скупљен. —Нашли га такој сhућурену снег, смрзал се, скочанил.

cћућури се свр 1. скупи се, снужди се. — Сћућурил се од ладноћу, па дрти. 2. фиr

згреје се, заклони се. — Иди се малко сhућури у кућу да те ветар више не пробива на

орман

суботаж парастос на прву суботу по сахрани. — Нека дојде ка(д)-давамо суботу

на деду.

суботар м човек рођен у суботу по веровању је посебних магијских моћи, в

суботарка. — Само суботари су могли да се бору с теј некрстене силе.

суботарка ж жена рођена у суботу, по народном веровању, могла је да види

oале, омаје, ђаволе и друга бића из света нечастивих. — Свашта виђава суботарка:

вапири, бале, омаје. — Баба ми-е била суботарка, знала-е да баје и стура наврљ и

мађије.

Суботка ж име краве која је дошла на свет у суботу.

суботница ж подушје на прву суботу, в субота. — Дојде и он на прву суботницу

на башту, на сарану неје могал.

сув, -а, -о фигмршав, испошћен, слаб.— Млoгo-е сув кода ништа не еде. — Сува
1 1 t 1

сучка, нема кво на њу да видиш.

сув“,-а,-офит чист, прав, истинит. —Намештај по кућу му-е сува растовина.

/сува гуша/изржељан пића. — Врну се са суву гушу од собор. — Сува му гуша,

сипни му малко да му не загори.

/сува куpца/ фиг пеј без сношаја. — И јучер се врну од|-цобор сува куpца.

сувaкм сува грана, суво дрво.—Набери суваци да наклaдемо огењ претколибу.

сувар м в сувак. — Ја донесем сувари, она ги ноћу крадне од мој дрвник. —

Напуни кола са сувари, ће ми добро дојду за у огњиште.

суварац м фиг мотка. — За њега-е само суварац. —Узни суварац, па га добро

измездри.

суварица м в сувак. — Шће ти толке суварице кад!-ци докарал убава дрва.

сувaчњк, -чка, -чко 1. у дем знач: сув (= који није мокар). — Сувачко-е све, мож се

збира од|-џицу. — Продунул га ветар, па-е сено свг сувачко. — Глеј да одиш по

сувачко да се не каљаш, 2. фигмршав, слаб. — Едели овој дете, што-е оволко сувачко?

сувитли свргнесв1. заковитла, раздува се снажно, стегне мраз. — Књд ветар

сувитли снег, не мож ис-кућу да се излезне. — Књд зима сувитли, цепитујеш што

неchм набрал још дрва. 2. прејако боли. — Сувитлила ме мешина, не знам кво да

работим. — Боли ме зуб, па сувитли.

сувица жзоолласица. — Сувице се накотиле на Китку, само наspћају изрупе.

сувлажан, -жна, -жно који није сасвим сув. — Не леште на сувлажну зевњу
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суво сланце с мед пcоријаза. — Боба-Маричка е бајала од уплав, од суво слbнце,

гасила-е уроци.

сувомразица ж хладноћа без снега. — Поеде ни сувомразица на работу.

сувопенџула ж пејзлобна мршава особа. —Да ми-е даватим туј сувопенџулу, па

да гу све оскубем ко кокошку.

сувота ж суво место.— Немој трице да стаљаш у подрум, ће одвугне, носи га у

амбар, у сувоту.

сугаран“, -рна, -рно позан, закаснели. — Овај ни година беше сугарна, па ошав

не стиже све да узреје.

сугаран” м фиг последње рођено дете.— Како ти-е онија твој сугаран, ел пошњл

у школу? 1

сугаре с 1. последње ојагњено јагње. — Има ли кво да сиса оној сугаре? 2.

последњерођено дете. —Порасте, море, добар момњкод оној Драгишово сугаре.

сугаренце с дем ихип од сугаре. — Немој случајно да продадете моје сугаренце

сугарицаж овца која се последња ојагњила. — Одвојсугарицу и пушти војjarње

да сиса.

сугарче с дем од сугаре. — Едва очувамо сугарче да стане на ноге књд си га мати

öдврљи.

сугреб м место где је пас гребао земљу, користи се у врачању и бајању. — Не

иди куде-е куче врљало сугреби. — Нагазил на сугреби, па пропаде од-чешање.

судење с глим од суди (се), суђење. — Бил је у Власотинци на судење з-брата за

зевњу.

суди несв1. фиг казни. — Ако неће влас, држава, ја ћу му судим! — Што ми Бог не

даде да му ја еднуш судим! 2. фиг одређује, наређује. — Више не оратим с туј

џандарку, она ће мене суди кво требе да работим. 3. фиr грди, прети. — Милиционер

мене суди, суди, па се диже и куде њи отиде. — Књд видоше да ме милицајац суди,

добише крила, још више ме нападоше.

суди се нев 1. води судски поступак против кога. — Суди се дваес године с

Печинови за некакве буке у Раскрсје, 2. фиг расправља се, свађа се. — Суду се коју

овцу да закољу за Велигден. — Ене гитам, на пут, нешто се млого суду. —Суду се око

међу, чијо-е докле. —Затекоги судешеу се кои требе први да отиде на онија свет.

суђенице ж мн нар мит три суђенице трећи дан по рођењу одређују судбину

детета. — Што трећа суђеница рекне, тој бележу негде на снагу и о-тšг дете има

њиан белег. — Што досуду суђенице од)-тој се не бега.

суђено прид предодређено од Бога, одређено од стране суђеница. — Такој му

суђено да буде ноћник и скитник, да лута и никад сврт да не најде до гроб.

сузава (се) несвсужава (се). — Гаћке му увек мати сузава на руке. — Туј се

пролука сузава, а после па дооди ширинка.

сузи свр учини уским. — Сузил чеширке, па му ногавице дошле ко вунија.

сузне (се) свр заузме (се), запне, нагони, натера кога на нешто. — Сузеше ме

синови, те преписа стан на деца. — Сузеше ме да ги водим на собор, ако ме болу ноге

и едва одим.— Сузе се ће иде у Лесковац у школу и морамо да попуштимо. — Сузе се

жена ће купује кравче, и на Петровдњн, на Власину, га, исна, купимо.

суица ж в сувица. — Пун Делтеј суице, само пискају и искачају из дувке.

сујечмица ж помешани раж и јечам посејани на њиви (Добро Поље). — Сејали

смо сујечмицу за превнину.



Црнотравски речник 909

сукаљка ж оклагија. — Узнем сукаљку па развијем коре. — Немојтија узнем

сукаљку дати покажем. — Немој мужа сас)-сукаљку да удараш, ће се сучу жене по

њега (јуриће жене за њим).

сукаљче с дем од сукаљка. — Зачас ћу ја тој са сукаљче да зготвим баницу.

сукаљчетина ж ауг и пеј од сукаљка. — Досади ми, по ваздњн ми у руке тај

сукаљчетина.

сукана баница ж пита, гибаница прављена од кора истањених оклагијом (сука

љком), в баница, врастрзана баница. — Неки повише волу сукану баницу, а неки

растрзану.

суканица ж в сукана баница. — Суканица-е баница од коре сукане са сукаљку, а

права баница-е од растрзане коре.

сукање с гл им од суче (се), 1. упредање. — Умори се од сукање јужетија. 2. фиг

врзмање, јурњава. — Нема више сукање по сокаци, откачил се од)-тој друство.

суклијаш м сутлијаш. — Ће куснеш малко суклијаш, имам, напраила сам

јутроске?

сукне свpдем знач од суче. — Свг ћу ја зачас да сукнем корке и испечем баницу

са сирење и јајца.

сукне“ свр нагло плане (ватра). — Неки запалил Чалетову кошару, сукну огењу

сред-ден у ведро небо, те изгореше црешње и стoгoви.

сукње с дем одсукња. —Облекла неко ускратко сукње, па војсе виду гола меса.

сукњиче с дем од сукња. — Обукла ускратко сукњиче ко за дете, а краци вој

истрчали ко да-е нека распија.

сулимен непр сувише љут (комп: љуцкас - љут - пољут - најљут - сулимен). —

Овој паприче што ми даде беше сулимен, све ме зној изби од њега.

Султана ж име.

Султанац м мти пашњак, извор.

/cума работа/изрза нешто изванредно, одлично. —Ђила сумаработа! — Кад)-це

докара у ново, па сума работа

сумесница ж помешани раж и пшеница посејани на њиви (Свође).

сумља“ ж неверица, сумњање. — Живи са сумљу кои ли му-е утепал коња.

сумља” (се) несвсумња (се).— Сумљада му-е Крања оцекал буку. —Сумља се на

свашта, ал се још не знаје кво се с њега десило.

сумљање с гл им од сумља“ (се). — Његово сумљање неје доказано и затој

изгубил парницу.

сумљив, -а, -о сумњив. — Сви су сумљиви докле не увату лопова.

сумљиво прил сумњиво. — Сумљиво ми-е све тој с њега што се уработило. —

Кад)-тој рече, дојде ми сумљиво.

суне свр 1. сипа, ситне. — Суни му малко млекце. — Суни на човека ракијицу да

се поврне од ладноћу. 2. да, даде, пружи. — Такев је: ни на прошљака неће да суне,

него ли ће тебе!

суне се свр 1. сагне се. — Суну се да узнем ложицу одј-séвњу, пресече ме ко с

нож преко грбину. 2. пружи се. — Суну се он да гу вати за руку, ал се она измаче. —

Сунеш ли се па у мое, руку ћути прбијем.— Суни се, па си узни, тој ли-е тешко?

сyњување с гл им од суњује (се). — Од суњување заболе ме грбина.

суњује несвпружа, даје. — Суњујем му овћг-онbг по неку сушеничку, по лонче

млскцć.
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суњује се несвпружа се, сагиње се. —Залуд!-це суњује преко плот, књд не мож

да га довати.

супетли се несвирон кочопери се, придаје себи већу важност. — Супетли се ко

петњл куде кокошке.

супетлица ж кочоперна, наметљива особа. — Пусти туј супетлицу, немој се

завађаш, него да ми идемо по коњи.

супетљив, -а, -о наметљив, кочоперан. — Немој га викаш, млого-е супетљив, а

ништа не знаје, мож се посвађамо.

супетљивка жона којаје недорасла за неки посао а намеће се да га ради. —Неће

ваљда да узне онуј супетљивку да вој снове за црге.

супетљивком онај који је недорастао за неки поса, а намеће се да га ради. — Кој

ће ти ђавол супетљивко, сbл да ти смита.

супрашка ж1. врућ пепео. —Тури га на супрашку, да се чорба у грне не олади. 2.

ситан осиљав снег који ветар ковитла. — Не видим куде-е пртина, ветар ми носи

cупрашку у очи.

супротив пред насупрот, наспрам, с друге стране. — Стои он супротив нас и

гледа кво работимо. — Расовачки брег — тој ти-е супротив Најдину воденицу.

сур, -a, -ö сив. —Чија-е овај сура овца? — Овујсуру вуну ћумњстим у црно.

сургун м бестрагија. — Ћу га прокарам у сургун, да га више не гледам.

сурдук м пропаст, мрак, провалија. — Све отиде у сурдук. — Пипа по сурдук да

напипа неки излаз.

сурдукне свр 1. баци што у провалију. — Сурдукну га там-надоле у туј скрко

лију, да га ники више не најде. 2. фиг обави полни однос. — Књдвој га сурдукну Мурџа

(бик), крава искоколи очи. 3. изр у псовци: набије, забије. — Сурдукнем вој га на

матер. — Сурдукнул вој га неки!

сурдукне се свр 1. пропадне, нестане, настрада. — Пази да се не сурдукнеш у

туј провалију. — Сурдукнул се низ возник, замалко да погине. 2. устреми се. —

Ка(д)-це орњл сусрдукне озгор, ће ти грабне петла зачас. 3. слети, сјури се. —

Сурдукнумо се низ онија чепељак под Џавдари, па у Предене на станицу.

сурејање с глим од суреје.—Знашли нешто од сурејање, да ми вута не суреје.

суреје несвдобије суру боју, испере се боја. — Ако ги добро не омiстиш, имати

суреју клашње. — Гуња ми суреје од носење по кишу и по слbнце.

суpжица ж помешани раж и јечам посејани на њиви. — Од суржицу смо после

млели превнину за свиње.—Крмили смо стоку, турали суржицу на коњи узобницу.

сурка ж овца сиве боје. — Куде ти се дену сурка?

суркас, -та, -то сивкаст.— Иде не суркасто, ал неје бњш ни суркасто, а од суру

вуну-e.

суpлаж фиг пеј нос, велики нос. — Надула сурле, неће с мене (да) орати. — Море,

требало-е да му рашчукам онуј сурлу ка-це раздра на мене.

суpлоња м фиг онај који има велики нос. — Тија суpлоња што знаје да проноси

аброви по село.

суpнисан, -а,-оупропашћен, вуpнисан. — Јечем ни све суpнисан, улезла говеда,

па одила по њега, одила.

суpнисување с гл им од суpнисује (се). — Све пошло на суpнисување. — За

суpнисување коња с тешки товари ће га утепају дома.
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суpнисује (се) несвпропада, уништава (се), упропашћава (се). — Ники не види

како полагачке суpнисује кућу. — Суpнисује волови с претоварена кола дрва уз

Гувниште. — Суpнисује се дан)-ноћ работејећи по грађевине. — Онолке се јабуке

суpнисују, а он)-неће ни да обиђне.

суpнише (се) свруништи (се), пропадне, упропасти (се). — Говеда улезла у овће,

свега суpнисала. — Не остаљај брашно у подрум ће се суpнише. — Поганци сурни

сали жито у амбар. — Суpниса се човек од работу. — Остану ли на зевњу да лежу,

јабуке цесурнишу, боље ги тури у комине. 2. фиг нагрди, наружи. — Кад)-дојде

башта, па поче да вика на њи, све ги суpниса. 1

суpтук м сметењак, неспособњаковић, неспретњаковић. — Он је за тој суpтук,

неће знаје да га уработи како требе.

суpтуклisк с неспособност, незнање. — Такев суpтуклек још неchм видел од

едног мајстора.

суpтучина ж аугм. и пеј од суpтук. — Суpтучина, упропасти ми ветрењачу и не

поправи гу.

суpтучки прил невешто, лоше, како то зна и уме суpтук. — Уработил Га

суpтучки.

суpча м во сиве боје. — Покарај брже сурчу, да га презамо з-Гаљу.

сустиза несвсустиже. — Нарађала деца едно друго до уши сустиза.

суцки, -а, -о судски.—Имам суцки спору Власотинци око шумаку Бачевиште.

суцки прил судски. — Тој ће решимо суцки ако нећеш све добро.

суче (се) несв1. оклагијом развија коре.—Прво суче коре, па ги после премаже с

маз, па ги реди едну врз другу, а између њи тура упржено зеље и, ка(д)-це испече, тој

се вика зељаница. Ете ти рецепис. 2. фиг упреда нити. — Узо да сучем врце за

подвешке, па се замаја око нешто и заборави кво сам работила. — Сучем конопци од

грснице. 3. намотава пређу. — Цел ноћ суче цевке за ткање. 4. фигмота се, јури,

бесни. — Деца се само сучу горе-доле, не дај да више праву тарав-тарав по кућу. —

Суче се народ по собор. 5. фиг јури, трчи. — Како ја тебе са сукаљку (ударам), такој да

се по тебе сучу момци /девојке (басма), 6. фиг глади, сврдла (бркове). — А он)-ништа

не орати, свл суче бркови и слуша, ники не знаје кво мисли с његов мозак. 7. фиr

лаже. — Врти, суче, измишљава кво му падне на памет, сЊл да те превара.

сучка ж 1. сува грана, в сувак. — Наберем сучке за потпалу. 2. фигмршава особа.

— Напраил се сучка, ископнејал, да га не познајеш.

сушеница ж печеница. — Наалил се, па све сушенице поеде.

сушеничка ж дем од сушеница. — Сел да ми-е една сушеничка, да вој покажем

како се еде.

суши несв фиг пребија. — Бие, па суши. — За тој што-е напраил, ће му сушу дупе

дом.

сушила ж страх, зорт (М. П.) 1

сушина ж 1. суво, бескишно време. — Упропасти ни овај сушина и ливаде, и

жито. 2. осушене стабљике конопље. — Зберемо сушину, па на трлицу чукамо.

сушица жмед туберкулоза, вјевтика.— Има сушицу, затоlj)-е онакој пребледел

и не можда работи.

сушница ж просторија за сушење тканине која је ваљана у ваљавици.

сцацка свр 1. сашије што густо, збије, згусти, в нацацка. — Млого си сцацкала

ласке око огрљак на вуту! — Још књд војсцáцкам манистра на ћенари око гушу и на
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рукави, има да буде најубава кошуља, 2. густо посади што. – Млого си сцацкал

оџаци за компири. 1

сцепен,-а,-о поцепан. — Што су ти сцепене нове панталоне?— Иде све сцепено

дупе.

/сцепено грне изр пеј 1, промукло оглашавање. — Што се дерња тој сцепено

грне?— Поје како сцепено грне. 2. фигнеразговетан говор. — Пијан, па крчи нешто ко

сцепено грне.

сцепи свр 1. поцепа. — Све што му обучеш он зачас сцепи. — Куде си, бре, па

сцепилдупе, немајмиру едњн. 2. разбије (главу). — Сцепи му главу с камен, па бљину

крв, едва га заустаише.

сцепотина ж поцепани одевни предмет, рита. — Теј сцепотине ја ти не крпим

више. — Куде си пошњл у теј сцепотине, ко да нема кво да обучеш?

сцрцорен,-а,-о скупљен, снужден. — Седи дете сцрцбрено у мрак, само у кућу.

— Даде ми нешто сцрцöрено, вика исплела ми џемпир.

сцрцори (се) свр 1. направи штомањим но што требе.— Сцрцорил га кода неје

ималот кво да га напраи. — Млого си туј чипку сцрцорила, требе да-е поголемшка. 2.

скупи (се), учини се јадним. — Сцрцорил се пот кишобран, кобајаги це саклони от

кишу. — Сцрцорил се под|-цргу, па дркти.

T

та вези па — бжени се за таћију, та се зацрни.

табакм 1. лист папира. — Исцепи ми еден табак из)-свеску, да напишем писмо

на Драгивоју у работу. 2. хартија, папир. — Имаш ли неки табак да ми замоташ овој

шише. 3. изр: пресавије табак тужи. — Ништа му друго не мож, но да пресавијеш

табак, па на суд.

табарка ж каца с водом у казаници кроз коју пролази цев са алкохолном паром

која сехлађењем претвара у алкохол. — Наместимо све како требе и казан и табарку,

лулу, сипамо комине и наклaдoмо огењ, скл чекамо да потече првак.

табаџијам силеџија. — Како-е почел да се бије з-деца, син ће ти брзо постане

табаџија.

табланет м карташка игра. — Млого су зимени играли табланет.

таблица ж ђачка таблица на којој се писало крижуљом.

таблица делења ж таблица дељења с одређеним бројем. — Најбоље знаје

таблицу делења у разред.

таблица мложења ж таблицамножења.—Нејејош научил таблицу мложења.

табијатм ћуд, нарав, в тадијат. —Такев му-етабијат, туј му ништа не мож.

таван, -вна, -вно мрачан, таман. — Подрум ни-е млого таван, ништа се не види,

мора да оцкpкнем врата, књд нешто работим у њега.

тавнеје несв1. смркава се, пада мрак. — Поче да тавнеје, побрзо да збирамо сено

и товаримо у кола. 2. навлаче се тамни облаци. — Тавнеје откуде Власину, бојим се

ће дојде попишуља. 3. фиг добија неприродну тамну боју. — Почел Страина нешто да

тавнеје у лице.
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тавнеје се несвцрне се облаци. —Тавнеје се откуде Бесну Кобилу, неће ваљаје, и

овде да дојде.

тавни се несвсмркава се, пада мрак.— Поче се тавни, да прибирамо овце накуде

трлу.

тавнина ж мрак, тама. — Још је тавнина, још се неје расавнуло.

тавнином прил по мраку, по тами. — Дигнем се тавнином да стигнем на брану,

на работу. — Отишњл Вукан тавнином, неје тел да ни чека.

тавница ж 1. в тавнина. — Још за тавницу појдоше с рабаџије у Предене на

станицу. — Не можсе снајдеш потујтавницу, да запалим гасарче. 2. фигзатвор, апса.

— Сег он лежи у тавницу, а они си и даље тргују с коњи.

тавно прил мрачно. — Беше тавно ка(д)-дојдоше од|-цобор на коњи.

тавњан м тамјан, тамњан. — Запали тавњан да раскарам ђаволи ис-кућу.

тавњаника жбот врста грожђа. —Млого волутавњанику, само ропћу са зуби.

тавњанчњк м дем од тавњан. — Натурај тавњанчђк, па запали, да излезне тај

ђаволина ис-твоју кућу.

тавњување с глим од тавњује. — Толке године тавњување, како да се човек не

разболи.

тавњује несв1. тамнује у затвору. — Да-е ондак малко тавњувал, не би га сir

закачиле три године. 2. мртав у гробу. — Мој човек тавњује у гроб, а душманин га,

ене, излезал из апсу, и куде-е туј правдина?

тāг / тi.г прил тада. — Да сам билтЊг туј да га снемам наместо.

тагашањ, -шња, шњо тадашњи. — У тагашњо време је тој било такој, а сhг је

овакој.

тадијат м в табијат. — Млого лош тадијат му има детето.

тазбина ж род по женској линији. — Били у тазбину целу недељу.

тазе прид непром 1. свеж, свеже. —Наалила га, ако неје тазе леб, неће еде. 2. фиr

најновије. — Ел имаш какве тазе вести изј-Село?

тāење /тајење с глим од та(ј)и (се). — Куде мене нема тајење, свети одма у очи
накажем.

тāи (се) несв1. држи (се) што у тајности, крије (се) што од некога. — Још тој од

мужа таи, ал ако дознае, зло це неки проведе. — Таи и од мене куде работи Виџа. —

Тој се одј-деца таи, да те негде не офирају. 1. крије се. — Дом је, ал се таи да га не

увату на војну веџбу.

таин м војнички хлеб. — Таин у ранац, ранац на грбину, па у строј.

тај (тија), тај, тој мнтија, теј, тај покзам тај. — Тај човек, с туј жену и тој дете

отишњл куде тија пријетељи и понел исте теј бомбоне на тај тамо њина деца.

тајба / тајваж зидарска дружина, тајфа. — Раније се у работу ишло у тајбе. —

Свака тајва си-е имала свои мајстори, калфе, шегрти и чираци, и својега вођу.

тајнос жтајност. — Све су тој у тајнос уработили. —Тој неје никаква тајнос да

се оженила Љубинка у Лесковац.

такbв, -ква, -кво 1. такав. — Да-е мој муж такbв, одавно би га остаила. 2. фиг

значење „претпостављеног квалитета“, надређен, који се подразумева, добар. —

Муж воljЈ-е такbв мајстор, њега да погодиш за кућу. — То-е само такbв човек!

таки пок придзам такав. —Таки човек се еднуш увекрађа. — Стаки људи не мож

да излезнеш на крај.— Иматаки апетит да ће цело прасе изеде и пада му-е малко.

такне свp дира, изазива. — Ако га па неки такне, ја ћу му судим.
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такој прил тако. — Такој требе да се работи, по домаћински, а не како ти.

такса свр фиг смањи се, пропадне. — Скроз је таксал све трговину. — Нешто ми

тија човек млого таксал, не беше такbвка(д)-дооди летоске.

такши, -а,-олакши, слабији. — Овија џакти-е такши од онога. — Старијат ми-e

нешто такши ђак од малотога.

Тала ж надимак.

таламбас м 1. фиг бубањ, тупан, в удари у таламбаси.— Там, откуде Чуку, чује

се како удара таламбас. 2. фигбука, галама.— Што-е патакој рано дигалталамбаси?

таламбаса (се) несвправи буку, галаму, неред, таласа (се). — Немој он млого да

ми таламбаса по кућу, да га ја не смирујем! — Цел се собор од народ и свирачи

таламбаса

таламбасање с глим од таламбаса (се). — Чује се таламбасање од Гoрешњак на

Мејане.

талантаж 1.густи дим, густа прашина. — Стуј метлу диже онолку таланту да

сви искочимо ис-кућу. — Не дизај таланту по авлију. 2. фиг мушкарац галамџија,

подбуњивач. — Муж вој-е голем таланта, сЊл подбуњује људи без разлог.

талантење с гл им од таланти. — Које ће ти толко талантење, врљи туј дуван

чину, не труј се.

таланти несв1. дими. — Целден по кућу таланти чур, књд н-умеје да накладе

öгењ. 2. фиг пуши. — Што толко талантиш? — Немој више да ми талантиш с теј

цигаре!

талашка несвпремеће, претражује.— Чим дојде, почне да талашка кво да еде.

— Неки ми стално талашка по ковчњксас)-спрему, кое тражи — не знам. — Тала

шкали вој по кућу, тражили паре.

талашкање с гл им од талашка. — Неје лепо талашкање по туђо. — Требе да

имаш нос за талашкање.

талпа ж дебела подна или таванска даска. — Од онеј растове греде настругамо

талпе за под.

там прил тамо. — Еси бил там, куде чичини, нешто те викаше? — Там било, там

остало (изр).

таман прил 1. по мери, одговара (нечему). — Ципелке су му таман, а кошуљка-e

нешто поголемшка, 2. истог трена, управо сада. — Таман да појдем, нешто ме

викаше.

тамбис м амбис, провалија. — Пази куде одиш, кад-слазиш у Село, да не

одлетиш у онија тамбис.

тамдале прил чак доле. — Шутнуше деца лопту, одлете имтамдоле, свгту немож

најду. — Отркаља се чутурица тамдоле у реку.

тамина чини ми се, као да. —Тамина видо Драгиша на вашар у Власотинци, ал

одолечко. — Тамина пројде Загорка нис-пут с коња за у воденицу.

тамке прил в там. —Тамке дупе, и ја да седнем.— Мрдни се малко на тамке.

тамнина ж в тавнина. — Немој ми доодиш по тамнину како досег, подрани

малко.

тамњи, -а, -о пок зам који је тамо, отуда. — Дај ми тија тамњи чук. — Ја сам

ис-тамњи Боровик.

Тамњи Струмићевим мн заселак села Златанци.
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там-овам прил тамо-амо. — Само трчим там-овам, никако да постигнем да

сработим.

там-онам прил тамо-онамо. — Там-онам, там-онам и умори се трчајећи.

|Тамо-он, тамо-она, тамо-они/ користи се у изразима: 1. кад се наводе нечије

безобразне речи или нешто недолично за кога: — Нагалати ме тамо-он: „Немој да

едеш говна!“. — Затеко гу, беше се рашчепила тамо-она, с опроштење, све вој се

види. 2. у клетвама. — Никад, тамо они, кућу не видели! (клетва).

тамо њему изр који се користи код деликатних израза да би се означило да се

односи на трећелице, а не на онога коме се саговорник обраћа. — „Нејеђ говна“, рече

тамо њему, „и да те више несšм видел у моју авлију!“

тамте-овамте прил в там-овам. — Само ме терају да идем тамте-овамте, на крај

ништа не уработи.

тāмте-онамте прил в там-онам.—Не могу више да идем тамте-онамте, ија имам

душу.

тамтум (там-тум мнеповрат, пропаст, нигдина, в тандарија. — Одавно-е све у

овуј зевњу отишло у тамтум.

тaнaлак прил в тенелак. —Не мож све на таналак, за нешто мора и да се побрза.

танац м коло. — Ситан танац ће води књд га доватим.

тaнaчњк, -чка, -чко прилично танак. — Затој ми требе една таначка кајла, да

поткајлујем креденац да се не цима.

тангира свр брине, онеспокојава. — Ништа га не тангира, списи ко утепан, а ја

цел ноћ премисли како ћемо јутре.

тандара несвпеј прича глупости, лупета. — Како војне досади да тандара по цел

дан.

тандара-мандара бесмислица, збpда-здола. — Напраил га тандара-мандара. —

Куде њега-е све тандара-мандара.

тандаријаж пропаст, неповрат. — Ти му ништа не мож помогнеш књд је све

отишло у тандарију. — Ако не мож друкше, нек иде у тандарију!

тандpкало с 1. све оно што тандpче. — Закачил на колац некво тандpкало да

плаши пилишта од градину. 2. радио-апарат. — Угаситој тандpкало, излуде више од

њега 3. брбљивац, в торокало. — Кој да слуша тандpкало што си другу бригу нема,

но да тандpче.

тандpкање с гл им од тандpче. — Излуде од|-тој тандpкање.

тандpче несв1. клепеће, удара у штогод. — Тандрчу нечија кола нис-пут. 2. фиг

лупета, прича глупости. — Остаи га куде Маргу нека вој тандpче, ја га не мога

слушам.

Тане м надимак.

танежм одећа од танкогматеријала. —Облекла неки танеж, све се смрзе докле

стигомодом.

танкокорес, -та, -то танке коре. — Овеј су лубенице све танкокоресте, таква им
1

CeMKa.

танкокорка ж плод танке коре (лубеница, тиква). — Само да-е лубеничка

танкокорка, он ће одма купи две.

танкошиec, -та, -то танкошијаст. — Млого-е некако исцибравела, постала

танкошиеста.
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/танте за кукуригу изр мило за драго. — Ће му врне Динча танте за кукуригу,

само чекај да видиш.

танурм (Лебет, Мрковица, Мачкатица) 1. дрвени тањир, овал. — Црвен кур на

танур (загонетка — паприка на тањиру). — Донеси на гости нешто на танур да

замезу. 2. округла даска на којој се меси, в круг. — Замеси леб на танур, па га покри с

месаљ да сташе.

танурче с дем од танур (Мачкатица, Лебет, Мрковица), тањирић. — Куде

однесе оној тануpче, књд ми највише требеше?

Тања м хипокористик од Стојан, Стојанча.

тањи несвистањује, чини тањим. — Немој га више тањиш, не праишчачкалицу

но држаљу за матику.

тањирача ж врстајабуке. — Млого су рађале онеј тањираче у Малу падину.

тањирче с дем од тањир. — Раздадо си такој тањирчетија по комшилisк, сал два

ми осташе.

тањирченце с дем од тањир, тањирић. — Остаило дететањирченце на клупу, а

свиња га нашла па скрцала.

тапа-тупа узвономатопеја ударања. — Тапа-тупа, тапа-тупа, изнатепа му се

добро, па други пут нек мисли крош-чи овће стоку прокарује.

тапија ж исправа о власништву непокретне имовине. — Погорешени и тапије

књд Бугари запалише кућу.

тапка несв1. гази, утабава. — Нездржа га, па само тапка у место. — Тапка снег

прет-појату, да нарани овце. 2. фиг игра се сличицама фудбалера. — Ћели тапкамо

сличице од фузбалери?

тапка се несвигра се са сличицама тапкајући их. — Остадоше да се тапкају

прет-школу.

тапкање с гл им од тапка (се). — Кво-е тој тапкање око кућу. — По целден се

играју с некво тапкање на басамаци.

тапша несв1. тапше кога. — А што те Мисаил онакој тапша по рамо? 2.

аплаудира. — Можда орати кво оће, ники му више не тапша.

тапшање с гл им од тапша. — Немојте с тапшање по рамо па заебе.

тараба ж даска за ограду, грубо тесана секиром. — Заградил авлију с нове

тарабе. — Наденул се на тарабе.

тарабичка ж дем од тараба. — Одељи тарабичке да заградимо градинче.

тарабук м бубањ (Мачкатица, Лебет), в тупан. — Дудук и тарабук и ете ти

весеље.

тарав-тарав изр неред, лом. — Какbв је тој тарав-тарав по кућу?

тараија жутрина. — Несу ви овој власинске тараије да овде пасете говеда, овој

су ливаде што се косу.

Таралије м мн житељи засеока Таралисци.

Таралисци м мн име засеока у Мачкатици.

тарана ж 1. резанци од теста. — Напраћ тарану, па гу тури да се суши пот

крушку, у ладовинку. 2. јело од резанаца од теста. — Да ти сварим тарану да

поручкаш.

таранчуг м торба од ошишане коже за чување брашна. — Куде си обесила

таранчуг, не мога га најдем?
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тарапанажеyжва, лом, неред.—Дојдоше изачас напраишетaрапану.— Како се

снајдо у онуј тарапану — не знам.

тaрапка ж дем од тараба. — Скршила се тарапка, па се туј провуче лисица и

грабне кокошку.

тараса ж тераса. — Волим књд ми се расцввту мушкатле на тарасу, па се

промуну кроз ограду.

тараторм фигнеред, гужва.— Бегејте сидом, напраили сте митаратор по кућу.

тарга ж трагач за ношење цигле и камена. — Старгуће побрзо пренесемо цигле

на спрат.

таријаћ м веома горко, папрено јело. — Какав си овој напраила таријаћ, не мож

се једе.

тарчуг м види таранчуг.

Таска ж име.

таслица ж 1.манжетна. —Да ми сашијеш убаву кошуљку, да буде стаслице. 2.

тањирић, тацна. — Донесе ни каву, а на таслице по ратлук с ораси.

тáсличка ж дем од таслица (2), тацница. — Све ми се распарише шоље и

тáсличке.

татабица жзоол стеница Сimex lectularis. —Ћети изеду уши татабице, што гине

куpталишеш с неки прашак?

татабичав, -а, -о пун стеница, стеничав. — Кревет им је татабичав, не можни да

заспиш.

татеке изр циганска узречица. — Ете ги чергари, сšг ће: „Татеке, да ни дадеш

малко сланинку, а ако имаш и сиренце!“

татком отац (чује се највише у Лебету, Мрковици и Црвеном Брегу). — Нејети

од)-татка остануло (изр). — Не ни је туј татко. — Кад-дојде татко, питуј га, ја се у

таткову работу не мешам.

татков, -а, -о очев — Да неје татков, он би га узел.

татковина жочевина.— Продал би он и татковину, ал нема кои да гу купи.

татлабење с гл им од татлаби се. — Навикал на татлабење уз други, па и сbГ

мисли да ће такој да се притатлаби и пројде.

татлаби се несвприкључује се коме, придодаје се коме, пришуња се. —Татлаби се

ти колко оћеш, с мене не можда идеш у Грдилицу. — Бадава се татлабиш, неће га

испуваш тој што си наумил. — Татлаби се он уш-човека бес питање, ако му нешто

требе, ел ако се плаши, да му брани стра.

татлијам фиг срећник. — Он ти-е за светатлија. — Ја сам само за невољу татлија.

татљавење с гл им од татљави (се). — Само ми иде на живци тој њојно

татљавéње с работу.

татљави (се) несвради што споро, неумешно, површно, одуговлачи, отеже. —

Ваздšнтатљави око оној шиљеже што закламо, никако да га распастрми. — Доста се

татљави, кад)-ће поодимо више?!

Таћија м име.

тāу узвономатопеја пуцња. — Тау! — испали пушка у долњу малу.

Тáце с надимак.

тациња (се) несвдодирује (се), пипа (се). — Нетацињајгу више, ћете изеде змија

За тој.— То-е мастено, тој се нетациња. —Туђо се нетациња. — Нетацињај се у туђу

жену.
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тацињање с гл им од тациња (се). — Нема тацињање, само гледање.

Тацка ж име.

тачкица ж купон за снабдевање после Другог светског рата. — Све смо после

рат купували на тачкице и бонови.

тāшња ж ташна. — Остала муташња и неки ножићуташњу. — Донел му башта

тāшњу за у школу.

ташњица ждем од ташња, ташница.— Купили војиташњицу, па се упицанила,

cБл врти з-гузиче књд оди. 1

ташњиче с дем од ташња. — Оће да и на њега купимо ташњиче. — Скво си

напунил ташњиче те је овакој тешко?

тЊкми свр проси, испроси. — Твкмили девоку за Радоила чђк ис-Преслоп.

твор м дивља животиња Рutorius putorius. — Смрди тија твор да му се не

приоди.

тврдачњк, -чка, -чко прилично тврд. — Овој сиренцетитврдачко по мојукус.

тврдовиместа, -то која је тврдог вимена (крава, овца). — Кравче ми тврдо

виместо, намучим се докле га измузем.

тврдоглавес, -та, -то тврдоглав, својеглав. — Да неје толко тврдоглавес, па да

му оратиш.

тврдоглавка ж тврдоглава, својеглава женска особа. — Он тврдоглавес, она

тврдоглавка и ете ти жива мука.

тврдоглавком тврдоглав, својеглав човек. — Нете тврдоглавко с нас да појде,

но ће си сâм оди по његов пут.

тврдоглавоња м ауг и пеј од тврдоглавко. — Муж вој-е тврдоглавоња, па не

споређујемо с њи.

тврдоглавос м тврдоглавост. — Ете кво напраи његова тврдоглавос, да остане

беfз)-жену.

тврдоглавче с тврдоглаво, својеглаво дете.—Ако-есšгтврдоглавче, кво ће тек

буде књд порасте.

тврдокожац, -кошка, -кошче 1. који је тврде коже (животиња). 2. фиг нео

сетљив човек.

те речца ето. — Те га Тања из воденицу. — Бегеј, те га лумави лумча! — Те ти

говеда, па ги сам чувај, а ја отидо. — Те ти гу Перса на врата.

тевекелија м човек лаке руке, весео човек. – Тој знаје цело Село каков је

тевекелија бил мој деда.

тевтерм бележница. — Све имам у тевтер кои ми колко дугује још од лањску

годину. — Тевтер ће каже све, кво има да се лiЖемо.

тевтерче с дем од тевтер.— Има лите у тевтерче, ако нема, дате упишем?

тегав, -а, -о спор, тром, безвољан. — Млого-е тегав човек, како мож с њега да

живи не знам. — Тегав неки мајстор три дина работи едну собу.

тегавац м спор, тром, безвољан човек. — Ич ми не требе тија тегавац, да ми

отегави посо.

тегавење с гл им од тегави (се), отезање, одуговлачење. — Задоцни ни с њојно

ођутрошњо тегавење, те не стигомо поранчке како смо мислеле.

тегави (се) несвотеже, одуговлачи. — Немој га тегавиш, побрзо спремај коња,

да идемо. — Тегави ни едно прозорче три године. — Тегави се млого књд работи. —

Немој се тегавиш, но копај! — Целден се тегави, не мож се спреми.
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тегавка ж пеј спора, пипава женска особа. — Тегавка, не саши ми сукњу за књд

ми требеше.

тегавко ж пеј спор, питав човек. —Два двнатегавко коси едну ливаду, а колко ни

још стоји некосено, питај бога.

тегаво прил споро, пипаво, безвољно. — Работи, аматегаво.— Све ми овуј годину

пошло тегаво.

тегавче с споро дете. — Н-умеје само да се облече како требе, тегавче, а оће у

школу.

тегар м фиг 1. пеј велики стомак, мешина, в тулбак. — Кад)-те мунем у тија

тегар, ћу ти истресем пашиште. — Неје га срам пустил онолки тегар. — Едва вуче

онија тегар, 2. фиг пејдете с овећим стомаком, пупавче. — Кој ће ти ђаволтија тегар,

па га стално водиш с тебе. — Нека тегар седи дом, да ни не смита.

тегаран“ м човек великог стомака. — Не мож сe нaедетегаран, свему малко што

туриш пред њега.

тегаран”,-рна, -рно заметан, кабаст, незгодан за ношење. —Тајторбетинати-е

млого тегарна за носење, тури гу у тршељ, нека гу коњче носи.

тегарење с глим од тегари се. — Ископне, непостаде жена од)-цилно тегарење,

ал ники тој не види.

тегари се несв фиг мучи се, труди се. — Тегари се да укачи трупци у кола, ал не

бива сам.

тегарче с дем од пегар (2). — Куде она, туlj)-и њојно тегарче.

тегет прид модар. — Обукуј онуј тегет кошуљу ус-тејшајачне чешире.

тегетан, -тна,-тно модар. — Облекал оној тегетно одело, па сума работа.

теглење / тегљење с гл им од тегли, 1. вуча. — Тија волови чувам само за

теглење. 2. напоранрад. — Оволкотеглење, и па ми ништа не признавају. — Ископнел

o(д)-тегљење по работу.

тегли / тегљи несв1. вуче. — Балдисаше волови теглејећи ус-Купински рид

претоварена кола. 2. фигради напорно, мучи се. — Тегли сt. г, кад)-чколу неси тел да

учиш! — Доста сам теглил ко сивоња, сbк ћу малко да се отегнем у ладовинку. —

Тéгљи га срце за дом. — Сам тегљи за целу кућу.

тегли се /тегљи се несв 1. отеже се, развлачи посао. — Тегљи се мајстор, неће

даработи како требе. —Пази како водиш волови, Брешко се тегљи, неће да вуче. — Не

тегљи се толко, него ајде да работимо. 2. вуче на другу страну, отима се. — Тегљи се

Мурџа, ће откинејуже. —Тегљи се ти колко оћеш, сbк сам те врзал, немаш куде.

тегљач монај који тегли, вуче.— Да имам јЈош-едног тегљача, па да ги спарим c

Мурџу.

тегљење с гл им од тегљи (се). — Цел живот тегљење. 1

тегобија ж тешкоћа, мука, проблем. — Големо имање, голематегобија. — Имам

си едну тешку тегобију сврзану заселидбу: кудећу и како ћу, књдјош неchм осигурал

сврт на породицу.

тегота ж в тегобија. — Живот ми пројде с теготу.

тежак, -шка, -шко 1. има велику тежину. — Тежак товар, не диза се. 2. фиг

велики. — Она ти-е тешка свађалица. — Тежак свађаџија. — Тежак кавгаџија, 3. фиг

трудна. — Видим, па ти-е етрва тешка, 4. фиг опасан, неизлечив. —То-е тешка болка.

5. изр: —Тежак инвалид (непокретан). — Тежак човек (неразуман). — Срећан колко-е

тежак (срећник).
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тежачек, -чка, -чко прилично тежак. — Овој дете, море, постало тежачко.

тежи несводајеутисак веће тежине. —Десет кила компири, а толко тежи да се

едва носи!

тезетар м мајстор на калупљењу цигле. — Калције опслужују тезетара.

текме с корито за спремање и ношење малтера. — Мешај, немој се стегне

малтер у текме.

текмичар м шаљ техничар. — Голем ми-е па он текмичар, носи текме. —

Завршил за текмичара, па нема посо.

текмиче с дем од текме. — Замешај малтер у текмиче.

текника м фиг справа, направа, машина, техника. — Ебем ти текнику, књд неће

да работи. — Квати-е тој текника? — Куравте текника (изр).

текничарм техничар. —Завршилза доктура, а братмутекничар награђевину.

текнички, -а, -о технички. — Пошћл у текничку школу, ће буде текничар.

телм жица. —Требе ми тел што не рђа, да турим брњку на свињу. — Врзала га

cњстел да војне побегне.

тел,-а,-о хтео (<хтети). — Нејетел да дојде. — Да-етел, сигурно би те викал на

свадбу.

/тел не-тел/изрхтео не хтео. —Тел не-тел такој ће буде како ти ми казујемо. —

Тител не-тел, ми ци идемо. t

телес 1. младунче краве. 2. фиг пејглупак, будала. — Ич га не питуј, он је теле за

тој.

телење с глим од тели се. —Ако се разбираш у телење, ће ми помогнеш, требе се

Првка отели а ја сама у кућу.

телећина ж телетина. — На деца давамо телећину, а на нас свињећину.

телиште с аут и пеј од теле. — Ритну дете телиште, да му искара црева.

1 телчарник м тор за телад. — Имали смо лом говеда, кад!-це краве изотелу,

телци држимо у телчарник.

Телчарницим мн ливаде.

телче с дем од теле. — Како се убаво играју телчетија по кошару.

телчина жзб им телад. — Пушти телчина да сисају.

телчишта ж ауг и пеј од телчина. — Пропадо трчајећи по тај телчишта.

темељак“ м дем од темељ. — Удари темељак за појатку доле, у сливе.

темељак“ маут и пеј од темељ. —Ударилтемељак коза амбарију, а неза кућу.

темељак“ м зб им камен темељац. — Ис кои мајден докара овија темељци?

темељача ж греда која належе на темељ код кућа чатмара. — На темељачу се

постаљају диреци.

темељчњк м дем од темељак. — Osидамо темељчћк.

темељче с дем од темељ. — За кокошињак удари темељче и присламчи га

ус-кошару.

темерутин м намћор, злобан човек. — Не помињај митогтемерутина, не могу га

видим с очи. — Оженила се за темерутина, па си сšг нема бел прогледлisк.

тенћнм кофер од картона или платна. —Куфертенћнза девојачку спрему беше

у подрум, те се приобуко колко толко.

тенелак прил на тенане, полако, без журбе. — За ништа се не жури, све оће на

тенелак, ал не мож, бато, зевња оће своје, ако га данђсне сработиш,јутре-е касно.
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тенелачке прил у дем знач: пенелак. — Работи си ти тенелачке, да се млого не

трошиш. 1

тенџера ж земљани суд, шерпа са поклопцем. — Имаш голему тенџеру, па га у

тенџеру свари.

тенџерче с дем од тенџера. — За нас двоица варим у тенџерче.

тепа несв1. бије, туче. — Немој с моткуда тепаш говеда, него узни шибљинку за

тој. — Како вода иде, такој ваљавица тепа онуј балу. 2. убија. — Да знаш, колко ги

тепаш, толко ги има видиш теј змијетине.

тепа се несвоије се, туче се. — Тепају се деца за ништа ус-пут за у школу.

тепање с гл им од тепа (се). — Кад-дојде дом, чека га тепање.

тепач монај који воли да се туче, који друге туче. —Немој се с његадираш, брат

мy-е тепач,

теписон м таписон. — У кућу турили и теписон.

тепсијарка ж рукотворина од тканог платна за ношење обеда, ручка. — Тури

малко и млад лукац у тепсијарку, да понесеш на косачи?

тепсиче с дем од тепсија. — Испекла едно тепсиче баницу, па свика деца те им

раздаде.

тепсиченце с дем од тепсиче. —Најде сејош по нешто да се пекне утепсиченце.

тер речмало помало.—Тер, тери дојде ред на мене, а несšм се надала да ће мене

тој да стигне.

тер по тер изр мало по мало. — Тер по тер, до заодак окосимо целу ливаду.

/тера/ несв1. изр: — Тера сеир (спрда се), — кера (блудничи, лудује, проводи се,

беспосличи), - спрњу (спрда се с неким), - свое (ради како он жели), вода - коло

(окреће воденично коло). — Што терате сеир са жену за дрва, а зима на врата, 2. —

Тера, тера, па дојде време и на моé руке леже да умре. — Тера, тера, па се куде мене

сврте. — Тера, тера, па нема куд, него куде Биску.

тера се несвв бесује се. — Тера се кучка, па збрала кучишта ис-целу малу.

/тера воденицу изр покреће воденицу. — Намалела вода не можда тера во

деницу.

/тера откос/ изр коси. — Гледам како дете тера откос, ко стар косач.

/тера по душу/ изр прогони, малтретира. — Не знам кво да работим, онај

Спирка ми дете тера по душу да работи, куде ће онакој малечко да издржи.

терајеж м зоол јеж Erinaceus europeus. — Терајеже, тера-ти, поиграј ми како ти

(деч песм).

терајешче с дем од терајеж. — Искочило терајешче из бурјан на пут, па се

ofд)-цтра збрало у лопту.

терање с глим од тера (се). — Књдје морање, нема терање.— Кучка иматерање,

напраила скучницу.

терач м онај који гони човека на рад. — Ако нема терача у срце, не вреди му на

силу да работи. — Не требе ми терач, знам сам ка(д)-требе да работим.

тергал м врста квалитетног штофа, текстилногматеријала. — Тергал је бил

у моду, неје била жена која неје имала тергал сукњу.

тергалка ж сукња од тергала, в тергал. — Трг су жене носиле тергалке.

терет м фиг 1. намет, глоба, порез. — Ударили ни разни терети: порез, прирез,

траварина, кулук, не мож главу да дигенмо. 2. фиг оптерећење.— Нећу да сам никому

на терет. —Толки терет суcампасена деца не мож се поднесе. — Преко сав терети тој
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би примила да работим. 3. фиг штета, рачун. — Све је тој било на наш терет. —

Запиши овој на мој терет, па књд имам ћу ти платим.

теретан, -тна,-тно 1. напоран, тежак. — На грађевину-е млого теретна работа,

да се скроз истеретиш, 2. брeгoвит, стрм.— Неје куде настакој теретно, како у њино

село.

терети несв1. окривљује, оптужује. — Терети га да гу-е бил. — Немој чичу да

теретиш за ништа, неје он крив. 2. оптерећује. — Немој коњче да ми млого теретиш,

натовари две врећке, да можда изнесе уш-Чуку. — Дете ти-е преарно, немој га млого

теретиш дома с работу.

терети се свр фигради много. — Не терети се толко, ће добијеш килу.

теретна кола с мн воловска кола намењена за превоз великих терета, в гвоздена

кола, в тешка кола. — Рабаџије имају теретна кола и јаки волови да ги вучу. — Ће ни

докарају ћеремиде с теретна кола из Грдилицу.

теретни воловим мн велики јаки волови који вуку рабаџијска кола. — Само

теретни волови можда вучу рабаџиска кола све цреп чак из Власотинци довде.

теретно прил напорно, тешко. — Там ни-е млого теретно за работу, зидамо

комин на вабрику. — Одј-Село за уш-Чуку млого-е теретно за одење.

теретно писмо с писмо без марке. — Ако немаш паре, прати му теретно писмо,

па ће он да плати књд га добије. 1

дерзија ж кројач народног одела. — Идем куде Стојана терзију у Таралије да ми

сашије гуњче за вечнос.

терзилек м терзијски занат. — Од башту-е бил научил терзилек.

теса несвтеше. — Мајсторитесају греде за кров. — Штоти не тесаш, но стоиш?

тесачњк, -чка, -чко притесан, узан. — Рукави су му малко тесачки. — Кућа им

тесачка за онолку вамилију. — Ту-е тесачко за проодење с натоварена кола.

теска несвискушава, проверава тајно. — Има година како гутескамел се кому

обрекла, ал се она не издава. — Ћу га тескам да видим ел било нешто међу њи.

тескање с гл им од теска, искушавање, тајно проверавање. — Нее помогло ни

тескање, ништа несем дознала. — Стескање ће видиш, сестро, дал воли другу, а ја ћу

те научим како тој да уработиш, да он не знаје.

тескоба ж скученост. — Да не беше тескоба у стару, не би ни почињали нову

кућу.

тескобија жв тескоба. — Цел век проведомо у тексобију. — Набили се у неку

тескобију, едва дишу.

тескоћа ж в тескоба. — Како работите у туј тескоћу?

теслими сврда, преда, уступи, прода будзашто. —Теслимил му еднојунче што

су добро споређували како трговци.—Теслими ми овој дете за работу, па не знам што

ћу с њега да работим.

теснак (теснђкм теснац, тесан пролаз. — Прикарал га у теснак, па ће га бије. —

Крос тија теснек, не можда пројду пуна кола.

тестиица ж дем од тестија. — Да ми-е овде тестиица с водицу од Николин

кладанац, да се од мерак напијем.

тестија жв стовна. — Строши стовну, купимо му тестију.

тестиче с дем од тестија. — Донеси ладну воду од извор у тестиче.

тетин м теча, теткин муж. — Тетка сапетка, тетин сапетин, саплете тетку па у

реку (пошалица).
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тетка ж 1. очева или мајчина сестра. — За Горешњак ће ни дојде у гости и тетка

Винка из Боровик, 2. свака жена средњих година.— Кад|-цретнеш неку тетку, питај

гу куде се на Чемерник одваља пут за Троскач.

теткиним поим прид теткина породица. — Воли млого да седи у теткини.

течнос ж течност, раствор, хемијска супстанца.— Дали му некву течнос да се

маже од шугу.

тешка прид фиг гравидна, бременита (жена).— Снајка-е тешка, немој се млого

терети. — Жена му-е тешка, немој гу викате на копање.

тешка вода ж вода коју желудац тешко подноси. — Од Николин кладанац је

тешка вода за пиење, мож те пресече, да се едва довучеш дом.

тешка кола жв теретна кола.— Овој су тешка кола: самоза докарување греде и

трупци.

тешко прил напорно, уз велики напор. — Тешко ће овде да излезнете с кола. —

Тешко се живи. — Тешко ће преброди туј несрећу.

ти узвизненађења у разним приликама. — Ти, бре, што ме не сачекаше пет

минута! — Ти, бре, тате, кво тој напраји

тигањ м суд од метала са дугом дршком. — Сплави ти се нешто у тигањ!

тигањчњк м дем и хип од тигањ. — Попржи ми неко јајце у тигањчњк

тигањче с дем од тигањ. — Тури месце у тигањче, да испржиш за мезенце.

тија пок зам тај. — Тија човек ми-е донел писмо од башту из работу. — Дај ми

тија кесер да приковем тарабу.

Тика мfж надимак.

тика“ несвеуби. — Ништа му недавај, нумеје да чува, само тика. —Тика све што

узне у руке.

тика“ ж (дечји) хип од стрина, стринка. — Били смо куде тику.

тика се несвеуби се, нестаје. — Куде се тикате књд ми највише требете. — Куде

се ти, вапиру, тикаш, пропадо тражејећи те.

тикање с гл им од тика (се). — Излуде од њојно тикање по малу, ћу гу затворим,

да више не излезне ис-кућу.

тиква ж1. бoт бундева Сucurbita pepo. — Колке тикве порасоше у градинче уз

буњиште. 2. фиг пејглава. — Које ће ти тај тиква књдје безакл”— Улазили утујтвоју

тикву нешто, ел ја оратим у ветар.

/тиква без акi, л/изрглуп, неразуман човек. — То-е тиква безакал, ич га не моли

за ништа.
|-

тикван м глупан, главуран. — Колки-е тикван порасал, а ништа н-умеје да

опепели.

тиквеникм 1. пита од тикава. — Колач се за славу ишара, па се омеси тиквеник

cњс коре. 2. рендана тиква кувана с млеком. — Кад!-ће свариш тиквеник?

тикветина ж1. ауг од тиква. —Пуно се нарађале тикветине у компириште. 2. фиг

пеј глава. — А што ће му онолка тикветина, књд знае до булумач?

тиквиче с дем од тиква. —Тај тиквичетија ће исечемо на свиње, несу стигла да

порасту.

тике везн тек, само. —Тике си удари човека без разлог. —Тике се потепаше деца

а да не видо зашто. — Викала сам те тике онакој, свл да те видим. — Тике ка(д)-

-дојдомо до нат-куће, оно вук, неје куче.

Тикомир м име Тихомир.
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тил м 1. потиљак. — Не ударај га у тил, ће ошунтавеје. 2. ушице код секире. —

Удари га стил да се расцепи баскија.

тилиње с в тил. —Ошемпут га удари утилиње, па ћу ја тебе, да видиш како-е. —

Од побивање колци стилиње одј-цекиру, руке ми премалеше.

тимарење с глим од тимари (се). — Бега од|-тимарење, па чим намирише ће му

даду чешало да отимари Дорчу, штукне.

тимари несвчешагијом или четком четка говеда или коње. — Ред је да данic

тимаримо говеда.

тимари се несвриг пеј чешља се, брије се, сређује се. — Тимари се целден, а ми

чекеј, па до пладне, ич и да не поодимо!

тинтаж фиг глава. — Чвокни га у тинту, да му прораду кликери.

тинтараж фигауг и пејглава.—За квоти служитинтара, књдништа не панти?

тиња жмуљ, речни нанос. — Докарал ми песак с тињу, за ништа ми неје.

тињак м глиб, муљ. — Немој волови да заглибавиш у тија тињак.

типац м бот оштра планинска права Nardus Stricta. — Само добар муж може да

коси типац.

типка жућебана громуљица. — Џемпир вој све ватил типке, кој знае колко-е

стар.

типка се несвћеба се, вуња се, коврџа се. — Тија купени џемпири и блузе се

млого типкају, несу ко вунени.

типкав, -а, -о ућебан, уваљан. — То-е млого типкаво, нећу такво ћебе.

тириђија ж талогу суду с неком течношћу. — Немој ми сипујеш тиpиђију, него

вино.

тирке ж мн дечја игра с каменчићима (три или пет каменчића се, један за

другим, једном руком бацају у ваздух, а хватају другом и тако непрестано или се

протерују кроз „капију“ друге руке, све зависи од умешности играча).

титра несвриг пеј испуњава коме вољу. —Још оће и да му титрам јајца/. —Титрај

му ти, ја никому не титрам, па нећу ни на њега.

титура ж дечја игра шареним каменчићима, в пиљке. — По ваздњн се играју

титуру.

Тичам надимак од Јевтимија.

тича се несв5рине се, односи се, тиче се. —Знам куде сам бил, за остало ми се не

тича. — Како се тој њега не тича, кадј-цетича?! — Тој се и мене тича, не само на

башту.

тичање с гл им од тича се.

тишљар м столар. — Довел тишљара да му напрај тишљарај за нову кућу.

тишљарајм 1. столарски занат.—Училтишљарају предузеће, па почелдом да

тишљарисује. 2. столарија. — Добар тишљарај купил, првокласан.

тишљарисување с глим од тишљарисује.— Кудеси научилтишљарисување?

тишљарисује несвизрађује столарију. — Сег тишљарисује по Београд.

тишљарски, -а, -о столарски. — Рампов, то-е големо тишљарско јеренде.

тишти се несвстоји на тихој ватри. — Још малколеб нека се тишти, да добије

побољу кору.

ткае / ткаје несвтка. — Рече данас ће ткае црге, па се нешто пишмани.

ткаење с гл им од тка(ј)е, ткање. — Целу зиму проведо у ткаéње.

ткаиља / ткајиља ж ткаља. — Не смитај на ткаиљу кад-ткаје.
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тканица жуски ткани појас. — Узни па се препашистканицу, вута бестканицу

не иде.

тканиче с дем од тканица. —Доде-ле, Јано, шарено тканиче, бајке-ле, Миланче,

набери вој јегличе (нар песма). — За девојчетија сам наткала тканичетија.

тканиченце с дем од тканиче. — Разврзало се тканиченце на дете.

тканичка ж дем од тканица. — Да неје овај тканичка, да ми држи вуту, била би

ко сучка.

ткано с оно што је изаткано на разбоју. — У овија сандук држим ткано: црге,

постељке, ћилими.
-

ткање с 1. в тка(ј)ење. — Збрало ми млого за ткање, ћу пропаднем зимуске у

разбој. 2. тканина за време ткања на разбоју. — Овој ми-е четворно ткање.

тке прил тек. — Наspнутке да му кажем да се не секира. — Тке ућули, не знаш

кво му-e.

тов м товљење, гојење. — Две свиње чувам за тов.

товар м 1. тешко бреме. — Целтовар изнел је на грбину из реку. — Не могу да

носим оволкитовар. 2. оно штоје потоварено. — Ене титовар брашно на коња, па га

води куде знаш. 3. фиг много. — Надонел из работу товар свашта. — Настpугал ми-e

товар дрва зачас. 4. стара мера за тежину, 110 ока. — Купи товар брашно у

брашнару у Предене.

товара несв1. ставља у коларади превожења. —Сам товара онолка дрва, сам ги

стовара на дрвник. — Помогни им да товарају џакови на коња. 2. фиг преобилно једе.

—Не еде, неготовара, а после кука боли га мешина. —Товара се ко да рани алу.

товаран, -рна, -рно натоварен, преоптерећен. — Немој му даваш и торбу, виш

да-е товаран.

товаран коњ м коњ који стално носи терет, с којим се кириџисује. — Неchм ја

товаран коњ, па да вучем оволко!

товарање с гл им од товари. — Откад га вика да ни помогне у товарање сено, и

још га нема.

товари несвриг клевеће, измишља. —Реко на судију како митовару оној што неје

било, што несšм работила.

товарија жбуре за воду које се носи на коњу. — Напунилтоварију с воду, а не

мож гу дигне на кркаче.

товрљан монај који многоједе. —Докле сетоврљан натовpља, ће ни отиде воз.

товрљанка ж жена која много једе. — Не могу више да чекам товрљанку да се

наеде.

товрљанче с дете које много једе. — Ел се наједе тој товрљанче, ел још да га

чекам?

тогоњи несвсмирује се, одаје осећање помирености. — Још тогоњи, још неје

утогоњил (умро).

Тодорица ж цркв прва недеља поста, Чиста недеља. — Тодорица е празник за

коњи, тег се с њи ништа не работи, јашу се и тркају.

Тодорка / Тодорка ж име, име краве која је донета на свет на Тодорицу.

Тодоровци м заселак.

тој пок зам то. — Што-е тој? — Тој ми-е на срце да ти кажем. — Тој ја несhм

рекла. — Тој да знаш. — Тој ти је затој што ме неси слушал.
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тојага ж1. батина. — Јес, јес, порасал је већем за тојагу. — Ћему игра тојага. —

Узни тојагу па у говеда. 2. штап наразбоју који држинита.—На тојагу се качуните.

тојагар м пеј онај ко увек са собом носи тојагу. — Не мож нигде бес-тојагутија

тојагар.

тојагарка ж пеј она која увек са собом носи појагу. — Отидоше пауновске

тојагарке па у Китку.

тојажица ж дем од појага. — Изгуби си по пут негде тојажицу, а убаво си се

потпираше с њу.

тојашка ждем од тојага. — Бестојашку ни макац. —Ните се држу на тојашке.

тојашче с дем од појага. — Еве ти тојашче, да се браниш, ако те сошу пшета у

сокак.

/тој-за-тој изр ништа. — Неки ми украл сугаре ис-трлу, ја пријави у милицију и

тој-за-тој — Дадо вој тепсиче да нешто испече, еве година како га не врну и

тöј-за-тöј. — Учим гу како невељаје да работи, она тој-за-тој, две-паре си недава.

/тој текво изр такво што, и тако то, и тако даље. — Тој текво има пуно да ти

причам. — И тој тisкво.

Тока м надимак од Стојанча.

токмакм 1. в главина“, в главчина (Козило, Вус). — На токмак от коло обавезно

се туру гривне. 2. мањи чекић. —Донеси ми токмак да набијем колци за ограђу. 3. фиг

пун, снажне грађе мушкарац. — Беше си он токмак, могаше све да подигне, све да

понесе и убаво да работи.

токне свр у дем знач: точи. — Токни и мене, у овој стовне, од|-туј студену, од

извор, у Бачевиште.

Тола м надимак.

Толан м надимак.

Толика м надимак.

толицљк, -цка, -цко мали, мајушан. — Толицко дете а тера коња у вршу. — Беше

толицки, а сЊг порасал дористрашан мужина.

толицко прил 1. мало. — Не свидевој се ни толицко да ми даде од шићеp. —Зар

ти само даде толицко? 2. малено. — Од толицко га знам.

толичњк, -чка, -чко в толицак. — Толичњк, а већ се промангупирал. — Толичко

дете, а знаје ко старац.

толичко прил в толицко. — Толичко вој се не свиде да сипне ракијицу, ма едњн

напршњак.

толки, -а, -о толики. — Порасал толки билмез, а неће да слуша. — Толки људи

пројдоше кроз овуј кућу, свакога сам дочекала како требе.

толко прил толико. —Толко се мучи, а за кога? —Дај војтолко колко требе.

толко-колко прил толико-колико. — Толко-колко, ја га уработи.

толмачм тумач, преводилац.— Бил самитолмачу маџарско ропсто у Арад.
1 - - - -

толмачи несвтумачи, прочита. — Протолмачи ми, синко, овој писмо, ти убаво

толмачиш.

толцки, -а, -о у дем знач: толики. — А мене западе толцки комат.
t -- -

топ мв труба“. — Наређал беше Жида у продавницу трубе, ја му узнем седом

топа. — Трг сам на топови купувала шифон и свг ми малко од њега стои.
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топење с глим од топи (се), 1. растапање.—Напраише се баре од)-топење снег.

2. кисељење, потапање. — После топење, грcнице сушимо ус-плот. 3. умакање хлеба

у јело. — Нема више топење у тигањ, деца све изедоше.

топи несв1. растапа. — Овој слbнце брзо топи снег. — Нема време да се

замављује, топи маз, праиспржу. 2. кваси, потапа, киселилан и конопљу. — После се

грснице топу утопила, у Малу реку. 3. умаче хлебу јело. — Побрзо топи пржено, ће

закасниш у школу.

топи се несв1. растапа се. — Дојде време да се топи снег. 2. кваси се, потапа се.

—Топу се грcнице утопила, да се одвои влакно од пуздер. 3. растапа се од сласти. —

Топи се у-ylста књд гу едеш.

топлик м извор топле воде. — Донеси ми воду у чутурицу, ал немој од онај

топлик.

топилиште с место на коме се налазе топила. — Нашо топилиште-е било под

Лисичарку, у Малу реку, куде слbнце целден греје.

топило с вир крај реке за потапање лана и конопље. — Енеги грcнице, пуна

топила.

топка несву дем знач: топи (3), умаче хлебу јело. — Умеје и дете да топка с лебац

попржено.

топлачњк, -чка, -чко помало топао. — На дете давај само топлачко млекце. — Ел

ти топлачко?

топлина ж топлота, температура.— Нешто ми млоготоплина од овој слbнце.

топло с поим прид топла одећа. —Да се не бео обукал у топло, oséбал би на овија

студ.

топне свр умочи хлеб у јело. — Топни, немој се срамуеш.

топрв прил тек, тек сад, први пут. — Ми окосимо, он топpв дооди с косу. —

Топрв презам јунци у кола.

топpвке прил в топpв, — Сви отишли, ти топpвке идеш на собор. t

торба ж ташна, шареница, ђачка торба, торба од козине, упртњача. — Упрти

торбу пуну с месо и сирење и однесе на дете у Село куде станује. — Откинуло ми се

трекло на торбу.

торбакм 1. аугми пеј од торба. — Напуни му торбак с јабуке. 2. фиг пеј стомак, в

тулбак. — Напунили више торбак, време је да пушташ говеда.

торбар м пеј просјак.— Пројдоше торбари низ)-село, јаги вика да ни помогну да

жњејемо, они нетоше, поарно им просење. -

торбарка ж пеј просјакиња. — Неchм торбарка па да просим, но сљм дошла да

зајмим, па књд имам да врнем. -

торбица ждем од торба, ђачка торба.—Стадоше лити све књишке уторбицу?

торбиче с дем од торба. — Књиге у торбиче, па у школу, да се незамављујеш по

кућу.

торбиченце с дем од торбиче. — На детенце торбиченце, у торбиченце —

дудученце, да ми свири, да одири куде су му говеда.

торбичка ж дем од торбица. —Тури сирома у торбичку леб и сиренце и отрча по

говеда.

торбуљакмаут и пејод торба 1. огромна торба. —остаитане некакtв торбуљак

над амбар, па отиде у село да погађа калаисување. 2. фиг пеј стомак.— Колко му стаде

рана у онија торбуљак, да се заsвериш!
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торине ж мн место где су били торови за стоку. — Искарај ги на торине, нека

там пасу.

Торине ж мн мтн ливаде, пашњаци, шума.

Торкана ж име краве која се отелила у уторак.

торник м 1. уторак. —Викамо гу Торкана, ел се отелила у торник, 2. изр: — Глуп

ко торник. — Натоврљал се которник, в глупи торник.

торња се несвпеј носи се, губи се. — Нек се торња од нашу кућу, да га моје очи

више несу виделе.

торокaлo с брбљивац. — Остаи тој торокало, довлачи се овћм да работимо!

торокање с глим од тороче. — Не мога да слушам њино торокање, па излезо да

зачуpим едну.

тороњамбик који се отелио у уторак, име бика и уопште бик. — Отиде тороња

у штету. 2. фиг пеј лош, некултуран човек. — Опoгaнил се на срет-пут, тороња

Тороњо једин, не знаш ни добарден да кажеш, а ће водиш селску палитику.

тороче несвпејгалами, прича без застанка. —Само ви торочите, а овце ви улезле

у штету.

тотмеc, -та, -то пуначак, добро грађен човек. — На изглед дојде тотмес, ал каквв

је по душу не знам.

тоцки, -а, -о скраћени облик од толицки, в толицки. — Тоцко дете, а знаје да се

заsвериш. — Не свиде вој се ни тоцко сирењце да ми даде.

точак м фиг бицикл. — Купил точак, па се вози по дел уш-Чемерник.

тoчи свр 1. сипа. —Точи воду у кацу, да гуспремим за комину, 2. захвата. — Ене

га доле, точи воду на кладанац. 3. фиг оштри.—Точи секиру на точило, иступилгу по

чворови.

точило с тоцило. — Добро ми набстри нож на точило, ћу кољем свињу.

точко прил толицно, толицко. — Точко ми још требе да завршим џемпир. —Узе

едно дрво, ететочко, да га удари, ал војне дадо.—Само точко ли си ми дрвца донел у

кућу? — Точко, нема више!

тпрч узв за терање коња на испаши. — Тпрч! Тпрч, Зеко, тлфч, Голубе!

траварина ж државни порез на пашу стоке у утрини, наплаћивала се до

почетка седамдесетих година, травнина, нагоница. — Разрежу нитраварину по број

од|-цтоку, ал ники не каже тачно, увек)-ги излажу колко брава има.

травица ж дем и хип од трава. — Леже балдисал на травицу и такој заспа. —

Наскубо малко травицу, те им тури да еду.

травка ж дем од трава, влат, лековито биље. — Све знаје које травке за што

могу да помогну, само гу питај.

трављаив, -а, -ов трављив. — Компири ни млого трављаиви.

трављив,-а,-озарастаоу праву, укоровљен.— Одовујкишу леје све трављиве,

требе се одма плеву.

травнина жнадокнада за закупљене ливаде за кошење, в траварина. — Плати

Данилу травнину, па сbг, еве, косим његово.

травољак (травуљакм зб им од трава. —Требе се оплеви травуљак, ће угуши

леје.

травоље скоров в правољак. — Одј-травоље се не пробди у градину. — Све

зарасло у травоље.
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травољив, -а, -ов прављив. — Компири ни све травољиви, има пропаднемо у

загртање.

травуљина жауг и пеј од трава, дубока трава, велика трава. — Требе неки да

окоси овуј травуљину, не мож се пројде до кућу.

травчица ж дем и хип од травка. — Све ми погазили ливаду играећи вузбал, ни

травчица неје остала.

тражи несвриг проси.—Доодили су куде мои да метражу за Станоју из Боровик.

— Млоги су ме момци тражили, ал башта не даде.

траи /траји несв1. траје, живи. — Колко године, чичо, траи овој твоје косиче?

— Трајим, еве, седoмдесе седом године. — Нек траји колко траји. 2. фиг издржава,

бори се. — На овакву врућинчину едва траим,

тран се / траји се несв1. фиг подноси се. — Смрди, не траи се. 2. фиг живи се,

издржава се. — Не траи се, синко, више, докарало се до дувар.

тракалица ж дечја играчка. — Купили му на вашар тракалицу, па ни излуде с

траскање.

тракало с точак. — Напраил му деда да, гура тракало.

тракалцем дем од тракало, точкић. — Игра се с тракалце.

тракатаљка ж фиг брбљивац, брбљивица. — Како издржаваш да слушаш туј

тракатаљку.

трампа ж замена, размена добара. — Ако немаш паре, ће идемо на трампу.

ливада за коња.

трампе с добош у трубачком оркесту.— Који па не знаје да удара у трампе.

трампење с гл им од трампи (се). — Овај ливада можда буде за плац, неје за

трампење.

трампи (се) свр замени (се), размени (се). — Трампи Мурџу за јунче уз доплатак.

— Да се трампимо ће ми докараш едно-двоја кола дрва, ћу ти дадем да окосиш

браниште.

трампување с гл им од трампује (се), в трампење. — Ако неси при паре, мож и

трампување.

трампује (се) несвразмењује (се), замењује (се). — Трампује говеда, трампује

коњи, свл да се тргује, матрапаска работа. — Све се куде њега трампује: и земња, и

стока и жена, ако требе.

трандавил / трандавиљ м ружа, трандафил Аlthaea roseа, в трендавил. —

Млого ни убаво исцњвтел трендавил.

трапељајка ж нешто што лупка (чекетало). — На кош беше една трапељајка

што стално траска по камен докле воденица меље.

трапка ж отисак стопала, в штрапка. — По трапке сам га нашћл иза кућу,

завукал се у амбар.

траска несв1. лупа, удара. — Кво тој снајка сред ноћ траска с панице? — Цел

живот му траска кречетало у воденицу, па како да не оглувеје воденичар. 2. фиг

блебеће, прича глупости. — Пусти Га, НеК траска глупос, да му се смеeмо.

траскалицаж 1. в прлица.—Затој што траска ка(д)-це с њу чукају грcнице, затој

се вика траскалица. 2. фиг причалица. — Онај твоја траскалица уста не заклапа.

траскало с фиг блебетало, лупетало. — Одј-тој траскало не мога да прооратим

реч.

траскалче с дечја играчка, звечка. — Растропа ми уши с тој траскалче.
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траскање с глим од праска 1. лупњава, лупа. — Какво-етојтраскање по кућу, да

неје улезла мачка? 2. фиглупетање, блебетање. — Од њојно траскање сви се оšрћају

кво во-е, ел пошантавела.

трачка несвзапиткује, распитује се, брбља. — Стално нешто трачка, не мож од

њу да побегнеш.

трачкољи несву дем знач: трачка. — Море нека трачкољи, барем неси глув, књд

има у кућу неки да ти трачкољи.

трба ж (деч) стомак. — Ел гладна овај трба?—Зашто ми детенце боли трба?

трбоњ /трвоњ м мала тестера. — Тој само мож с тpбоњ да исечеш. — Дај ми

трвоњ, да пресечем летву.

трбоњче (тpвоњче с дем од трвоњ. — Не пооди бестрбоњче, требе нешто да ми

пресечеш. — Затури негде трвоњче за гвозје.

трбушан м човек великог стомака. — Довуче се трбушан да па нешто каламути

з-деду.

трбушина жауг и пеј стомак. — Ће га омекне онолка трбушина у неки андак да

се скрка.

трбушњак м пеј стомак. — Пустил трбушњак, па му виснул преко каиш.

трвење с глим од први се. — Тујкуде-етрвење у вамилију, нема прогледлisк.

трви се несвсвађа се, не слаже се. —Само се трву, ич се не слагају са старци.

тргне свр 1. крене, оде, отпутује. — Тргнуше порано у работу. — Тргоше зором,

отоше на ран воз. 2. отвори, затвори, притвори. — Тргни вракњицу да не излезну

овце ис-трлу. 3. попије мало, в гуцне. — Тргнумо по две-три гутке ракијицу, па се

разиђомо. 4. поведе за собом. — Запосли се у Ниш и трже деца уз њу.

тргне се свр фиг отргне се, остави. — Тргнул се од оној лошо друство. —Трже се

на време от пијанлок.

требе несв1. треба. — Догодине требе да иде у школу.— Требу му пуно паре за

кућу. — Сегли требе с њи да се бијем?- Требе се носи жито у воденицу. — Дај му

колко требе. — Тури у грне гра колко требе. — Ништа му не требе, ће живи ко

пустињак. 2. фиг ваљано, добро. —Куде њи-е све како не требе. — Неје како требе.

треби несв1. чисти. — Иди треби ливаде докле трава неје овољила. —Требивој

главу од вашке. 2. одваја, одбира. — Треби гра, да га вари у грне.

треби се несвчисти се. — Треби се од вашке.
трев непр насумице, отприлике, по осећању. — Идеш на трев, Па акC) Га. најдеш,

добро јеc. — Забораил сам путињче кроз)-шуму, па идо трев уз Острозуб.

тревавља (се) несвнагађа, погађа, догађа (се) в преваља. —Добар нишанџија,

тревавља ис-пушку у сам центар. — Жмуречки тревавља. — Тревавља се да га

понекад сретнем у Село.

тревављање с гл им од превавља (се), погађање. — Први-е у тревављање с

праћку од)-цва деца.

треваља (се) несвпогађа, догађа (се), среће (се).— Нека словјатреваља, некајош

не знае. — Треваљају се почесто такој књд слезну у варош.

треваљање с глим од преваља (се). — Да неје понекњд тој треваљање, кћд би се

видели.

треви (се) свр погоди (се), догоди (се). — Како га треви бkш књд пооди дом. —

Треви га са шибљинку у око. — Треви га ко с прсу дупе (изр). — Како се тревида и он

дојде куде тебе, кад)-це несмо договарали.—Треви се и Станијатуј, те војказа.



Црнотравски речник 931

трекло с плетена трака на торби за ношење преко рамена. — Вржи добро

трекло за самар да ти се торба успут негде не омекне.

тремпеџијам добошар у трубачком оркестру. — Голем оркестар има и го

чобију и тремпеџију.

Трена м/ж надимак. — Куде ви се дену онија Трена врачар?

трендавил / трендафил м ружа, трандафил. — Како-е само исцавтел трен

давил нат-кућу.

Трендавилка ж име.

трендавилче с дем од трендавил. — Процњвте ли оној убаво трендавилче прет

-кућу?

трене свр задрема, мало одспава. — Таман трену, они ме пробудише. — Цел ноћ

не мога да тренем од онуј мислу.

Тренчам име.

трепавкаж трепавица. —Ћстражијош и натрепавке да му одим. —Скоје лиси,

море, мазала трепавке те ти се толко црну?

трепаљкаж ноћни лептир, в трепољка, в преперуга. — Само облитају трепаљке

око сијалицу.

трепељан м онај који стално трепће. — Куде најде онога трепељана да вој

стално потрепкује?

трепетљив, -а, -о који има прему, заплашен, наплашен. — Овој дете ми-е млого

трепетљиво, на мене.

трепетљивка ж она која има прему, заплашена жена. — Књд улезе Стојанча у

кућу, на онуј трепетљивку испаде грне из руку.

трепетљивком премарош, заплашен човек. — Трепетљиви трепертљивко, за

које-це па ти плашиш од њега, мали, ја ћу га, ко жена, бијем, ако требе?

трепетљика ж јасика Poplus tremula. — Исекомо трепетљике у Мрковицу за

poгови на кућу.

трепка“ ж трепавица. — Само још и на трепке да га носим. — Што убаве трепке

има оној девојче.

трепка” несвтрепће. — Трепкали, трепка с онеј пусте црне очи. — Неће ми

трепкаш ко сојка на југовину.

трепкање с глим од трепка“. —Залудела га стрепкање онај Сикина потрепољка.

трепољка ж ноћни лептир, в трепаљка, в преперуга. — Налетеше трепољке На

лампу, па ни напунише собу.

трепти несв1. дрхти, боји се, трепери. — Преiд)-цвекратрепти, а свекрву едва и

да чује. 2. фиг лети. — Има да работи, па све да трепти, 3. фиг брине се. — Над

најмалото дете трепти ко да-е едно на овија свет.

тресак м 1. фиг особа на свом месту, јака, снажна. — Оној девојче ис-Клисуру,

море, беше ко тресак, твкво требе да узнеш за жену. 2. фиг гром. —Тресак га убил, да

га не убије, што ме више не слуша. — Што неће едњн тресак да удари, да овој запали,

да се више не мучим.

тресе се несв.дрхти. — Доста сам се тресла пред)-цваку влас, више ме неје стра

од ништа.

/тресе гаће/изр смрзава се. —Што тресеш гаће на туј студеницу, што не улезнеш

у кућу да се огрејеш? - -

треска живер, иверка. — Збери треске од|-чамовину за потпалу.
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треска“ несвудара снажно, лупа. — Само треска по кућу са судови, све ги

испокрши.

треска“ ж фиг гром, в трeсaк (2) (клетвена реч). — Треска ме убила, ако сам од

њу нешто прооратила (клетва). — Треске гу ватиле, дабогда. — Треске гу убиле.

треска се несвудара се. — Це треска он углаву, ал ће буде касно.

трескање с гл им од треска, лупљање, лупњава. — Кво-е тој трескање у половин

ноћ?

треске ж мн (клетвена реч). — Не трескајвише с тај врата, треске те убиле,

дабогда (клетва).

тресне свр 1. снажно удари. — Немој га тресне с онуј медвеђу шакетину, да га

изалипави. 2. фиг падне. — Кад-тресне изј-сливу, има се распучи.

тресне се свр 1. удари се. — Треснул се ш-чук по прс. 2. фигдозове се памети. —

Еднуш це и он тресне углаву, ал тšг ће будне касно.

тресокуринампеј стар, изнемогао човек. — Куде се надрндил на овуј слоту тија

тресокурина, викајте га да се врне, ће остане у соспу.

тресомуд м пејв трeсокурина. — Дошњл тресомуд туј да ми паламуди, а едва се

дејани.

трећак м 1. јунац, ован од три године. — Еси ти алипава, онаквог трећака си му

дала за тоцко паре, кој си га матрак чувала! — Рипа ко јелен трећак на млад месец

(изр). 2. трећеројење пчела, в пушта се. — Ако-ејака, чела се пушта и трећи пут, што

се куде нас вика трећак, па тек иде копиљак.

трећаче с треће дете. — Ти ли беше Стојаново трећаче?

трза несв1. повлачи, вуче. — Немој да млого трзатија конопац, ће се откине. —

Куче трза ланац по жицу. 2. фиг иматикове — Трзаз-главу књд орати. 3. фиг допада му

се. — Трза на Добрилу. — Трзал на њу, не трзал, она појде за другога.

трза се несвриг плаши се, стрећи. — Што се трзаш, кад-теники не дира. — Од

његали да се трзам? 2. фиготима се.— Млого се трза коњче, немојти се изотне.

трзање с гл им од трза (се), отимање, цимање. — Одј-трзање све га конопче

прежилило.

трзне свр 1. повуче. — Трзну ме за руку, па ми рече у ћош да си идем дом. 2.

уплаши се. — О(д)-цтра коњче трзну оглав, па ме повуче, да се утепам.

трзне се свр поплаши се, штрецне се. — Немој Се булча трзне, да ти конопче

откине руку.

/три за грош изр страх, паника. — Књдвидо која-е зима, три за грош, не смејада

слезнем у Село.

триес бр тридесет. — Одј-триес овце пола продал на матрапаза, не мож ги

зимени израни.

триестак бр дем од триес, тридесетак. — Беше ни лани триестак, сbк се

преполовимо, отоше ни исписници на друм, на гробjе.

тријарење с гл им од тријари. — Не можемо да завршимо тријарење ржeницу,

више не дува ветар.

тријари несводваја, чисти, веје. — Ене ги сви на гувно, још тријару жито

трина ж струготина. — Смети трину, па на пут.

триње с зб им струготина, плева. — Куде навата толко триње по џемпир?

трице смекиње, в превнина. — Не можтеј свињетине да израниш бес-трице.

трка“ несвнадмеће (коње)у брзини.—Ћетркамо коњи, да видимо чији-е најбрз.
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трка“ несвосиви, траје, истрајава, тавори, издржава на једвите јаде. — Мои

бојдаши помреше, јајошке тркам. —Трка чичајош, не подава се. — Снабди се некако

и — трка! — Млого ми-е лошо, едва тркам.

трка се несв1. надмеће се у брзини. —Тркају се ђаци кои ће први да стигне дома

из)-школу, 2. утркује се (на коњима). — Ће се тркамо с коњи по Чемерник до

Острозуб.

тркало с обруч којим се деца играју. — Ене га, тера тркало по пут. 1

тркалце 1 тркаљце с точкић. — Не врти му се тркалце на колца. — Узни

тркаљце, па се играј.

тркаља (се) несвкотрља (се). — Ако га не мож укачимо на кола, ће га тркаљамо

до воденицу, па ће га туlj)-исцепимо на цепанке. — Немој се тркаљате по сувлажну

зевњу. — Тркаљајте се у плевњу по нову сламу.

тркаљање с глим од тркаља (се). —Ће га догурамо на пут само стркаљање.

тркање с надметањеу брзини, трка.— Договорили се за тркање коњи у недељу,

на Тодорицу.

тркељање с гл им од тркеља. — Требе да имаш живци да издржиш тој њојно

тркељање.

тркеља несвприча без везе. —Тој си он само онакој тркеља, не мисли озбиљно.

тркљам вижљаста особа.—Такавтркља не можни у школу да учи како требе.

тркљес, -та, -то штркљаст, штркљав, вижљаст. — Сва вој деца на њу —

тркљеста.

трла ж тор за овце. — Накарамо овце у трлу, да ги жене музу, па ће пуштамо

јагањчетија да сисају.

трлема ж зараза, болест. — Нека трлема почела да вата све редом, а лек од њу

нема. — Трлема ви изела, куде се потикасте сак)-књд ми требете.

трли несвмлати (конопљу или лан на трлици), одвајајући нити од дрвенастог

дела. — КњT по цел дан трлиш грcнице, руке ти отпадну од онија нож.

Трлина жмтна) стари назив села Брод, б) њива.

трлица ж дрвена направа за млаћење конопље или лана. — Кад)-це осушу

ис-топила, грcнице чукамо на трлицу. — Сваки си-е ималтрлицу прет кошару, ел

прет плевњу.

трлиште“ сместо на коме су некад биле трле. — Обрни говеда накуде трлиште,

там је поголема трава. -

Трлиште“ с мти ливаде, шума, пашњак.

трмка ж 1. пчела. — Имали смо шесе трмке у љаник. 2. кошница од прућа или

павитине облепљена блатом и говеђим изметом. — Трмке смо плели од врбово

пруће, после ги излепимо з-говеђа лајна мешана з-блато и сламу. — Трмке се плету и

от-павит и дивљу лозу.

трнење с гл им од трни. — Овој трнење у руку ми никако не пробди.

трни несв1. тpне. — Трни ми рука от косење. — Извади зуб њекња, ал ми још

трни место од енекцију. 2. фиг страхује. — Трним за оној дете у Лесковац како це

снајде, трним за мужа у работу како му-е, трним за стоку у кошару и одј-тој сам

трницу наватала. t

трница ж 1. грозница. — Увати ме нека трница па све дрктим. — Трница ми

пројде крос целу снагу књд га видо колко-е убав, бошке. — Трница иде уз мене

ка(д)-це сетим како смо могли да се подавимо у реку. 2. фиг страховање, страх, в
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пример под трни (2). — Вата ме трница књT помислим куде се све мој муж качи

ка(д)-sида димњаци на вабрику.

трнокопм будак, пијук.—Стрнокоп отрси целу Китку одј-трње и глогиње.

трнцим мносећај језе, жмарци, грозница. — Пројдоше ми трнци низ грбину

ка(д)-чу за туј несрећу. |

трнчњк м дем од трн, трнчић. — Ич се не бој, зачђс ћу ти извадим тија трнчђк,

неће осетиш.

трнче с в трнчак. — Дојди, да ти дода извади трнче ис-прс.

трњаив, -а, -о који је пун трња. — Тујкуде-е трњаиво, немој да косиш. — Овој

сено све трњаиво, неје за стоку.

трњак м жбуње трња. — Шћеш туј у трњак, ћете изеде нека животињка.

трње с 1, густо жбуње. — Немој се завлачиш по трње. 2. зб им од трн. — Овце

све остаиле скуботине по трње.

трњина / трњинка ж бот црни трн Рrunus spinosa.

троваљка ж тровачица. — С туј троваљку не оратим, отрувала ми куче.

трогодац м мужјак домаће животиње стар три године. — Мурџа-етрогодац,

ал га још несмо презали.

троготка жженка домаће животиње стара три године. — Лиса ми-етроготка,

сњг се требе води.

Троица ж црк Света Тројица. — Це видимо на собор, на Троицу, на Спа

исковицу.

трбица“ бр тројица, три лица. —За троица има место на овуј клупу, а остали на

селије.

троичка ждем од троица.— Које ће њитроичкада работу сами безродитељи?

троја ж мрва, в трошка. — Збери теј троје од остал, па на кокошке.

тројанац м 1. народно коло. 2. изригра тројанац, бежи. — Кад)-те подберем с

мотку, ће играш тројанац низ тија рид.

тројани се сврнесврађа тројке.—Белуша се послеђна тројанила у нашу трлу.

Тројанка ж име.

троношка ж дрвена ниска столичица са три ноге. — Привучи троношку до

прекладник, да се згрејеш.

тронта (се) несвоблачи превише одеће, облачи (се) претерано. — Не тронтај

толко дете, књд неје толко ладно. — Не тронтај се толко, неће идеш преко Големи

Чeмeрник.

тронтање с глим од тронта (се). — Невељајетронтање, ка(д)-це дете ознби, мож

да оSéбне.

троњ м примитиван кревет, широка даска, одигнута од земље, на којој је

постављена и застрта сламарица за спавање (Мачкатица). — Татко и мати су спали

на троњ, а ја и сестра на рогожу, на зевњу.

троњче с дем од троњ. — Књд отомо куде њи у гости, наместише ме да спим на

троњче.

троп узвономатопеја лупања. — Немој сред ноћ дате уплаши неки вапир: троп,

трoп на пенџер, боље си при нас спи. —Троп, трoп на врата, етегалумча врћа се сред

ноћ.

тропа несв1. сече коске брава секирицом. — Нека Димча тропа коске, он тој

најбоље умеје, учил је за кесапина у Предене. 2. лупа, куца. — Ја не смејем да идем,
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нешто ми гребе по кућу и тропа. — Неки тропа на врата, да му отвориш. — Поганци

ноћом тропају по таван, па му се претварају ђаволине. 3. звечи, звони. — Запасле се

овце, само чујем како клопотар тропа. — Књд игра, све вој тропају чепрази, 4. фиг

лупета, трабуња. — Бадава он тропа, ники га не слуша. — Удри Шопа да не тропа

(изрека, Боровик, Мачкатица), в Шоп.

тропало с 1. оно чиме се ствара звук, звечка. —Узел неко тропало, па ни целден

мир не дава. 2. фиг причљива особа. — Наоратили се с тој тропало?

тропање с гл им од тропа, 1. сечење костију. — Требе добро наострeнo секирче

за тропање коске, 2. лупање, куцање. — Уватил гу стра од неко тропање по таван у

глуво добо. 3. звека клепетуше. — Докле не чуем тропање клопотар на Сивуљу,

неchм сигуран да су тој наша говеда. 4. фиглупетање, трабуњање. —За тој тропање

еднуш је изел тепање, ал га па не здржа.

тропка несву дем знач: пропа. — Немој ми сваки час тропка на врата. — Не

тропкај више по астал.

тропкање с глим од тропка, лупкање. — Премре од|-цтра ка(д)-чу тропкање на

врата у полови (н)-ноћ.

тропне свр 1. лупне, куцне. — Други пут кад-такој тропне, ти одма излезни да

видиш кво-е, 2. исече, изреже. — Тропни овуј кошчуpину на два-три дела, 3. удари

кога чиме. —Малко га тропну по главу, а он одма разsинsил. 4. фиг изговори глупост,

бесмислицу. — Ако јЈош еднуш тропне нешто такој, ја ћу га тропнем по главу.

тропне се свр 1. удари се. — Тропнул се малко по прс, па стење. 2. фиг замисли се.

— Тропни се малко у главу кво тој работиш сас)-жену и деца!

троска ж 1. остатак топљене руде гвожђа у турско време, шљака. — На

вигњиште колко оћеш троска. 2. бoт троска трава, в троскот.

Троскач м село.

Троскачанин м човек из Троскача.

Троскачанка ж жена из Троскача.

Троскачанче с дете из Троскача.

троскот м бот троскот Polygonum aviculare L.

трошалвкм трошење пара, расипање, трошкарење. — Дадо вој паре за тро

шалек на пазар.

трошак м издатак. — Напраил голем трошак на пазар. — Пуно требе трошак за

свадбу.

трошанка ж мрва хлеба, в трошка. — Откуд оволке трошанке по кућу?

трошанке ж мнјело од измрвљеног сувог хлеба испрженог на масти у тигању, в

трошеница. — Несмо имали што друго, па смо јели трошанке.

трошаџијам онај који много троши. — Еден приноси у кућу, а сви трошаџије. —

Кад)-дојду из работу, летени, по собори сви су они трошаџије.

трошаџика ж она која много троши. — На туј трошаџику динар се у кућу не

заврта. — Све што заработи даде на туј трошаџику.

трошеница жв трошанке. — Ћути напраим трошеницу, друго немам кво дати

дадем од рану.

трошење с глим од троши 1. расипање новца. — Још малко ни осташе парице за

трошење, мораги приштедимо. 2. фигмрвење хлеба. — Рекомо: нема трошење, леб се
1

не врља.
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троши свр 1. мрви, труни. — Квдедеш, млого трошиш леб, ко да ће пилићи да

раниш, 2. даје, расипа (новац). — Све што заработи троши на жену, ко ники од наши.

3. круни (кукуруз). — Ће трошимо ли данћске царевицу.

трошкаждем од трошанка.—Неchмја умрел за њојнутрошку леби капку воду.

— Смети теј трошке од остал, па врљи на кокошке, да ги не газимо.

трошкарење с глим од трошкари (се). — Еве и тебе неки динар да ти се најде за

трошкарење.

трошкари несвтроши. — Још трошкаримо оној што ни остаил печаловник.

трошкари се несвтроши, проводи се. — Пратимо га да учи, он се трошкари по

Београд. — Затој ли му праћамо паре, да се он трошкари?

трошчица ж дем од трошка. — Неко дете сbк плаче за лебац, а ти газиш туј

трошчице. — Дај теј трошчице да покљуву пилићи.

трпа несвставља без реда. — Трпај тој там, да га незавати киша, па ће га после

ређамо.

трпеж м трпљење. — Човек навикне на трпеж, па цел живот преклаи ко сиро

вица на огењ.

трпење с гл им од трпи, трпљење. — Доста-е било трпење, сbк ћу им казујем

каквв си спрома мене. — Књд ми се жалиш, ће ти казује баба: само трпење, ћеро, мож

те спаси. — Порасли смо на трпење, ништа несмо имали како и колко требе.

трпи несвподноси. —Трпи за леб, трпи за с леб, трпи за овој, трпи за оној, млого

сам се у мој живот натрпела, затој сам печена, па нема куде.

трс м 1. оно што се опрси, жбуње, трње. — Запали трс, нека изгори. 2. изр. —

Трси плева (количина: много, превише). — Тој што куде вас нема ни залек, има га трс

и плева куде нашу воденицу.

трсење с гл им од трси (се). — Неће лако да буде трсење трњак, ал сам се

зајнатил: ћу га отpсим дибидус.

трси несвчисти, крчи ливаду од корова. — Узел да трси огрењу што-е дваес

године урасла у трњак и глогиње.

трси се несвотклања се од кога. — Трси се ти од -тог Војчиног мангупа, докле

неје доцкан.

Трстени камен м мтн место где се некад испирала руда.

трстика ж сува стабљика жита или високе траве. — Куде ме водиш да одим по

овеј трстике.

трт узвономатопеја пуштања ветрова.

/трт Милојко / /трт Милојке изр кад је нешто напорно, па не може да се

уради. —Трт Милојке, не мож га помакнемо. — А кад-требе нешто да уработи, ондак

трт Милојко!

тртам (деч) дечак веће стражњице. —Чић-е онијатрта што стебе иде у школу?

Трта м надимак.

трте-мфте изршала, изврдавање, одустајање.— Куде њега нема тpте-мфте, мора

се озбиљно работи.

тртес, -та, -то велике стражњице, тртаст. — Млого војЈ-е онија малијат

тртес, ко да-е од Дупањини.

трти несвриг обавља полни чин. — Петал трти кокошку.

трти се несвриг петља се, мучи се. —Немој се он туј млого трти, књдн-умеје да га

уработи. — Трти се око едно држаље целден.
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тртење с гл им од трти (ce).

тртигуз м онај који се свугде петља. — Ете ти га тртигуз, ако он н-умеје да га

уработи, кои ће други (ирон).

тртица ж 1. стражњица. — Немој ми обрћаш тртицу књд с мене оратиш. —

Накарам вој га у тртицу (псовка). 2. стражњица код живине. — Кокошињу тртицу

увек турамо у супу.

тртичњак м аугм. и пеј од тртица. — Накарам војга у тртичњак, нашла мене да

закецује. — Врљи тртичњак от кокошку на мачку, да поеде.

тртка ж ботв бела рада“, вртиПоп. — Исцњвтелетртке, па побелејала авлија од

њи.

тртка се несву дем знач: петља се. — Тртка се још око онуј кудељку, никако да гу

допреде. — Још се трткате по компири, још ги несте загрнули.

трткање с глим од тртка се. — Од њино трткање по градинче, нема корис, но да

ја узнем матику. — Доста више тој трткање око кола, остаљај и води волови.

тртла ж пејжена големе стражњице.— Дојде, па заседетpтла, не мога одњу ни

у клозет да си отидем.

тртља“ м пеј човек големе стражњице. — Напрајте место, да пројде тртља.

тртља“ несвблебета, лапрда.— Сталнотртља нешто, ал га ники незарезује.

тртљање с гл им од тртља“, лупетање. — На њојно тртљање ники више не

обраћа пажњу.

тртоња маут и пеј од тртља“ — Тртоња, сbк, па едва вуче онуј тртицу, а које ће

књд порасте.

трторњак м омалени дечак. — Вуче ли и онија трторњак с њу?

труба жролна тканине, в топ. — Остадоше ми две трубе клашње, нема на кога

да ги дадем, сви носу куповно. 1

труба“ ж 1. лимени дувачки инструмент. — Оће да му свиру само трубе, затој ће

погине. 2. фиг незналица, глуп човек. — Какbв мајстор, он је за тој труба.

трубачим мн дувачки оркестар. — На свадбу су му свирили трубачи ис Пре

кодолци.

труд м израслина (печурка) на буковом стаблу.— Струд и огњило деда-е палил

цигару.

трукуван, -а, -о урађен по мустри, ушаран. — На овија ћилими су ми све шаре

трукуване од сестрини.

трукување с гл им од трукује, шарање према мустри. — Мора добро да од

бројиш, ако оћеш да ти-е трукување како требе.

трукује несвцрта, шара, прецртава што по мустри (Лебет). — Трукувала сам

шаре за разни ћилими на писмо.

труле кобиле ж мн дечја игра. — Играли смо се труле кобиле у сењак.

трулеје несвтрули, пропада. — Кућа им трулеје, нема који да дојде да гу отвори,

да се малко изветреје.

трулење с глим од трулеје, труљење.—Заватило га трулење, мож самоза огењ.

труљедина ж трулеж. — Реко му да ми докара дрва за зиму, он ми докарал

труљедине. — Труљедине мож само да чмају у огњиште.

трунка ж 1. дем од трун. — Извади ми трунку из око 2. фигмрвица, ништа. —

Неје заслужилни трунку да му дадем, 3. фиг шкртица. — Ни трунку из око ти не би
1

ДаЛа.
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трунта“ ж превише обучена особа. — Дојде ли тај трунта из Мачкатицу, ел да

идем да гу срићам? — Натрунта се трунта, па се после знби.

трунта“ (се) несвв тронта (се). — Не трунтај човека, књд неје ладно. — Од стра

да ће оSéбне, трунта се и по кућу.

трунтав, -а, -о превише обучен, наобучен. — Такој трунтав има да се брзо

ознбиш. 2. накарађен, растронтан. — Дојде трунтав, ко да су га мечке цепиле.

трунтаво прил лоше, накарадно. — Облекал се трунтаво, да те стра увати од

њега.

трунтање с глим од трунта“ (се). — Навикла на трунтање, па се натрунта и књд

не требе.

трунтов м 1. трут. — Трунтови су челе што не беру мед. 2. фиг нерадник,

ленштина.— Исти си трунтов ко твој башта! — Збрали се све трунтови, ники неће да

помогне.

трунтовчина мауг и пеј од трунтов.—Још се неје дигал ис-кревет трутовчина.

трунчица ж 1. дем од трунка. — Овоцка трунчица да ме убоде, и толки бол од њу

да истрпим. 2. фиг мрвчица, мрвичица. — Не дава ни трунчица на њега да падне.

труњм ситан делић нечега, мpва, мрвица. —Паде митруњу око, па мееде.

труњав,-а,-о који има труње. — Што-е овај вода у влашу оволкотруњава?

труње с збим од трун, талог. —Исипитојтруње извлашу, па ми напуни ракију.

труњче с дем од труњ, трунчић.— Неје тој ништа, едно труњче упадлоу млеко.

труп м 1. трупац, балван. — Колики су труп докарали за корубу на Долњи

кладанац, 2. трупац на коме се цепају дрва на дрвљанику. — Носи кокошку на труп, па

гу закољи. — Разби ми главу онде на труп сас)-жегру. 3. део тела без удова. — Има

дугачке руке а малечњк труп. 4. изр: преко труп на брзину, површно, офрље. — Све

работи преко труп, па затој и невељаје.

трупа несвлада много (снег). — Млого трупа снег, ће низутрупа пртину, не мож

се врнемо дом.

трупа“ несв5аца на гомилу без реда, гомила. — Такој трупа ствари, после ги ја

сређујем. — Трупа без ред џопе.

трупац м балван. — Наобаљамо буке, насекомо трупци, па ги догрваљамо до

пут, да ги на пролет докарамо. 2. изр. рипа у трупац скаче уместу, радује се. — Књд

му реко кво сам)-му купил, од радос поче рипа у трупац.

трупачки/м прил из места. — Сви ги надpипа трупачки. — Прерипи плот

трупачким. — Тој се не игра трупачки.

трупељáec, -та, -то округао. — Дошал некако трупељаес, неје лани онакав бил,

млого се угоил, 1 I • 1 * 1

трупење с гл им од трупи.— Има двоја кола дрва за трупење.

трупи несв1. сече дрва. — Иди трупи дрва на дрвник. 2. фигхалапљиво једе. —

Трупи купуз како зајац. — Не еде, но трупи. 3. фиг пасе. — Говеда по ладовину само

трупу траву уз реку. 1 - 1 1

трупка несв1. лупка. —Не трупкај с ноге. 2. поскакује играјући се. — Насисала се

јагањчетија па само трупкају

трупкање с гл им од трупка. — Ко ти не досади тој трупкање, па да еднуш

престанеш, да ни не идеш на живци?

трупне свр удари, лупне. — Нешто трупну прет кућу.
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трупуљаес / трупуљајеc, -та, -то заобљен, дебео. — Како неће да буде тру

пуљајес, књд еде ко нездрав. — Требе ми едно трупуљајесто дрво за кочницу на

гвоздена кола.

трупчђкм дем од труп, трупчић. — Донеси едњн трупчђк да подместим пот-кола,

да се не омекну у Палашчијин плот.

трупче с дем од труп. — Исекомо дрва на трупчетија, па ће чича сам да ги

исцепи.

трупченце с дем од трупче. — За овде ми требе трупченце, да подставим под

ногару на остал.

, трусне свр 1. затресе, продрма. — Трусни сливу, лечка да наберемо. 2. падне. —

Оклизну се, па трусну на возник. 3. обори. —Обаљаше се деца, ал га онија Симадијин

трусну одј-seвњу. 4. удари о тле, баци што на тле. — Трусну стовну одј-seвњу у

парампарче.

трут м фиг нерадник, ленштина. — И ми имамо еднога трута што се по целден

излегује.

трутов мв трунтов. — Нећу више да раним трутови, нек иду у работу, па нек

зарађују.

трутовчина м ауг и пеј од трутов, в трунтовчина. — Докле ће товимо тру

товчину, што не иде да печали?

трућа несвприча глупости, лапрда.— Не слушај га квотpућа, онје малко онакој.

трућа се несвпреврће се, превија се, бацака се. — Сувитлило га, па се трућа по

кревет.

трућање с гл им од трућа (се). — Не давам две паре за тој њојно трућање. — Тој

његово трућање од болеж га нигде нема.

f трућен,-а,-о изваљен, болестан, непокретан. —Такој лежи трућени сњлбуљи у

Таван.

трући се сврбаци се, падне болестан. — Трућише се оба на патос прет-судију,

бајаги повредени, болесни. —Трећа година како се трућила у кревет и недиза се.

трчаећи прил трчећи. — Балдисамо трчаећи да га стигнемо и не могамо.

трчаећки прил трчећи. — Све трчаећки смо дошли да видимо кво се тој овде

десило.

трчећки / трчећким прил трчећи. — Трчећки да си дошћл дом!

трчка несвтрчкара. — Око њу трчкају пет)-деца, а око тебе ниједно. — Чирак

мора стално да трчка, да мајстор по њега не вика.

трш узв више пута поновљен да се одвоје овце. — Трш, у трлу

тршевина ж крчевина. — Поорамо њиву у тршевину.

тршељм терет који се носи преко терета на коњу. — Ако има место, тури овуј

моју торбичку у тршељ. — Донесо га ус-тршељ.

ту узвих. — Ту, батке, што ми тој напраи?! — Ту, што ме будала изеба!

тува несвпремеће, претура. — Кво ли свг тува по кућу књд мене нема.

туглаж непечена велика цигла од блата и сламе, сушена на сунцу. —Кошару смо

зидали све туглу, ене гу и сњг се држи.

туглар мрадник на прављењу тугле. — Едњн туглар из Ладовицу Љубу учеше да

пуши.
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туге / туго узв за изражавање боли, за саосећање с неким у патњи. — Туге,

ранке, боли ли те још? — Туго, нане, па како си сbг, елти боље?— Туге, леле, које ми

се све ижали дете. — Туго, Бошке, што ти-е те клендрцаш?

тугување с глим од тугује (= обузет жалошћу, тугом). — Мужу работу, зимени

ако дојде на месец-два, па ми цел век пројде у тугување.

тугућање с глим од тугуће. — Целден претугућа — лисица вој однела најубаву

кокошку. — Доста више с тој тугућáње.

, тугуће несву дем знач: тугује, жали. — Млого тугуће откако вој дете отиде за

Америку.—Нетугући, сестро, сви наши отишли негде побел свет, па се, еве, боримо,

не давамо се.

туде /тудека прил ту негде, по околини. — Наодил сам и ја туде, по Дел, теј

травке. — Не одитуде мого потравољак, да не наџараш на змију. — Убдује тудека око

појатиште, ко да-е нешто загубил.

тудер/тудерке прил туда, ту. — Бешетудерке онија чук, а саг)-га не видим.

туђ, туђа, туђо 1. који припада другоме, који је туђ. — Не дирају туђо! — То-е

туђо 2. изр. — У туђога татка, поубава патка (туђе слађе).

/туђа кућа/изрв туђа стреа. — Она-етуђа кућа, ич неје притрана за њојандом.

/туђа стре(ј)а/изр особа која је више наклоњена туђем но своме дому. —Тој дете

ми-е туђа стреа, на други помага а овде само да преспи.

туђбина ж туђина. — Одувек си га-е вукла туђбина, и отиде у Швапску и најде

Швапкињу.

туђи се несвотуђује се, осамљује се. — Невељаје му тој што-е од људи почел да

се туђи.

туђо оно што припада другоме. — Не дирају туђо. — Не ватај се за туђо, мож

неки сњк да плаче за тој.

тужавља несвв тужева. — Тужављају едно друго. — Неки га стално тужавља у

општину да сече у државно. — Збрал папири, ће тужавља државу.— Има на големо да

испадне књд он тужавља државу (ирон).

тужавља се несв1. тужи се са ким. — Тужављају се ко да несу браћа. 2. фиг

жали се. — Тужавља се на здравје, неје како требе. — На што се башта тужавља? —

Тужављају се на струју, почесто нестањује.

тужављање с гл им од тужавља (се). — Њћно тужављање-е досадило и на Бога.

— Немам избор, не гине му тужављање.

тужан м бот нарцис Narcissus odorus. — Викамо га тужан.

тужева / тужевља несвутужује, подноси тужбе, бива утужен. — Човек требе

стално да гитужева што ни затварају пут за у у браниште, ел да ги с пушку потепа ко

зајци. — Тужевља редом који му се замери. -

тужева се 1 тужевља се несв1. тужи се. — Тужевају се ко деца у школу. —

Нека(д)-цу се тужевљали за прекосену ливаду, за пребрану њиву, а сbк све тој

пустеје, нема кои да обрађује. 2. тужака се. — Деца се само тужевљају у школу.

тужевљање с гл им од тужевља (се). — Тој едино с тужевљање мож се реши,

овакој неће може.

тужица ждем од туга, реч за саучествовање у патњи и болу. — Тужице, бошке,

не могате познајем. —Туго,тужице, које ћу да работим стебе, синко, ни(т)-це водиш,

ни(т)-це тераш?
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тужнина ж туга, жалост, патња. — Кад)-це сетим моји у печалбу, дојде ми

тужнина. — Књд ми дојде тужнина узнем да работим, нешто да сpтим, да не мислим

на ништа.

тужњикав,-а,-о отужан, в притужљив.— Овој ти-е млого тужњикаво, не мож

се еде.

туј прил 1. ту, овде. — Не бој се, ја ћу сам туј. — Еве, туј сам се убљцкал на

шишарку. — Туј сам и ја бил. — Туј жену познâвам, 2. те. — Туј годину сам бил у

печалбу.

тука несвпујда (пса). — Немој да тукаш куче, да плаши деца.

тукање с гл им од тука. — Научил с тукање Ђуму да плаши људи, па ники не

смеје око кућу да му пројде.

тулав,-а,-о покуњен, туњав.— Бошке, кудебљшјада очувам овакој тулаво дете.

— Сви ли су у овуј вамилију овакој тулави?

тулавком туњава мушка особа. — Тулавко еден, врћај се дом, куде си за

шантавил сабајле!

тулац м 1. дрвени обруч у доњем камену у воденици који брани да не испада

жито. 2. гвоздени обруч у главчини точкова воловских кола.

тулбаес, -та, -то задебљан, подебео. — Нешто-е млого тулбаесто овој девојче, да

неје закачило? 1

тулбакмпеј стомак, мешина. —Пустил онолки тулбак костелна крава.—Удари

га с песницу, искара му тулбак.

тулбаче дем од тулбак. — Напраило дете тулбаче. — Ел напуни тулбаче, па да

идеш да спиш?

тулбачина жауг и пеј од тулбак. — Не мож само да заработи за тулбачину, него

ли да прати дом.

тулбен м 1. бела марама. — Мете срп на рамо, бел тулбен на главу (песма). 2.

бело платно које жене ткају. — Ткаели, ткае тулбен платно.

тулбес, -та, -тов тулбаес. — Чијо-е овој тулбесто прасе што ми изри градинче?

тулмач м в толмач. — Неchм ја твој тулмач да ме сваки час запиткујеш.

тулмачи несвв толмачи. — Нема кои да митолмачи више писма, сви изотишли,

оцелили се.

туловим мн дрвени клинови помоћу којих се подиже горњак и регулише круп

ноћа млива у воденици.

тулузина ж стабло кукуруза са којег су убрани клипови. — Дошло време с

тулузину да раним стоку.

тулум м мешина за држање вина. — Пронесоше ракиџије вино и ракију у

тулуми.

тулумâec, -ста, -сто округао, обао. — Дојде такој тулумаесто, а на врима

тулумицу.

тулумбњкм велики стомак. — Докле он нарани онолки тулумбик, ми ће сти

гнемо дом, опште да га не чекамо.

тулумицаж 1. обли суд, в тулум. — Напуними с водутујтулумицу, да понесем у

тршељ, долéко-е Дикава. 2. в ћулумица (2, 3). — На држаље турил некву тулумицу. —

Израсла му на главу нека тулумица ко ора.

тумба“ ж заобљено брдо, заобљен планински врх. — Горе, на планину, на тумбу

се, целден водила борба. — Требе да прејдеш преко тумбу за у Преслоп. — Почеше
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Немци да граду жичару на Тумбу, куде Рудник, па се ослободи и такој остаде до

дњн-данћс.

Тумба“ ж а) планина, б) брдо у атару Мачкатице.

тумба“ ж име дебеле овце или кокошке кратких ногу.

тумба“ несвпреврће, ваља предмет који није округао. — Ако не можда га

носимо, ће га тумбамо.

тумба се несвстропоштава се, ваља се. — Тумба се камење на пут, мож некога

да упокоји. — Падо, па поче се тумбам низ)-страну.

тумбање с глим од тумба“ (се), превртање. — Ако не можда га вучемо, не гине

му тумбање.

тумбе“ с дебело јагње. — За Ђурђовдњн прикламо едно тумбе.

тумбе“ прил наопако, наглавачке. — Све-е пошло тумбе и наопoкo.

тумрук м ћутљивац, подмукао човек. —Такbв тумрук се у овуј вамилију одавно

неје родил. — Бегеј от тумрука.

Тунгузија ж фиг шаљ земља Недођија. — Отишњл у Тунгузију. — Ће га најдеш

ка(д)-це вpне ис Тунгузију.

тунтав, -a, -o 1. мрачан, смрачен. — Ене, откуде Власину дооду тунтави облаци,

да си поодимо дом. 2. фигмpгодан човек. — Ел деда стално онакој тунтав, ел само књд

ја дојдем?

тунтење с глим од тунти се. — Стра увати оlдЈ-тој тунтење, мали, нека ги киша

намокри, које им ја више могу на теј рукољке.

тунти (се) несвоблачи (се), смрачује (се) (небо, време). — Тунти га откуде

Чeмeрник. — Побрзај с рукољке, видиш како се тунти небо. 2. фигмpгоди се. — Тунти

веђе, неје нешто у ред.

тупа узвономатопеја ударца, тупих звукова.— Књд гудовати, засукагу, па тупа,

тупа по гузицу.

тупав, -а, -о глуп, ограничен. — Да неје толко тупав, нешто би за овеј године

научил. 1 1 1 • I 1 1 1 1

тупан“ м бубањ, гоч. — Чује се откуде Чуку биé тупан, па устура.

тупан“ м фиг глупан, ограничен човек. — Оратил му, не оратил, тупан тој ништа

не панти.

тупанчем дем од тупан, 1. добош, в трампе. —Удари малко и у тој тупанче, што

га чуваш. 2. фиг стомак (деч). — Докле ће едеш, напуни ли тој тупанче?

тупанџијам бубњар. — Тупанџија сцепилтупан удараећи у њега с онуј маљицу.

тупарам 1. туп нож, тупо сечиво. — Даде ми неку тупару, не мога ни леб да

исечем.— Неће ступару да исцепиш дрва. 2. фиг глуп, ограничен човек. — Стујтупару

ни у воденицу нећу идем.

тупаџија мв тупан“. — Нека ти тупаџија помогне, с њега се дружиш.

тупка (се) несв1. нервозно хода. — Тупка од|-штра, од нервозу, јутре се требе

уписује у школу.—Тупка нешто око кућу. 2. лупка (се). — Што тупкаш по астал, неси

тупанџија? — Тупка од нервозу. — Што се тупкаш по стомаче?

тупкање с гл им од тупка (се). — По тупкање познавам да нешто неје у ред с

њега.

тупћање с глим од тупће.—Да поодимо, не могу да гледам његово тупћање.

тупће несвнервозно хода. — Што тупће оној дете, ако му се моча нек излезне

поулице.
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тупчамв тупан“. — Неје виделтупча како су га преварали Преденчанина пазар.

тура несв1. ставља, меће. — Тура ли сено у јасле на говеда? — Сабира, тура,

сабира, тура у ранац и све однесе, нам ништа не остаи. 2. фиг завирује. — Свуде тура

њушку, докле га неки не замлати. 3. фиг даје (подушје). — Јутретурамо четересницу

на покојног Милорада.

тура се несвнамеће се, умеће се гдему нијеместо.— Гадурија една, тура се и тāм

куде га ники не вика.

турање с гл им од тура (се), 1. стављање. — Доста-е турање сено, ни овој неће

поеду. 2. фиг завиривање. — За турање нос куде му неје место еднуш ли-е добил по

прлицу. 3. фиг давање парастоса. — Сретомо ги, врћају се од)-турање седмину на

Драгојла. 1

тури свр 1. стави. — Турили компири да се вару? — А тури зеље у кацу, а

истpишче у кућу (ирека). — Целден ми стење за неку паницу, турим вој га у паницу.

2. фиг даде, да. — Тури му неки динарчек за у школу.

/тури га/изр обави полни однос. — Има војгатурим, па куде иде, нека иде!

/ тури годину изр обележи парастос. — Јучер му турили годину.

/тури конопче изр обеси се. — Турил конопче око гушу, такој га затекла на

јабуку.

/ тури њушку/изр завири. — У све ће она тури њушку.

/тури утоп/изризгрди, пребије. — Кад)-це вpне, утопћу гатурим за тој скитање

по туђе жене.

турне свр у дем знач: тури. — Турни му у торбичку сиренце с леб, па у говеда. —

Турни неко кубарче, да не загасне шпорете. — Турну ли вој га, кажи ни?

турчи се свр фиг тврдичи, штеди, шпара. — Динар му се не турчи.

турчин“ м фиг пеј тврдоглав, опасан човек. — Ники неје излезал на крај с тог

турчина, па нећеш ни ти.

турчин“ м зоол врста мале птице с ћубицом на глави. –Тој пиле се викатурчин.

туршија ж укисељено поврће за зиму. — Овуј зиму рано изедомо туршију.

туршијара ж врста паприке. — Две вреће поприке туршијаре тури у кацу.

тут узв којим се гоне свиње. — Тут, бре, у кочак

тута мfж ћутљива, приглупа, малоумана особа. — Не уработи ми тој у општину

како му реко, тија тута тутави. — Умејеш ли еднуш нешто да прозбориш кад-требе,

туто тутава?

тутав, -а, -о приглуп, невешт, несналажљив. — Које ће ми овакој тутав човек? —

Колко-гођ да-е тутав то-е могал да заврши у катастар.

тутавац мв тута. — Немој се ослоњујеш на тутавца, ће ти побрка нешто, да га

никад не расправиш.

тутавеје несвзамлаћује се, губи време. — Нека тутавеје куде оће, ми-ци наш дел

срабоћујемо.

тутавица ж приглупа, несналажљива жена. — Тутавица, забораидека се данic

не бњцка, па узо игле у руке.

/тута-мута изр приглуп, малоуман човек. — Кои знае квотија тута-мута у своју

чутуру преврћа.

тутањ м 1. тутњава. — Откуд)-тој дооди тутањ, ко да се негде гора пролама? 2.

фиг бежање, бекство. — Кљд ме видоше, ватише тутањ преко рид.
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тутка несв1. убеђује, подстиче, нуди. — Тутка га да еде у његову кућу. 2.

наговара на свађу, сукоб. — Немој више да туткаш деца да се бију, ћуте утепам! 3.

склања, крије. — Ники не знаје куде тутка онеј паричке.

тутка се несв1. утопљава се, завлачи се. — Туткај се под)-црге да се не

смрзнеш. 2. фиг мува се. — Које се туткаш цел дЊн по ајат?

туткал м лепило за дрво, туткало. — Књд га увати туткал, тој се више неће

расклати.

туткање с гл им од тутка (се). — Погано неко детиште: неће ни залок да узне

бес-туткање.

тутне свр 1. да, метне.— Едва му тутну неки динарчђк, неће узне. 2. сакрије. — А

кључе от ковчак тутне пот појас, ел у пазуку.

тутне се свр 1. провуче се, муне се. — Тутну се кроз народ и зачас ги најде и

доведе куде нас. 2. сакрије се. — Тутнуше се деца у сењак.

тутњавина ж1. грмљавина. — Не пројде дšн бес-кишу и тутњавину. 2. јурњава,

гужва. —Пројде нека тутњавина наћаске низ)-сокак. 3. бежање.—КЊдгизабраше с

тојаге, туј тутњавину несšм видел.

тутубан м глупан, незналица. — Сћк-ће ни све објасни тутубан (ирон).

тутур м тутор, старешина, газда. — Немам ја тутура да ме преиспитује куде

одим и куде сам била. — Сама сам си тутур.

туц-муцузв ништа не зна. — Пита га учитељ да одговара а он туц-муцко неки

тута.

туца несв 1. разбија, удара. — Видимја ће туцаш камену мајден. 2. ситни, мрви.

— Евети чутура патуцај венац поприку. 3. фиг придикује, заглупљује. —По целдњн му

туца у главу едноисто, па кои од|-тој неће ванџира? — Немој ме туцаш у памет,

неchм ја дете!

/туца се у главу/изркаје се. — Сек се туца у главу што му-етој рекла, ал касно.

туцана поприка ж алева паприка. — Изарчимо туцану поприку.

туцање с гл им од туца. 1. мрвљење. — Руке разбил од)-туцање камен. 2. фиг

придиковање. — Какву корис имаш од|-туцање углаву на дете, кад)-те па не слуша?

3. куцање јајима (на Ускрс). — Деца млого волу туцање јајца на Велигден.

туцка несвубија ноктима буве, ваши, гњиде. — Треби и туцка вашке на дете,

увашљивило се скроз.

туцне се свpудем знач: туцне се, судари се главом.— Нејетој ништа, малко сте се

туцнули з-главе. 1

тучм тучак за туцање у авану, ступи. — Узни туч да истуцаш сол у чутуру. 2.

фиг што тешко— Овој дететуч, не диза се. —Тија туч двоица не можда подигнемо.

тучка несв1. удара лопту ногом а да она притом не додирне земљу. — Н-умеје

да тучка лопту. 2. фиг онанише, в дрка (1). — Тучка стојка. — Мушкари почну да

тучкају у основну школу.

тучкање с гл им од тучка (1, 2). — Најбољи-е у тучкање лопту у школу (1). —

Викају неје здраво тучкање, дете ће оћоравеје (2).

тучник м аугм од туч, 1. тучак за туцање у авану, ступи. — С тучник зачас

истуцаш каву, 2. фиг тврдоглав, својеглав човек. — Тија тучник све на своју главу

работи, ич му ништа не викај.



Црнотравски речник 945

Ћ

ћав узв ономатопеја грактања чавки.

ћавне свр фиг дуне, падне на памет, ћефне се. — Работи си како му ћавне. —

Ћавне му да иде у Предене, он иде, ћавне му да не иде — не иде. — Ћавнуло му и

отишњл си.

ћавте свр изр узми, укради, мазни. — Ћавте Мико, да не види нико.

ћага ж писани документ, потврда, диплома. — Куде гођ је ишћл за посо, тражу

неку ћагу.

ћајам победник, најјачи во у џелепу, крду, на планини, предводник крда, стада.

— Жерко-е бил ћаја на Чемерник међу наша и власинска говеда.

ћао узвономатопеја пуцња пушке. — Ћао, ћао, испали неколко пут пушка у сред

ноћ.

ћапне свр 1. ухвати, улови, зграби, в цапне. — Ћапну лисица најубаву кокошку и

побеже крос-травољак. 2. уједе, угризе (пас). — Пази се ти од њега, немојте ћапне за

ногу, опасно-е тој кучиште. 3. фигукраде. —Тој лопужа, куде га уводиш у кућу, ће ти

ћапне нешто и да не видиш. 4. фиг поједе. —Ћапни и ти нешто (у) уста, па да поодимо.

ћапњување с гл им од ћапњује.

ћапњује несв1. граби, краде. —Ћапњује ни често јастребкокоше у малу. — Неки

ми ћапњује сушенице од-таван. 2. фигуједа, гризе. — Тој куче кобајаги мирно, ал

ћапњује за ногу кард)-цене надаш. 3. фиг краде. —Ћапњује куде му се пружи прилика

и кво му се свиди.

ћарм корист, в вајда. — Изел ћар вајду (изр). — Коићар имаш што работиш овеј

гологузе?

ћари несвкористи, стиче без превеликог труда. —Докле се они свађају, он си за

њега ћари. — Знае да ћари.

/ће погине изр много воли што, обожава што. — Ће погине за трубачи, само

од)-цобор на собор. — Ђе погине за онуј попишуљу, само му њу не дирај.

ћебабџијам ћевабџија. — А што-е ћебабџија онакој дебел, сигурно од|-тешку

работу.

ћебабџиница м ћевабџиница. — Беше една ћебабџиница куде станицу, па гу

затворише.

ћебап м ћевап. — Свратимо у кафану те поедомо по неки ћебап и попимо по

ладно пиво. - !

ћебапче с дем од ћебат. — Узни ћебапче, неће те изеде.

ћевм воља, жеља.— Купи, бато:ћевти опћнци, ћев ти обојци. — Беше мићев да

га одрењам, ал не дојде ми на руку.

ћевка несвкевће, лаје кученце. — Само ћевка чим види неки пројде нис-пут.

ћевкање с глим од ћевка. —По целдњн слушаш његовоћевкање, пати досади.

ћевлеисан, -a, -o припит, расположен захваљујући алкохолу. — Иде ћевлеисан,

гледа да га заминем, ал ми не даде, но ајд да сврнемо у кафану.

ћевлеисување с гл им од ћeвлеисује. — Још тој им остануло од живот — ће

влеисување, докле се еднуш не спотуру у соспу и туј остану за навек.
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ћевлеисује се несвпије, напија се. — Куде Џиду у продавницу се ћевлеисују, па

после праву лом по малу.

ћевлијам љубитељ, мераклија. — Поголем је ћевлија од Граду на добри коњи и

пастуви. — А што-е ћевлија на ракију, туј нема пар.

ћевлика ж љубитељица, мераклика. — Ја сам ћевлика на ћилими, постељке, на

добро ткање и на китке. — А што-е ћевлика на онуј работу, да ти не казујем.

ћевне (се) свр прохте (се), пожели (се). — Ћевне вој — у Лесковац, отиде бес

питање. —Овде си сваки работи како му се ћевне.—Ћевнуло му се— и готово!

ћелав, -а, -о фиг без шуме. — Кад)-це укачиш на оној ћелаво брдо, на вр

Чeмeрник, одонде видиш Шар-планину и Коповник, пола Србију.

ћелавеје несвћелави. — Млад човек ал од неку муку почел да ћелавеје.

ћелча м пеј ћелав човек. – Тој ће ти побоље ћелча каже, он је бил у Врлу реку

мастор на кидроцентралу.

ћемане с виолина. — Донел у работу ћемане, па ни учил да свиримо.

ћемер м фиг новчаник. — Подлази ни овуј годину неки баксуз, па се мој човек

Кранислав ис-печаловину врну с празан ћемер.

ћенар м 1. чипка. — Колко сам само поплела ћенари за кошуље, па за вуте, за

јастучнице, па ћенари с манистра разне мустре за плетенче. — Кошуља бес-ћенар је

сиротињска, неје убава. 2. изр: ћенар на уљеви чипка са шпицевима.

ћенарка ж 1. игла за кукичење (хеклање) чипке (ћенара). — Без добрућенарку не

можда плетеш како требе ћенар. 2. једна од греда у кровној конструкцији; главна

греда на штали.

ћераждем и хип од ћерка. — Ел ћера заврши школу? — Удаде ли ти се ћера, како

беше?

„ћерана ж ћерамиџијница. црепана. — У ћерану су работили количари, калџије,

чираци и тезетари.

ћеремида жћерамида.— Раније се куће покривале с ћеремиде, а сbк све цреп.

ћеремитка ж дем од ћеремида. — Покршила ми се ћеремитка на амбар, требе

викам Симчу да гу пресложи. 1

ћеремиџијам онај што производи ћерамиде. — Окасни ми работу ћеремиџија,

неје напраил ћеремиде ка(д)-цмо се погодили.

ћеремиџилњкм 1. ћерамиџијски занат. —Ћеремиџиликје учил з-башту и чичу.

2. печалба. — Има недеља како су тргнули у ћеремиџилisк.

ћеремиџиницаж ћерамиџијница, црепана. —Век сам провел поћеремиџинице.

ћеркана ж израз за женску особу, у прекорном смислу. — Да видиш како-е,

ћеркано, кат припече sвезда а ти целден с матику у шаке. — Никите неје бил по уши,

ћеркано, да појдеш за арамију!

ћереп м преграда за заустављање воде пред воденичном буком. — Спушти

ћереп, да слезнем у витришњак да видим нешто воденично коло.

ћерпич м непечена, сушена цигла. — Нека(д)-це sидало с ћерпич, ал највише

кошаре.

ћерца ж фиг кћи. — Куде испрати ћерцу јутроске?

ћерче с дем од ћера. — А ћерче, ел се запосли у варош?

ћерчетина жауги пеј од ћерка. — Ни ћерчетина гу више не гледа, ако дојде емпут

годишњо и тој ти-е.
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ћибритм шибица, палидрвце.— Остадо бес-hибрит, а пут долек, с кво цигарку да

запалим?

ћивта м пеј тврдица, саможив човек. — Одј-тога ћивту ич немој да тражиш,

неће ти даде.

ћилер мостава. — Све држи у ћилер, ко пот-кључ.

ћилимарка ж она која ткаје ћилиме. — Била-е прва ћилимарка у малу.

ћилимче слем од ћилим.—Још чувам њојноћилимче што ми-е дала на свадбу.

ћириш м лепак од брашна. — Умазал се ко да-е с ћириш работил.

ћопа“ мхром човек.— Кад)-saигра Бранкоћопа, затресе се сва Јевропа (кафана).

ћопа“ несвхрамље.—Наступи ме Мурџа на ногу, па, еве, недеља како ћопам.

Ћопам надимак.

ћопав, -a, -o 1. хром. — Невесте му малко ћопаво, ал немари. 2. пејфаличан. —Да

неé ћóпав у мозак мож би нешто од њега и било.

ћопавење с гл им од ћопави. — Све на ћопавење сbroди.

ћопави несвв ћопа“ 1. храмље. — Ћопави отка(д)-це родил. — Боли га зуб, па

ћопави (шаљ). 2. фиг споро хода. — Немој да ми туј ћопавиш, него побрзај, да ни не

вати мрак у Качар.

hóпка“ жхрома жена. —Ћопка ћопава, како га не видо, него бhш у тај поганлisк

НаГаЗИ.

ћопка” несву дем знач: ћопа. — Уштукнул ногу, па ћопка књд оди.

ћопкање с гл им од ћопка“. — Све на ћопкање дојдо куде тебе.

ћопла ж пеј хрома жена, ћопавка. — Онакbв младић, а узел ћоплу.

ћопчам пеј хром човек, ћопавко. — Ћопчо ћопави, не видиш куде идеш, него да

ми расипеш дудулицу с млеко.

ћóпшампејв ћопча. — И туј другу ногућу пребием на ћопшу, да не трчи потуђе

жене.

ћорам пеј слеп, полуслеп човек. — Тој ће ћора да ни измајсторише, он је и

оћоравел од сpткаве работе.

Ћора м надимак.

ћорав, -a, -o 1. слеп. — Ћоравна едно око 2. фиг заслепљен. — Ћорав па не види

кво му жена работи. 3. изр: — Ћорав па не чује (прави се тоша). — Ћорав на уши

(глув). — Тој ти-е ћорава работа (посао без изгледа). — Ћорава кутија (послератни

избори).

ћорава Анђелија ж опасан ветар с ковитлацем.— Књдзадува ћорава Анђелија,

све рукољке и откосје сврти па однесе у там-тум.

/ћорава работа/ изр глуп, сумњив, замршен посао. — Запекљал се с ћораву

работу, не мож се отпекља никад. н

ћорава страна/ изрбестрагија, недођија. — Иди у ћораву страну (дођавола). —

Нека иде у ћораву страну стија његови баксузи. — Едина му мана ћорава му страна

(песма).

ћоравеје несвриг замлаћује се, губи време. — Ене ти га побратим: ћоравеје цел

дњн по подрум. — Немој да ћоравејеш млого по собор, него се раншке врни. —

Ћоравеје седну Златанку.

ћорак м 1. метак без оловног танета. — Ће гађају с ћорци. 2. фиг промашај.

ништа. — Па испаде ћорак.—Ћорак ће добије више од мене секиру, књдгу утупил. 3.
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фиг неуспели сношај захваљујући мушкарцу. — Понада се онакав муж, па књд ме

довати, а оно испаде ћорак.

ћорисување с гл им од ћорисује. — За ћорисување су га приводили у ћорку.

ћорисује несвкраде. — Ћорисује с леву из-десну. — Ћорисује куде стигне и кво

стигне. — Не ћорисује се такој, па да те затвору у апсу.

ћорише несвкраде.—Одмалечко научилда ћорише. —Тој му-е у крв да ћорише.

ћорка“ ж затвор, апс. — Неће брзо излезне ис-ћорку, млого-е ћорисал.

ћорка“ ж пеј полуслепа, слепа женска особа. — Како не видо, ћорка, но умал да

ступим на змију.

ћорла жв ћорка“. — Кво си гледала, ћорло, књд неси видела да ти овце улезле у

жито?

ћорне свр фиг украде. — Знае да ћорне ники да не види.

ћороња м пеј полуслепа или слепа мушка особа. — Ћороњо, зар не видиш, ће се

наденеш на вилу.

ћор-ћутук прил сасвим, поптуно, до даске (пијан).— Напил се ћор-ћутук, едва га

однесоше дом.

ћорчампеј полуслепа, слепа мушка особа. —Отиде ћорча у кошару и свгне види

да се врне по мрак.

Ћоса м име.

ћоса м голобрад човек. — ОткЊд дојде онија ћоса, изали ни деца.

ћосав прид голобрад (човек). — Викају га Ћоса затој дека-е ћосав.

Ћосини м заселак.

ћотек м батина, в ћутек. — Колки-е ћотеци поел и ништа не вреди.

ћош м 1. угао, кут, ћошак. — Мурџу вржи у ћош, да не дира друга говеда. 2. фиг

донедавна казна у школи. — Толки-е немајмир у школу, учитељ га увек праћа у ћош.

3. изр: на ћош зле воље, нерасположен. — Ники не смеје да му пријде, ођутрос је на

ћош. — Требе да тревиш књд неје на ћош, тек ће ти учини.

hoше с дем од ћош, в ћошка. — Округло па на ћоше (неодређено, нејасно). 2. фиг

безилаз. — Прикарал га у ћоше. — Дошњл до ћоше, па нема куде.

ћошка ж1. угао, ћоше. — Чекала сам га иза ћошку, куде пекару, да пројде, ал га

нема. 2. безизлаз. —Дошћл доћошку, више нема куд.—Сатерал га у ћошку, сbгнек се

снабди.

ћошкас, -та, -то фиг пеј настран, уврнут. — Млого-е ћошкас, не мож се с њега

споразумиш.

ћошник м носећи дирек у углу, на саставу два зида код бондурача, чатмара,

кованица и кућа бијеница. — Еси ударил ћошници како требе, саг можда ковеш

баскије.

ћубан м петао (и име петла) или голуб (и име голуба) с ћубом. — Чува млого

убави голуби ћубани.

ћубас, -та, -то који има ћубу, ћубаст, в ћулумаес. — Колко поје онија твој ћубас

петњл, у реку се чује.

ћув м дашак, покрет (ветра, ваздуха),—Престало да дува, ни ћув се не чуe.

ћукавац м зоол ћук Аthene noctua. — Уплаши ме ћукавац: завукал се у грање, па

шушка.

hулáв м врста капе. — Какњв си тој ћулав турил на главу?

ћулав, -а, -о који има мале или одсечене уши. — Ћулаво куче-е поопасно.
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ћулавка“ ж пеј женска особа малих ушију. — Кобајаги ме неје чула кво оратим

тај ћулавка.

ћулавка“ ж 1. врста капе. — Наквесил ћулавку на очи, па се праи да ме не

познава. 2. врста гуње с капуљачом. — За лошо време у говеда-е само ћулавка. 3.

капуљача на гуњу. — Ако удари киша, имаш ћулавку, па гу спушти.

ћулавком пеј мушкарац малих ушију. — Залуд ћули уши ћулавко, ништа не мож

да чуе што орату.

ћулавча мв ћулавко. — Куде пристаде да појдеш за онога ћулавчу.

ћули / ћули несв1. напреже слух, чуљи(ти) уши. — Сво време овој коњче ћули

уши, да не предосећа нешто? 2. фиг ћути, умисли се.— Само ћули, ни реч да продума.

—Ућулал, па ћули. 3. изр: ћули уши слути, ослушкује. —Квотолко ћулишуши?

ћулне свр у дем знач: ћуне, продуне. — Бар малко да ћулне ветар да ни разлади,

поцрцамо од врућину.

ћулумак м аут и пеј од ћулумица. — Кој ће ти ђаволтија ћулумак на капу?
ћулумâec, -та, -то ћубаст. — Имају неколко ћулумаесте кокошке.

ћулумица ж 1. ћуба. — Вати ми оног петла с ћулумицу на главу да га зачђе

прекољем за супу, 2. лоптица, кврга. — Турил на штап ћулумицу. — Играју свињку,

па ударају некву ћулумицу сасЈ-штапови. 3. израслина. — Појавила вој се неква

ћулумица на руку. 4. фиг главица. — Оноцко дете, а онолку ћулумицу да има.

ћулумка ж 1. ћуба. — Како те такој почишал, ка/т)-ти остаилћулумку на главу?

2. лоптица, квржица. — Купила на дете капу с ћулумку.

ћулумче / ћулумче с дем од ћулумка. — Оскубли на кокошче ћулумче.

ћумез м фиг запуштена тесна просторија. — Да не улезнеш у онија ћумез.

ћумуриште с место на коме се правио ћумур. — И сšг је туј зевња црна на

ћумуриште.

ћунак м (мнћунци) чунак на шпорету. —Нис-ћунак поче ноћу нешто да гребе. —

Брзо ми нешто прогоре ћунак на шпорет.

ћуне свр 1. дуне, продуне. — Кад)-sапишимо врата, саг нема да ћуне ветар. 2. фиг

падне на памет, прохте се. —Ћунуло му у дупе да не работи и побегалкуде ујну.

ћунка ж в ћунак. — Не чисти се такој ћунка, ће гу улубиш.

ћунче с дем од ћунак. — Не стигоше ми ћунци за шпорет колко за едно ћунче од

дваес-триес сантима.

ћуп м 1. земљани врч, крчаг. — Викају: чичати ископал ћуп са злато. 2. фиг глава.

— Ел има нешто у овија ћуп, ел празан saвни?

ћупарам 1. човек ошишан до главе. — Што даде да брица од|-тебе напраи

ћупару. — Оћупил га ко ћупару. 2. пеј глуп човек. — Неchм зналда-е толка ћупара, не

би га водил с мене.

ћупе с 1. подшишано дете.— Ћупе, којте такој оћупи ко шиљеже? 2. фигдевојче.

— Куде отиде оној твоје ћупе рано з-башту?

ћуприа / ћуприја ж носећа, главна греда (кућа, подрум, штала). — Турил

растову греду за ћуприу у подрум, сто године ће траи.

ћуприица ж дем од ћуприја. — Поплава ни однела ћуприицу, па смо турили греду

за проодење.

ћупче с (мн ћупчетија) дем од ћуп. — Спржа се изнапред чувала у зевњана

ћупчетија.
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ћупче“ с бочица за мастило.—У ћупче се сипувало мастило кад)-цмописували

с перо и држаље.

Ћурлини м мн заселак. у

ћурне свр побегне, нестане, в чуpне. — Он брзо ћурнули дошловде. — Кад)-цу

видели да несhм сама, они ћурнули у горњу малу.

ћускиица ж дем од ћускија. — Понесигу, можти затребе и ћускиица ка/т)-цепиш

трупци.

ћускија ж1. гвоздена полуга, витрангла. — Туј су ти ћускија и клиње, па вади

камен у мајден. 2. фиг глуп, неотесан човек. — Још му неје дошло из дупе у главу на

туј ћускију.

ћутузв ћути, мируј. — Ћут, немој ники да-е прозборил, ете га Симча из Дикаву с

коња, ће ви однесе у џак.

ћутање с тајац, тишина. — Само ћутање, ники ништа не орати.

ћутек м батина, в ћотек. — Ће изеде ћутек за његови безобразлуци.

ћутеећи прил ћутећи, ћутке. — Неће ништа да уработиш такој ћутеећи.

ћутећки прил ћутећи, ћутке. — Дојдомо заедно иlзЈ-село ћутећки, ко да не

оратимо.

ћутук м 1. пањ сјаким кореном, в бат, в ћор-ћутук. — Требе да повадимо онија

ћутуци из Дининицу. 2. стуб, дирек. — Овој може само с нов ћутук да се опраи. 3. фиг

глуп, ограничен човек. — Несмо баш толки ћутуци како ти мислиш, и ми нешто

знаемо.

Ћутук мала ж стара махала.

ћушм шут, ударац. — И там је исто добил ћуш у дупе.

ћушка несв1. гура. — Ћушка деца, па такој неко и падне. 2. фиг помаже. —

Стално неки мора да га ћушка да би учил.

ћушка се несваура се. — Ћушкају се ко крња говеда (изр).

ћушкање с гл им од ћушка (се). — Књд отвори врата настане ћушкање кој ће први

да улезне.

ћуш-капе м мн дечја игра шутирања капе на рупи.

ћушне свр одгурне. — Ћушну каменчину низ брдо, отркаља се у реку.

У

у преду. — Идемо у китке (брање цвећа). — Појдомо у дрва (да бере дрва). —

Укачил се у вр црешњу. — У вр буку гњездо на врану.

ју бразду/изру ред, како треба.— Бадава се ја мучим и кулучим, књд ники од њи

неће у бразду.

ју вила/изрв вила. — Рипа у вила одрадос. —Ћерипи у вила књд му кажеш за тој.

/у вр главу/изр највише. — Увр главу за тој ждребе ћу ти дадем триес иладе,

више не вреди.

/у говеда изр 1. да чува стоку. —Дадо му леб и с леб и прати га у говеда. — Коli

од вас јутре иде у говеда, 2. на пашу. — Потерај наше краве у говеда.

Ју грне изррезултат без победника, односно нерешен.— Кад!-це деца обаљају,

па заедно падну на зевњу, тој се вика у грне, трг неје ники победил.
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1у колосек/изр 1. памет, ред. — Вика му, вика и неукара га у колосек- Кад)-he

еднуш и онда улезне у колосек да ми-етој дадочекам 2. ток, правац. — Ватил се ону

неки други колосек куде се не работи а тера уживанција. 1

/у наруче изрна рукама. — Узе гу у наруче и унесе у кућу. — Узни га у наруче и

пренеси преко реку. — Држала сам гу у наруче и класукала књдје била оволичка, а свг

ме неће погледа.

ју небеса изрвисоко, од радости, ву вила. — Књдме виде, поче рипа у небеса.

ју очи прил 1. у очи. — Ћу ти се закунем у очи: две ми очи! Ете, ел ми сšг

верујеш? — У очи ми се закле. 2. лично. — Све што требе рекла сам вој у очи.

ју ошвице изр за јаку, за ревере. — Доватише се у ошвице, це обаљају.

/у сено/ изр да бере сено. — Узни вилу и гребуљу, па у сено.

Кутијама изру том тренутку, тог трена. — Утијама етети ги госје. — Да у

тијама не наиде Совроније, теше мелуџа утепа. — Утијама сам могал да гаснемам.

ју четири изрчиниће оно што се од њега тражи све играјући, ву шес. — Ће

слуша, па ће игра све у четири (асоцијација на народно коло „четворка“).

ју шес/изрчиниће оно што се од њега тражи све играјући, трчећи, вучетири.

— Да видиш како ће мене слуша, па све има да игра у шес (асоцијација на коло

„шестица“).

уáка (се) свр испрља (се), ублатњави (ce).- Како тој одиш, уака ме з-блато. —

Куде ли пробдиш књд идеш у школу, те се такој уáкаш ко свињче.

уáлен, -а, -о размажен. — Деца вој толко уалена, ни родитељи не сматрају.

уали (се) свр размази (се). — Уалили га баба и деда. — Уалил се, ништа те више

неће послуша.

уалипáвен, -а, -о малоуман, искварен. — Уалипавен, па нема куде.

уалипави (се) свр постане алипав, малоуман. — Ће га уалипавиш, туцајећи га

стално у главу. — Што се оној дете онолко уалипави, неје ми ни сњг јасно?

yaљавен, -а, -о размажен, искварен. — Уаљавено дете, па неје за ништа, свл да

те брука.

yaљави се свр исквари се, вуали се. — Уаљавил се, па ни на што не личи, а беше

убаво дете.

yaљак м искварено, размажено дете. — Такев yaљак се још неје родил.

yaљотина ж много размажена особа. — Не поводи с тебе онујуаљотину, да ни

не запрдује ус-пут.

уáпан, -а, -о угрижен. — Беше уапана на под гушу, тој сам добро видел.

уáпе (се) свр 1. угризе (се). — Пази како водиш Врањчу, да те не уапе. — Уапа се

дете за език, па му швркну крв. 2. изр: уапе се за езика) предомисли се. — Тео да му

кажем оној за Драгињу, па се уапа за език и оћута; б) покаје се. — Реко вој, па се

од)-црам брзо уапа за език, ал касно.

уáпси свр ухапси. — Ако дете лаже, има га уапсу.

уапување с гл им од уапује (се). — Та апотина ми-е од уапување, уапували ме

кучики.

уапује (се) несвуједа (се). — Не бој се, Дорча не уапује.— Це уапује он за дупе, ал

ће биде касно. — Има се уапује за дебело месо ка(д)-чује да-е Петрија отишла за

Стамена.

уарни се свр постане добар. — Требе муж да вој дојде изработу, па се уарнила,

мазнула, ко да ми не знамо зашто.
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уáчка (се) свр упрља (се). — Не приоди близо, ћуте уáчкам с овој ђубре што

ринем. — Уачкале се све свиње у бару испот кућу.

убав, -а, -о леп— Никад од њега убаву реч да чујеш. — Такој убава беше вој и

мати Алтана. — Убаво момче порасте од оног Орданиног истришка.

убавачњк, -чка, -чко леп, лепушкаст, добар. — Беше ми тој убавачњк гуњЊк,

убавачке га износи.

убавачке прил лепо добро. — Убавачке ме служише ноге, ал сtrнешто почеше

да подавају. н

1 -
1 н 1

убавачко прил лепо, добро. — Убавачко ни дочекаше куде приетељи. — Уба

вачко загрнумо компири, што-е до нас, остало Бог неким дава.

убавеје несвпролепшава се. — Порасла, па почела да убавеје, ће биде серсем

девојка.

убавило с 1. лепота. — Пројде мое убавило по ржeничишта и компиришта с

матику у шаке. — Убавило мозак ми попило. —Убавило овце не пасе. — Убавило кућу

не држи. 2. фиг иминка. — Немам си убавило да се наубавим како требе, но оваква

алим свет.

убавиња ж лепота. — Срце му трепти за убавињу. — Лепотиња и убавиња не

ли-е тој едно исто. — Од њојну убавињу још се орати по село. — Селто-е остало

o(д)-туј убавињу, за коју су летели момци и колци.

убавица ж лепотица. — Књд позaspнеш боље, и неć нека убавица. — С туј

убавицу сам ноћил млад у плевњу, на ново сено, ал нећу да причам.

Убавка ж име.

убаво / убаво прил 1. добро, лепо, пристојно, на леп начин. — Убаво ни прими и

погости кумашин. — Убаво се поиграсте, сbг да идете дом, на спање. — Убаво си се

oблекал, ко на просилбу да си пошњл. — Ми смо арно убаво, а ви како сте, ништа не

казуете? — Убаво му наказа, како-е заслужил. — Убаво га удесили, ко за Врбицу

(ирон). — Такој убаво ћу ви потепам, да ме цел век пантите (ирон).

убаво брашно с бело, пшенично брашно. — Омесила сам им баницу од убаво

брашно. 1

убавчњк, -чка, -чко лепушкаст, леп. — Убавчњк момак расте од овој твое сугаре

(дете).

убазди (се) сврусмрди (се).— Овеј свиње ми убаздеше авлију, терејги у кочину

Убаздел собу на ракију. — Ако га туј остаиш, све це убазди на молу. — Убаздел се на

прчевину како јарац, нит)-це пере, нит)-це бања.

убајати се свр постане бајат, неупотребљив (намирнице). — Ако се убајату, ћу

ги дадем на свиње.

убарабари свp направи пар, упари. — Купи едно јунче, да га убарабарим з-Брешка

у јерам.

убарабари се свр прикључи се коме у каквом послу. — Вати матику, па кад!-це

убарабари са Станију, зачас загрнумо компири у Лукиницу.

убацка (се) /убњцка (се) сврубоде (се). — Пази како работиш с туј вилу, убацка

ме с парошак— Немој се убацкаш, туј, по полегал плот, имајексери. — Убацкал се на

шишарку, па загноило, - трп прид убацкан, -а, -о убоден. — Не мож још да бди на

убацкану ногу.

убацкотина ж место убода, убој. — Још ме боли убацкотина.

убачка се свр упрља се, укаља се. — Убачкал се у калиште ко прасе.
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убачкан, -а, -о трп прид упрљан. — Што су ти чешире толко убачкане, куде си

одил'?

убеђување с глим од убеђује, убеђивање. —Требе му големо убеђување да свати.

— И без убеђување ће пристане.

убездери се свр препадне се, уплаши се. — Убездери се књд видо колко сено требе

да се здене.

убелеје свр учини што белим, обели. — Убелејал снег наћаске Станикин крс и

Орловац.

убелеје се свр забели се, убели се. — Убелејале се ливаде од вртипопови.

убели се свр обели се, упрља се белим. — Убелил се ко да-е воденичар. — Убелил

се с киреч.

Губи боже изр ништа не ваља. — Напраил га уби боже. — Уби боже колко-е

убава. — Работа му-е за уби боже. — Мајстор уби боже.

убива несв1. убија, лишаава живота. — У Први и Други рат народ су млого

убивали Бугари по црнотравска села. 2. жуља. — Убивају ме нове ципеле.

убива се несв1. убијају се међусобно. — Убивају се међу себе, таква им вамилија.

2. повређује се. — Руке ми дркту, свл се убивам чим нешто узнем да работим. 3. фиг

превише улаже снаге у што. — Убива се одработу. — Не убива себеш од учење.

убивање с гл им од убива (се). — Не волим убивање, затој не идем с ловције. —

Тија жуљови на ногу ми искочили све од убивање ципеле.

убивен, -a, -o 1. убијен. — Неје се утопил, он је убивен, убивен је с крушум. 2.

здрузган, нагњечен (воће, поврће). — Овеј убивене јабуке одвој у кош, за говеда. —

Неће еде убивен ошав.

убивотина ж повреда, убој, модрица. — На убивотину тури завој с црн лук, да

извуче ватру.

убие / убије свр 1. убије. — Господ га убил, дабогда (клетва). — Убил га марен

(клетва). — Убило га мое добро (клетва). — Њега су партизани убили куде Стару

појату. 2. пребије, претуче. — Убил га од|-тепање. — Ће га убие на мртво име. 3. фиr

нажуља. — Све му ноге убиле тесне ципеле. —Тесачке су ти, ће ти убију ноге. 4. фиг

поломи, угане. — Убил ногу, па клендрца.

убие се / убије се фиг 1. повреди се. — Пази куде одиш, љизгаво-е, немој се

убиеш, 2. уз гл има појачано значење пропадне, изнемогне. — Уби се од работу, и па

ми не признавају. — Убил се одј-чекање воз по онуј врућину.

убисто с убиство. — За тој убисто неје одговарал, бил је још малечњк.

убичи се свр погорди се, укочопери се. — Убичил се ко да му-е башта прецедник

на државу.

ублажи се свp допадне се, свиди се, услaди се. — Ублажило му се да иде куде

тетку, па оће пада иде. — Кад)-ти се ублажи, послеће сваки дентрчиш куде њу.

ублажи (се)“ свр разреди се (кисело млеко куваним млеком), разблажи (се). —

Ублажила сам)-млеко, да ти донесем едно лонче да попијеш?

убљувотина ж место испрљано при повраћању, садржина повраћања. — Пи

јана будала, иза њега све убљувотине наостаљал.

убљује (се) свр упрска (се) при повраћању. — Напије се, па убљуе куде стигне. —

Убљује се књд порева.

убојишта с мн повреде, ране, модрице. — Овај убојишта, што су ме они тепали, у

гроб ћу однесем, неће ни до тог да зарасту.
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убрани (се) свр одбрани (се). — Едва убрани жито одговеда,да га не погазу. — Да

немаше у руке помагаљку, не би се убранила од Лагина пцетишта.

убрашњаиви (се) сврубрашњави (се). — Што си сетакој убрашњаивил до гушу?

убрашњиви (се) сврв убрашњаиви (се). — Књд меси, убрашњиви се ко да се

пепршка по брашно.

убрго прил убрзо. — Убрго по мужа, и њу испратимо на онија свет.

убре узвизненађења. — Убре, сплави си руку на плотну.— Убре, како забораида

вој кажем да гледа да не загасне огењ. — Убре, колко-е овој дете порасло.

убрeбери се свр фигуплаши се, препадне се. — Убрeбери се од|-цтра. — Ђе се

убрeбериш само ли ти дојду девери из општину на вракњицу.

убрева се несвзамара се, задува се. — Сег се почестоубревам, некi(д)-цам могла

цел ден да тегљим и да ми ништа неје.

убревање с гл им од убрева се, замор, умарање. — Кад)-ци млад не знаш за

убревање, књд остарејеш све те сколоптише.

убреће се свр задише се, задува се. — Убрeћa сe дoкле излезо уз овуј припрту

Двојанку.

убрзга (се) сврпојури, забрза (се), пожури.— Што такој одеднуш убрзга, не могу
1 t 1 t 1 1 t * t

да те стигнем?— Убрзгал се нешто, не мож ме чека. — Убрзга ми се точак, едва стадо,

да не ударим у зид, 2. почне да говори брже. — Књд орати, убрзга, па кои-е разумил —

разумил.

убрзгава (се) несв 1. пожурује (се), убрзава (се). — Немој да убрзгаваш с работу,

млого смо се уморили. — Тури кочницу да се кола не убрзгавају нис пут. 2. говори

брже. — Причај натенелак, не убрзгавај, да те сви разуму.

убрзгавање с глим одубрзгава (се). — Не можон без убрзгавање, таква му ората.

убрзгано прил на брзину, у јурњави. — Све работи нешто убрзгано.

убуни се свр збуни се. — У први ма се жена убуни, неје ме познала. — Сви се

убунили, не знају кво да работу.

убута свр 1. угура. — Убутај сву вуну у џакче. — Убутам вој га у вуну, ко да ми-e

стало до едну кудељку (псовка), 2. фиг сакрије. — Убутај овоју постељке у ковчак, да

га ники не најде.

убута се свр 1. угура се. — Убута се кудевој неје место. — Убутала се у народ и

побегла за Сотира. 2. фигушушка се. — Убутај се добро у цршке, дати неје ладно.

убутување с гл им од убутује (се). — Нема више место за убутување ни сламку,

натрпа се плевња са сено.

убутује (се) несвугурава (се), утрпава (се). —Требе неки да војпомагада убутује

нову сламу у сламарицу. — Убутује се у нашу вамилију, ал несмо неки род.

уваља свр сабије ткани материјал да би постао чврст, непромочив. — Однел

клашње да уваља у Стојанчину ваљавицу. — Уваљала сљм две бале суре и едну црне

клaшње.

уваља се свр испрља се ваљањем по трави. — Куде се такој уваља, све сламке и

осиљке по тебе?

уване свр у дем знач: ухвати. — Свг ће деда да га уване. — Да ти уванем едно

јагње? — Еднуш-другош и увануше ајдука.

увапирен, -а, -о фиг намћораст. — Сувапиреног човека тешко да се живи.

увапири се свр 1. повампири се. — Не панти се да се неки у нашо село увапирил.

2. фигунамћори се. — Умеје деда да се увапири, па с никога да не орати.
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уварка свр сачува, приштеди. — Уварка неки динарчик, књд ми искочи прилика

да купим кравче. — Уварка каче сиренце, да има књд он дојде из работу.

уварка се свр припази се. — Уварка се теме говеда не ушљискаше како тебе.

уваркан, -а, -о сачуван, очуван.— Видим опћнци ти уваркани, избегал си блато,

неси гацал ко што умејеш.

уваркување с глим одуваркује (се). — Бадава уваркување, ка(д)-цветебе чека да

сработиш.

уваркује (се) несвчува (се). — Уваркује благоту, да има ка(д)-дојде косилба и

тешка работа. — Уваркуј се од млого тешку работу. — Глеј да се уваркујеш, да не

товариш тија трупчетине, неје тој за тебе, ће окилавејеш,

увата несвриг узима, ради. — Млого се лењосала, ништа у руке не увата.

увата се несводговара. — Не увата ми се за теј паре да дадем овакви јунци, haje

на Чемерник.

уватен / уваћен -а, -о ухваћен. — После је уватен доле, куде Власотинци, у

лоповлњк.

увати свр 1. ухвати, нахвата. — Побегал им коњ, едва га уватили на Длагирид.

— Видим ја, ће увати она кривога стојка. — Уватимо пуно рибе у Мутницу. 2. фиr

прође, оде. — Ако уватиш преко, на Мрковицу, побрзо ће стигнеш у Предене. — Ћу

уватим свет од вас, луџе! 3. фиг намокри, покваси (киша, снег). — Успут ни увати

киша, покисомо ко мишови. 4. фиг закрпи концем.— Увати ми с конац овија рукав под

мишку, распарал се. 5. фигупари се, подеси се. — Што би се уватил у јерам с мојега

Рудоњу овија твој Булча, тој би бил пар 6. изр. — Уватили гу с туђога човека (у

неверству). — Уватил штуркавицу (одлутао). —Уватила маглу (побегла). — Уватил

кривину (побегао).— Уватило га лудило (полудео). — Уватила га ракија (напио се). —

Пипет те уватил, дабогда (разболи се). — Мисли: уватил бога за муда (осили се,

оствари недостижно). — Мож ме увати пониско (ништа ми не може).

Кувати бес/изрполуди, поблесави. —Уватилга бес, па лудеје, незнаје кво работи.

/увати воз/изр стигне на време за воз. — Немој да брзгаш, ће уватиш воз, добди

предвечер.

/увати маглу/в увати свет, вздими. — Књд нешто требе да припомогне, он

увати маглу.

/увати свет свp побегне, оде, нестане. — Од вас ћу уватим свет, више никад да

ме не видите.

/увати шишаву/вувати свет, вздими.—Уватилшишаву, не знају ни куде-e.

Тувати штуру/в увати свет, вздими. — Ако јЈош емпут увати штуру књд ни

требе, ја ћу га ђустрим.

увати се свр 1. ухвати се. — Ако си се уватилу коло, мора да играш.— Уватил се

врабац на примку.— Уватил се с лошо друство, не мож се откине од њи. 2. нахвата

се. — То се упекло, то се чађе уватило на греде па су ко челик. 3. изр: — Уватила се

сметана на млеко.— Уватил се у бездер (нашао се у чуду). — Уватил се за главу кво да

работи.

уведе свр 1. доведе, омогући да уђе. — Уведи човека у кућу да не кисне. 2. изр. —

Уведи волови у јерам (упрегне). — Требе да уведе основу за ткање (припреми ткање).

— Кво не би дала да те еднуш неки уведе у ред (опамети). — Он ће те, ко добар

мајстор, уведе у работу (научи, обучи за рад).
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увеје свр завеје (снег). — Књд увеје снег до гушу, не мож се прејде ни до извор. —

Колко пада, има ни увеје.

увејан, -а, -о завејан. — Остадоше мисане увејане у снег. —Дојде све увејан, не

мож се очисти.

увеличан, -а, -о увећан, повећан. — Куде Лацка, сликара, сви наручили уве

личане слике с рамови.

увеличување с глим одувеличује. —Дал онуј слику од венчање на увеличување.

увеличује несвувеличава, увећава. — Лацко ис-Предене узе онеј старе дедине и

бабине слике да увеличује за на sад.

уверен,-а,-о оверен.— Ако неје уверен изводу општину, нећети га признају.

увери свр 1. овери. — Требе да увери здраствену књижицу у работу и да ми гу

прати на пошту. 2. убеди.— Бадава му оратим, не могу га уверим дајетој било такој.

увери се свр 1. овери се. — Ако се тој не увери у суд, неће важи. 2. осведочи се. —

Сег си се уверил да кокошке крадне лисица.

увечер прил увече, у вечерњим сатима. — Рече шнајдер за увечер да дојдем да

пробам гуњче.

увеџба свр увежба. — Увеџбал куче, да се здравује ш-човека.

увеџбава (се) несвеежба, увежбава (се). — Увеџбавају деца за слет. — Мора да

почне да увеџбава рачун, ту-е најтанак у школу. — Уваџбава се војска на маневар по

Чeмeрник.

увеџбавање с глим одувеибава (се). — Викали га из војни оцек да иде на некво

увежбавање.

увиђаван, -вна, -вно љубазан, пажљив. — Човек воlj)-е млого увиђаван, па

приветљив.

увива несв1. замотава, повија, утопљава. —Мора се стакле увива у артију, да се

не строци ус-пут. — Увивајдете, да се не прелади. — Увивај се докле неси оSéбал. —

Млади Ива бајрак не увива... (нар песма). 2. узвија, ишчашује. — Не увивај на дете

руку, ће му гу исклечиш. 3. зашрафљује. — Овакој се увива, а овакој одвива шрав. 4.

повија (дете). —Ћути покажем како самја увивала дете. — Дете се увива у постилци,

па у пелену. 5. фиг јако боли. — Увива ме нешто мешина ко са сврдел. 6. фиг ибегава

истину, лаже. — Млого ми нешто увива око школу.

увива се несв1. савија се, увија се. — Тој се прво увива надогењ, да се напрају

парошци на вилу. — Прут се увива да се напраи гужва за плот. 2. мота се, намеће се.

—Тијајарац, млого се увива окотуђе жене. 3. фиг превија се.— Увива се од болеж.

увивање с гл им од увива (ce), 1. зашрафљивање.— Требе добро увивање, да се

затегне да више не мрдне. 2. превијање од бола. — Немога да гледам онолко увивање,

па гу одведокуде доктура, 3. повијање. — Увивање сам научила од бабу, и сви су ми,

вала Богу, прави ко пушка.

увира несвувире. — Тујкуде Чeмeрчица увира у Власину бил је наш јабукар, а у

јабукар ледењара на Дестана посластичара. — Мала река увира у Голему куде

Стојанчину воденицу.

увитиљен,-а,-о 1. упреден, усвpдлан. — Носи увитиљени бркови. 2. фиг пропао,

непостао, смршао. — Све-е нешто увитиљена, нема гу половинка од онуј жену.

увитиљи свр 1. упреде, направи фитиљ. — Увитиљи ми овеј струке за врчке. —

Увитиљи врце како требе, да мож кроз)-жапке да се провучу. 2. фиг пропадне,

ослаби. — Увитиљил га нешто ча-Симча, па едва оди.
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увитиљи се свр ослаби, пропадне.— Увитиљил се ко да не еде леб. — Едва му се

џопке држу колко се увитиљил од работу.
1

увлачење с гл им од увлачи“ (ce).

увлачи свр 1. влачењем учини вуну погодном да се од ње упреда конац. — Две

вреће вуну сам увлачила, зимус да предем за црге и постељке. 2. подрља орање. —

Посејамо на Вител ржeницу и добро увлачимо, па што му Бог даде.

увлачи“ несвриг удева (конац у иглу). — Без ђозлуци не види ни конац у иглу да

увлачи.

увлачи се несвриг улази кришом, неопажено, ушуњава се. — Мачка се увлачи у

кошару и пије јајца. — Књд нешто згреши, ел напраи пакос, на прсти се увлачи у кућу.

— Увлачи се овђм у кућу, ел ће затварамо врата!

уво с 1. анат ухо. — Кое ми уво sњвни? — Извукал му уво што не слуша. —

Претворил се у уво, па слути које орату. 2. изр: за коњски нокат и магарећо увоза

мало (ирон). — Не стиже ми жица за ограђу колко за коњски нокат и магарећо уво,

боли га уво немари. — А њега боли уво за моју работу и што кршим грбњач по овеј

златанске гологузе.

уводеница ж черга шарана разнобојним основним нитима по дужини (Горње

Гаре). — Највише смо ткале црге уводенице.

уводење с глим од уводи, увођење основе кроз брдо и нити за ткање. — Кој ми-e

па помагал у уводење у разбој, ники, сама сам си све тој работила.

уводи несв1. помаже да уђе. — Како младожења уводи снајку у кућу—у наруче.

2. провлачи нити основе кроз брдо или кроз нити.— Млого сам ласно уводила ткање,

свлако су биле добре жице. 3. доводи, уграђује. — Кад)-цмо уводили воду, сви су

работили ко едњн, ники неје забушавал.

Јуводи у ред/изр присиљава, приморава на што. — Боље ме слушај, да те башта

не уводи у ред.

увошти свр фиг пребије, претуче. — Ће га увошти башта, само ли још емпут не

дојде на време из)-школу.

увошти се свр 1. фиг спече се, сасуши се, пожути. — Нешто вој се муж млого

увоштиловој лето.— Увоштила ми се скроз говеда зимуске станку рану. 2. фигнатије

се, препије. — Увоштил се куде Добринку, па га однели на кркаче.

уврже свр увеже. — Увpжи добро опћнци, долеко-е Троскач. — Мушки увржи

снопови, да се неразврзују књдги чукамо. — Увржи вреће, да не испадају компири.

уврже се свр 1. запетља се, увеже се. — Увpзало се јуже, не могу га распекљам.

— Увpзал се с неке врце, Богда чува. 2. спетља се, препадне се. — Увpзал му се език,

н-умеје едну чисту да проорати.

уврзан, -a, -o 1. увезан, везан. — Ел самар уврзан, да не жуљи коња, долек је пут?

2. фиг спетљан. — Млoго уврзан овија чича, нит) це преза нит) це води.

уврзување с глим одуврзује (се). — Да купимо поголемо конопче, за уврзаување

кола са сено.

уврзује (се) несвувезује (се), опасује (се). — Још н-умеје да уврзује опћнци. —

Увpзуј снопје с јужице, па да ги денемо у кладње. — Нема каиш, па се уврзује са

сиџимку.

уврља несвубацује унутра. — Сам коси, сам бере, сам докаруе и уврља у плевњу.

— Затвори врата, да ветар не уврља снег у кућу.
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уврљање с гл им од уврља. — За уврљање џакови у кола ћу викам чичу да ми
помогне.

уврљи (се) свр 1. убаци. — Да уврљимо сламу у плевњу, па ће дојде и на вас да

помогне. 2. фигудене се, увуче се. — Некако се и он уврљилмеђу њи, такој и он отиде у

работу. 3. фиг уметне се на кога. — Уврљил се на ујчевину.

уврљување с гл им од уврљује. — Викај још некога да ни помогне за уврљување

сено у плевњу.

уврљује несвубацује. — Сама докарује, сама уврљује у кошару, сама га сређује,

тој ти-е самотиња. — Да запишимо дувке, да ветар не уврљује снег у плевњу.

уврне свр заврне, заустави. — Уврни чесму да не тече вода. — Уврни витиљ да

толко не таланти лампа. — Увpни шрав добро, да не попуста више. — Уврнул му

учитељ уво, па га и срп боли.

уврне се свр поврати се, врати се. — Уврни се да видиш квоти дете работи, књд

неси туј. — Уврни се, па очисти што си укаљал.

уврнут, -a, -o 1. шашав, сулуд, на своју руку. — Малко-е уврнут, ал не мари, оће

да послуша. — Да нее уврнут, убавчњк би младић бил. — То-е една уврнута глава. 2.

посувраћен. — Нее убава с онуј уврнуту њушку. — Има уврнуту рнку, по тој ће га

познаеш.

уврта несв1. заврће, затвара. — Уврта чесму да не тече вода. 2. уврће. — Не

увpтај на дете руку, ће му гу изглобиш. 3. в свива (1). — Што уврташтуј будалу око

тебе? — Не увртај овце све по Лисичарку, спушти ги на реку.

уврта се несвриг мота се, мотљави се. — Због оној девојче уврта се око

Милојину кућу. — Ћу гу све оскубем, туј чуму, што ми се уврта око мужа.

увpти (се) свр 1. узврзма се. — Увpти се око човека, осотоњи га, да не знаје кво

работи. — Увpти се такој, па те сколоптише, и мораш да војучиниш. 2. фигуобрази. —

Увртела у главу (да) ће гу узне учитељ, па остаде баба-девојка.

увртка (се) свр 1. упреде (се) више нити у једну. — Увртка мање, да плетем

џемпир. — Добро да га уврткаш, за потку за ћилими. — Пређа се добро увртка, да

мање буде убаво, ондак је и плетење убаво. 2. фигумрси (се). — Све ми се уврткали

конци, не могу ги расправим.

уврткан, -а, -о упреден. — Све напредено-е сšг уврткано, па кој оће можда

плете.

уврткување с глим од уврткује (се). — Стара си ти за уврткување око младићи.

— Нема ништа од)-тој њојно уврткување око Данила.

уврткује (се) несвриг врти (се), мота (се). — Немој митујуврткујеш з-дупе, но

иди нешто работи. — Уврткује се још туј око њега, ал већем види да од оној што пува

нема ништа.

увртотина жм беспослена особа који омета друге. — Нек си овај увртотина

одма иде дом, да могу да работим.

увpтување с гл им од уврту(ј)е се. — Досади ни с његово увртување, не мож од

њега на мир ни да едемо.

увртуе се / увртује се несвмота се, омета. —И он се увртуе око исту девојку, па

кој победи. — Увртује се око мајстори, смита им да работу.

уврћа несвуврће. — Уврћајбоље веш, да га исцедиш. — Не уврћај ми руку, боли

ме! — Чича нешто млого уврћа бркови књд види онуј снајку.
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уврћа се несвпосувраћа се, сврдла се. — Ја га испраим, оно се па уврћа. —

Уврћају му се мустаћи. — На оној шиљеже почели се уврћају рогови.

уврћање с гл им од уврћа (се).

уврцка се свр 1. узврпољи се, узбуди се.— Уврцкала се око Јордана, којзнае кво-е

замислила. 2. фигразвредни се. — Нешто се у sâдњо време уврцкала, па све лети по

кућу.

уврцкување с гл им од уврцкује (се).

уврцкује несвчини кретње задњицом. — Taj курбетка само уврцкује з-дупе уз

малу, низ малу, ега налети на неко мушко.

уврцкује се несвлiота се, врпољи се, труди се око кога. — Олобјда, намирише ли

мушко, само се уврцкује око њега. — Књд гу оскубем, неће се више уврцкује око

мојега Драгољуба!

уврчи се свр 1. увије се, уковрџави се. — Коса ми се уврчила ко да густо године

неchм прала. 2. поређа се у врсту, направи се ред. — Увpчили се, па сви дошли куде

мене. — Да се уврчите, па ће тог да поделимо пакети.

уврчка свр провуче, продене конап, в наврчка. — Уврчка ли ми подвешке на

черапе? — Чекеј, докле уврчкам иглу у плетење, разврчкала ми се.

уврчка се сврв уврчи се (1,2). — Што ти се такој уврчкала коса, с кво гумијеш

(1)? — За куде сте се такој уврчкали (2)?

уврчкан,-а,-о 1. увијен, умотан, уковрџан. — Коса војуврчкана, незнаје како да

гу очешља, 2. проденут конац, канап, — Врцати-е уврчкана учерапу, па пази дати се

па не одврчка.

уврше свр оврше, заврши са вршидбом. — Увросте ли ечам, Божано? — Књд

уврше куде нас, ће видоведе коњи, да ви вршете. — Одвоимо од вра сламу што се

уврше, па терамо даље.

увршен, -а, -о овршен, оврт. — Увршена слама иде у плевњу, а жито се збира у

куп, па се веје.

увукује несвдоноси, довлачи, увлачи. —Немој да увукујеш туј врећу у подрум.

увукује се несвпејулази. — Свг се увукуе у кућу крос прозор.— Увукуј се више у

кућу, да те не дрењам.

увуче свр фиг 1. навуче. — Пув увуче компири у дувку, праискладиште. 2. упије.

— Ако каца увуче смрад от комине, не можда тураш зеље у њу.

увуче се свр 1. фигушуња се. — Увуче се усред ноћ у кућу да га ники не види. 2.

фиг подиђе, додвори се. — Знае да се човеку увуче поткожу и трг све заврши.

увце с дем од уво. — Замало куде брицу да остане без увце. — Боли га увце.

угагричаивен,-а,-оумољчан.— Дала ми неку угагричаивену коску за пасуљ.

угагричаиви се свр умољча се, добије жижак. — Све се угагричаивил гра.

угађа несв1. испуњава прохтеве. — Научила деца да им угађа, па вој сл

запрдују. — А књдја умрем кој ће им угађа? — Навикли да им се угађа, па мислу такој

ће довек. 2. подешава. — Обневидела сам, па едва угађам конац у иглу.

угађање с глим одугађа (се). —Угађај на мужа, угађај на деца, угађај на свекра и

свекрву, пројде ми живот на угађање. 1

угазен, -а, -о угажен. — Рженица ни све угазена на Игриште, ко да-е била

воловодњица.

1 угалатен, -а, -о наружен, испсован. — Еден ли-е од њу бил угалатен, па ником
НИШТа
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угалати свp наружи, нагрди, напсује. — Знае човека да угалати и без разлог. —

Ће те угалати и такој це заврши ваша ората.

угален, -а, -о размажен. — Дете им толко угалено, да никога не слуша, а само

запрдује.

угали (се) свр размази (се). —Жена угалила деца, па си сњг нема мирку од њи. —

Угалил се донде, да ти не причам.

Угар мњива поорана ујесен. — Рженицу ће сејемо на угар на Романски рид.

Угар м мтн више места с истим именом.

угари свр пооре њиву у јесен. — Угаримо јесенаске бриште на Големи рид.

Југаси уроци/изрнар мит отера уроке од онога који је урочен. —Боба-Маричка с

углење и воду ће ти угаси уроци од уплав.

угасљиви (се) свр испрља (се) петролејом (гасом). — Сипува гас у лампу, па се

угасљиви. — Угасљиви руке и гуњче.

угасне свр 1. угаси се. — Немој ви угасне огењ, потурите му овbг-онbг по неку

сучку. 2. фиг постане пусто, запустеје. — Кои се надал да ће дојде време да ни село

угасне.

углавен, -а, -о постављен, углављен. — Држаља-е углавена, можда узнеш

секиру, да дељаш. у

углави свр 1. постави. — Узни углави слупци на кола, да турим лојтре, ће идемо

за у сено. — Углави држаље на овија чук, расклимуцал се, ће ми разбије главу. 2. фиг

договори се, утaнaчи. — Углавили прошевку за Свети Јован зимњи. — Сматрапаза

углави да му продадем јагњишта.

углави се сврфиг снађе се. —Углавил се и он, и отишњлу Швецку на работу.

угледување с гл им од угледује се. — Само губи време на угледување пред

огледало. — Одј-тој угледување у снашке, дедо, нема ништа, мож ти само срце

пририта.

угледује се несв1. огледа се. — Сваки час па се угледује у огледало и зачешљује

чумбуљ. 2. угледа се (на некога, у нешто). — Немој се угледујеш на Мику, он је

постар и појак, ти требе још да растеш. 3. загледа се, пиљи (у нешто). — Још неје за

мрешку, чим се угледује у снашке.

углен м фиг жар. — Дај ми углен с маше, да запалим цигару.

углење с зб им угљење, угљевље. — Не чапкај по углење с машицу, ће запалиш

кућу! — Ако углење падне на дно паниче, значи урочил те неки.

углибавен, -а, -о блатњав, каљав, — Немој у кућу углибавен, све ће искаљаш

куде ступиш!

углибави се свр заглиби се, испрља се блатом. — Куде си се такој углибавил, ко

да си преко Блато преодил”

углобен, -а, -о углибавен. — Дојде дом онакој углобен, едва му опра чешире и

обућу.

углоби свр заглиби, заглави у глибу. — Углобил кола са сено у Блато, требе му

четверак да ги извуче. н 1

углоби се свр 1. заглави се у глибу, блату, барчузи. — Углоби се Брешко у

потресуљу, едва га извукомо. 2. упрља се. — Углобил се до гушу. — Куде се толко

углоби?3. углави. —Углоби мидржаљу на секиру, да се не вади ка(д)-цепим дрва.

угмаца свругази у блато. —Узел мое чижме само да миги угмаца у батлак.
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угмаца се сврупадне у блато, ублатњави се.—Ко да нагодно гледа да се угмаца,

такој оди по баруштине.

угмацан, -а, -о ублатњављен, упрљан. — Дојде угмацан до гушу, заватила га

киша ус-каљав друм.

угмечен, -а, -о пригњечен, угњечен. — Како си ги носил, те ти све крушке

угмечене.

, угмечи (се) свр пригњечи (се), угњечи (се). — Маче-е малечко, немој га угмечиш.

— Угмечи ми дете у лелејку. — Угмечише ми се крушке у торбу на самар.

угњаса (се) свр 1. угњечи (се). — Угњаса ме, како тој седиш, помњкни се. — Овој

ти се грозје све угњасало у сапетку, 2. фиг пребије, претуче. —Угњаса га добро да му

више на памет не дојде да се задева.

угњезди се свp настани се, угнезди се. —Угњездил се куде Толини, па сине иде

дом.

угњете (се) свр завуче (се), наметне (се). — Угњети га у пазуку, да га ники не

види.— Угњете сетој шило куде ники не мож. — У дупе ће ти се угњете, ако му нешто

требе одј-тебе.

угњилеје свр омекша, одстоји, угњили. — Овеј крушке остpике су млого благе

књд угњилеју.

угњита се несвзавлачи се, намеће се.— Недавај дати се у кућу угњита, опасна-e

тој кучка. — Свакому се он угњита у дупе, ако има корис.

угњитање с глим од угњишта се. —Тој научило на угњитање, па друкшен-умеје.

угоди (се) свр 1. удовољи. — Кој можда вој угоди нека се повали. —Дојди ти, па

им угоди. 2. договори се. — Угодили свадбу у зиму, око Свети Саву. 3. удеси се. —

Такој се угодило да се сретну на собор на Чобанац— Ако вој се не угоди, три дена

неће орати с никога.

угођава (се) несв1. угађа (се). — Млого требе да му се угођава да му буде

потаман. — Научил да никомуне угођава. 2. фиг подешава (се). — Греде на кров мора

се угођавају такој да се упасују. 3. фиг договарају (се). — Угођавају ка(д)-ће буде

весеље.

угођавање с гл им од угођава (се). — Немам живци а ни време за угођавање на

никога, па и на њега.

угођување с глим одугођује (се). —На старога човека нетребе млогоугођување.

угођује несв 1. угађа (коме). —Докле ћу више на свакога да угођујем, а мене ники

не гледа? 2. удешава. — Угођује да дојде за Светиранђел.

угоен, -а, -о ухрањен, дебео. — Лани не беше толко угоен.

угори (се) свр 1. загреје се добро (црепуља). — Ка-це црепња угори на огњиште, у

њу туриш леб да се пече и покриеш гу с вршњик, а озгор с лопатку натураш врућ

пепел с малко жарчђк. — Угори се камење у огењ, па се тури у овће, да се испржи, па

се после од)-тој меље превнина. 2. обгори. — Први пут кад)-це пече, нова црепња

требе добро да угори, па се тег тура леб.

угорчи се свр постане горак.— Ако се пáугорчи сирење, врљига на свиње.

угорчивен, -а, -о горак. — Ракија ти нешто угорчивена, не беше таква раниe. —

Дала ни угорчивено сирење.

* угорчиви се свр постане горко. — Овој се све угорчивило котаријаћ, не мож се

сдс.
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уготвен,-а,-о спремљен, зготовљен. — Чека га уготвен ручак, а он га нема да се

врне из)-Село.

уготви свр спреми, зготови (јело). — Докле ми прикосујемо, ти иди уготви

вечеру.

уготви се сврспреми се, зготови се (јело). — Обед да се уготви на време, јутре

имамо косачи.

угрваља свр уваља. — Угрваљај колачи у ситан шићер да су поблаги.

угрваља се свр уваља се. — Куде се такој угрваља, те збра толке осиљке? —

Угрваљал се у лајна. t

угрвољи свр обори. —Угрвољи гу у сламу. — Обаљајте се, да видимо кои ће кога

да угрвољи. t

угрвољи се свр 1. падне. — Оклизну се, па се угрвољи у калиште. 2. легне,

разболи се. — Угрвољил се у кревет, да одане малко. — Три године има како се

угрвољила у кревет и не мож се подигне, 3. фиг умре. — Угрвољил се јутроске и

ча-Стратија.

угрми (се) свр урастеу жбун, грм и трн. — Све ливаде угрмиле, не мож се коси.

— Угрмило се на све стране, да те стра увати.

удавен, -а, -о задављен, заклан. — А, куде ти-е Румка? Ете гу, горе, удавена. —

Најдем гу на пут, лежи удавсна кокошка.

удави свр задави, поједе, зубима закоље. — Удавила ми лисица летоске две

најубаве кокошке.

удане свр удахне, узме ваздух у плућа. — Загушило ме, не могу да уданем. —

Удани, па запој.

удара несв1. бубњи, бобоњи. — Ударају ми демари у слепо око, па ништа не

чујем. — Удара гоч на Боровичке вракњице, голем собор почел. 2. фиг опија. — Тај

твоја ракија брзо удара у главу. 3. фигзаудара. —У подрум удара на буђу. 4. фигеради,

подиже, поставља. —Ће удари плочу на кућу, па да му помогнемо у мешање бетон.

5. фиг бије, погађа (гром). — Не стој под голему буку, туј удара гром.

удара се несвериг каје се. — Свг се удара у главу, ал касно: што-е уработил, не

можда испраи.

ударање с гл им од удара (се). — Џабе му свгударање, из мртви не можда гу

дигне.

ударен, -а, -о ошајдарен, ћакнут. — Да-е ударен —ударен, ал да-е толко ударен

да утепа човека, кои-е верувал. 1

удари свр 1. фиг падне. — Ће удари киша, да ни намокри откосје. — Удари слота,

завати рукољке у поље. 2. постави, започне. — Како су ударили темељ за кућу, такој

им и сњг стои. 3. фиг изгуби стид. — Ударил блокеј на образ (изр), ич си срам нема. 4.

фиг крене. — Ударил преко Станикин крс, да слезне у Село. —Закљува ме нека врана,

те удари по доктури, бел прогледлisк не видо.

удари се свр повреди се. — Ударило се дете по прс ш-чукче, па му помодрел

нокат.

Јудари енекцију свp да инјекцију. — Док дојде доктур, ударише ми енекције, те

се поврну.

/удари у таламбасОи)/ изр 1. нада дреку, вику. — Ударил у таламбаси ко да га

кољу. 2. исприча свима нешто што је требало да остане у тајности. — Реко му да

не казује на другога, а он ударил у таламбаси.



Црнотравски речник 963

удаће се свр замори се, задише се. — Удаћа се носеiећи овуј торбу с поситнице уз

брег.

удебелен, -а, -о угојен, дебео. — Удебелен па нема куде. — Овај ти свиња млого

удебелена, требе гу кољеш.

удебели свругоји, учини кога дебелим. — Удебели га да ме побоље бије.

удебели се свругоји се, постане дебео.— Удебелил се ко свиња, па едва даће.

удеси свр 1. учини што, помогне што коме. — Удесил ми, те се дете запослило у

Кидротекнику, 2. фиг пребије, претуче. — Удесили га ко за Врбицу (изр). — Ћете

удеси башта за тија пакос.

удеси се свр повреди се, настрада.—Удесил се сљш-чукче, па затој толкорове.—

Возилмопед, па се удесил у Грдиличку клисуру. |-

удеша(в)ља несвнамешта, подешава, угађа. — Удешавља да се видимо едњндњн

пред Богородицу. — Удешаља, удешаља да гусретнем саму, ал ми се не даде.

удеша(в)ља се несвдотерује се. — Само се ти удешављај, а кои ће ти работи. —

Само си мисли како да се удешавља. . — За кога се толко удешаљаш?

удеша(в)љање с глим одудешавља (се). — Научила на удешављање, па се ваздњн

гледа у огледало. — Без удешаљање не излази у људи.

удија свр запахне дахом својим, в задија.— Немојте невеска удија, ће умреш.

удија се свр задише се, замори се. — Удијал се успут, па едва даће, не мож се

поврне.

удобнос мубобност, комодитет, имућност. —Несмо, како свговај деца, имали

удобнос. н

удрвен, -a, -o 1. укрућен. — Што стоиштуј такој удрвен? — Иде како удрвен. 2.

фигмртав. — Нашли га у снег, лежи такој удрвен. 3. фиг покондирен. — Мисли ватил

Бога за патку, па-e толко удрвен. 4. фиг укрућен (полни уд). — Стојко му удрвен.

удрвендељен, -а, -о трпни прид 1. крут, некомуникативан. — Да неје такој

удрвендељен, наватила би се нека и за њега. 2. покондирен. — Удрвендељен ко да-e

керој.

удрвендељи се свр покондири се, в удрвени се. — Удрвендељил се ко да-e

прогутал штанглу. — Удрвендељил се па не орати с мене (наљути се). — Удрвен

дељил се од)-цтра (препадне се, укрути се). — Удрвендељил се, па му ники неје

раван (покондири се). — Удрвендељи се од овуј студеноћу (смрзне се). — Несу знали

да се удрвендељил, па му несу дошли на испратницу (умре).

удрвени се свр 1. фигнаљути се. — Што си се такој удрвенилко дрвен-деда, елте

неки нешто наљутил, елте лошо погледал? 2. фигукрути се. — Удрвенил се ко млада

невеста. 3. фиг покондири се. — Удрвенил се па неће с никога да орати. 4. фиг смрзне

се. — Удрвени се идејећи по овија мраз преко Дел. 5. фигумре. — Нашли га удрвенил

се на пртинку, неје могал да дојде дом.

удрвенџи се свр пејвудрвени се. — Удрвенџила се и не оратис-мене.—Удрвенџи

се на овуј сумразицу. 1

удpви свр укрути (полни уд). — Удрви га Гаља, па зарипи шаруљу.

Мудрви папци изр умре. — И Ристаћија удрвил папци.

удpви се свр 1. скамени се, збуни се.—Кодга учитељ пита, удрви се па само ћути.

2. укочи се. — Удрвиле му се ноге од студ, па не можда оди. — Удрви ми се грбина од

матику. 3. фигумре. — Онакој пијан заспал у соспу и удрвил се. 4. укрути се (полни

уд). — По чешире се види како му се удрвил.
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удржи (се) свр задржи (се), заустави (се). — Књд узрипада се бије, да га не

удржаше, теше га онде одма снемам. — Почеше да се клизају кола, ал ги волови

удржаше. — Да се не удржа за едњн колац, теше да љоснем у калиште.

удрнден,-а,-о 1. лут, гневан.—Нешто-е све удрнден ођутрос. — Отиде удрнден

у Село.

удрнди се свр 1. удрвени се, наљути се. — Удрндил се, с никога не орати. —Несу

му све козе на број, затој се удрндил. 2. обуче се непримерено. — Удрндила се и она,

отиде на собор.

удропа се свpупрља се, ублатњави се. —Удропал се кода-е газил посредблато.

удропан, -а, -о упрљан, укаљан. — Не мож га Власина опере колко-е удропан од

малтер.

удубе свр издубе, ископа. — Вода удубла пут пролетоске, едва прооду кола, мора

га попраљамо.

удубен, -а, -о издубљен. — Корито на кладанац мора да-е добро удубено, да се

поју говеда.

удудури се свр укрути се. — Удудурила се ко да гу просу, па вој се не иде.

ужари (се) сврзажагри (се), зацрвени (се). – Ужарил очи у онуј невесту, па гине

склаћа. — Ужарише ми се образи од мраз. — Ужари се кубе од онија огењ, те се

згрејамо.

уживанција жуживање. — Навикална уживанцију, па мисли и овде ће такој, ал

нема, бато.

ужили се свр пусти корен. — Насеко, па поби врбови колци узреку, да се ужилу,

да држу бедем.

ужичка ж дем од узица, канапчић. — Те ти туј ужичке, па увржи џакови с

компири.

ужмивкување с глим одужмивкује.—Како га незаболу очи одужмивкување?

ужмивкује несвдем знч од ужемикује, намигује. — А што ли ми онолко ужмив

кује стринка? — Почел да ужмивкује на девојчетија.

ужмикне свp намигне. — Ужмикну ли ти оној девојче, ел ми се учини. —

Ужмикни и ти на њу.

ужмикување с гл им од ужмикује, намигивање. — Кво ти-е тој ужмикување

сваки час?

ужмикује несвнамигује. — Опасник, ужмикује на девојке и невесте.

ужутеје свр 1. пожути. — Овеј се крушке беру књд ужутеју ко жучи. 2. добије
- 1 н н - 1

нездраву боју.— Што си чекала дадететолко ужутејеводи га одмакуде доктура
уз предл— Иди, седни уз остал, па учи.

уза предл уз. — Немој уза зид, ће оšебнеш.

узазврне свр подавије, посуврати. —Узазвpни ногавице књд бос преодиш реку.

узазвpњување с гл им од узазвpњује (се). — Увек забораи на узазвpњување, па

књд загмаца руке у тесто, тражи да вој узазврнемо рукави.

узазвpњује (се) несвподавија (се), посувраћа (се). — Узазвpњуј ногавице књд

газиш блатиште. — Ја испраим огрљак, он се сам узазвpњује.

узазврћа несвв узазвpњује. — Не узазврћај ушанку на овија мраз.

узазврћање с гл им од узазврћа.

узајнати се свр уuнати се. — Узајнатил се да побрзо од нас стигне дом.

узбрдичка ж дем од узбрдица. — Нат кућу ни-е узбрдичка сас) сливак.
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узбуја свр 1. нагло почне да буја, расте. — После овеј кише, узбујало све, а

највише травоље. 2. фиг презасити се, охрабри се, добије снагу. — Најели се и напили,

па узбујали, ники им неје раван.

узбуне свp надође, нарасте (тесто), вузбучи. — Књдузбунетесто, премеси га, па

у црепњу, да се пече. }

1 - f t I • 1. »

узбуни (се) свр уплаши (ce). — Узбуни ме скроз књд ми рече тој за Драгојлу. —

Узбуни се кво да работим: крава се поче тели, па нешто застаде.

узбуни се“ свр нарасте (тесто). — Узбунило се тесто, требе га премесиш, па да

се пече.

узбуњување с гл им од узбуњује (се). — Нема узбуњување, тој што се десило,

десило се, неје опасно рече лекар, ће полежи малко у болницу, па це врне дом.

узбуњује (се) несвплаши (се), дигне (се) на ноге. — Смири тој цвркало да више не

узбуњује кућу. — Не узбуњујте се, неје ништа, тоlji-ja онакој, да пробам пушку ел

забораила да опаљује.

узбучи свр 1. надође (квасац, тесто). — Књд узбучи тесто, та(г)-га премесујем,

па у тепсију да се пече. 2. поквари се, прокисне. —Овој млеко узбучало, неје за рану.

узвива несваласно плаче, завија. — Нек она узвива колко оће, ти си узни што-е

твоје.

узвивање с гл им одузвива, кукање, завијање. — Уз њојно узвивање за башту сам

порасал.

узвије свр 1. почне гласно да плаче. — Сама си га научила: књд узвије, одма

трчиш да га узнеш. 2. закука за покојником. — Књдузвије заћеру, сирота, обезнани се,

па не знаш ел жива.

узвлажан, -жна, -жно недовољно сув. —Јошјесено узвлажно, немој гаденеш.

узводи се свp добије нагон за парењем (крава). — Узводила се Жерка, па ће гу

водимо на јунца. I

узврљи сврузбаци на гомилу. — Узни лопату, па узврљи жито да га кокошке не

стрву. — Узврљи песак на гомилу.

узврљување с гл им од узврљује. — Балдиса од узврљување шодер на куп.

узврљује несвузбацује на гомилу. — Целден узврљујем песак, а они не дооду да

га откарају.

узврти се свр почне да семота око некога или нечега. — Узвртела се око њега ко

коза око брстинку. — Што си се толко узвртел, кво оћеш од мене? — Узвртела се ко

шиљеже пред шиљ курац (изр). 1

узврцка се свр почне нервозно да хода, шеткара с неком намером. — Има неки

ђавол што се Агна узврцкала нагор-надол по малу.

узврцкување с гл им од узврцкује (се).

узврцкује (се) несвчини саблажњиве кретње задњицим (женска особа). — Глеј

си ти работу, нек она узврцкује з-дупе колко оће, ако нема кво да работи. — Тија

врцкољак, само се узврцкује око младићи. 2. унервози се. — Књд му нешто притребе

узврцкује се око тебе, ко да га чела печила.

узвужди свр унезвери се, стане да трчкара горе-доле. — Узвуждал ко да су га

öсе печиле. — Има неки голем разлог књд он такој узвужди.

узгрми свр 1. почне да грми. — Узгрмело, стра да те вати. — Књд узгрми, боље

ватај неки заклон, појату, колибу, 2. нагло почне да буја (биље и дрвеће). — Узгрмила

цела планина, ко да се у пролет пробудила.
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1 уздане свруздахне. — Сваки час уздане, голема мука гу сколоптисала, а не казује

КВО ВО-е.

уздањување с глим одуздањује. — Секира метој њојностално уздањување.

уздањује несвуздише. — Што такој стално уздањујеш? — За кога такој уз

дањујеш?

уздиса несвуздише. — Пита гу зашто такој уздиса, нете ми каже.

уздригне свр подригне. — Еде, еде, па уздригне, такој увек.

уздригњување с гл им од уздpигњује. — Мора да има и неки лек за тој његово

уздригњување. 1

уздригњује несвподригује. —Уздригњује кода-е прогутал жабу. —Увек од пиво

уздригњујем.

уздркти свр задрхти. — Уздркти от-притранос. — Кад)-це наљути, уздpкти ко

прут.

узејтињави (се) сврумаже (се) зејтином. — Што си овој крпче узејтињавила?

узејтињиви (се) сврвузејтињави (се). — Расипе зејтин, па се узејтињиви кодете.

узелени се свр испрља се зеленим (травом). — Узеленил си колена, ко да си

клечал у бурјан.

узsавни свр почне да звони, зазвони. — Књдузsавне sвоно, сви ђаци улезоше у

школу.

узигра свр фигунервози се, узнемири се. — Не мож лечка да причека, да се стрпи,

но узиграл ко да му-е од главу.

узима несвсврједе. — Узимасте ли ођутрос нешто уста? — Кои-е узимал леб, нек

иде да работи?

узица ж канап, в сиџимка. — Врзал чешире с узицу.

узлазење с глим одузлази, пењање. — Најтешко ми дојде узлазење уш-Чуку.

узлази (се) несвпење (се). — Немој да узлазиш уз тој дрво, млого-е мазуљкаво,

нема слапови. — Туј се не узлази, туј-е млого припрто.

узлезне свр попне се. — Узлезни уз лојтре на таван, да видиш чудо. — Пола сат

најмање требе да се узлезне на врЧуку.

узмалко прил недовољно. — Ако ви тој буде узмалко, ћу донесем још. — Свашта

сам им рекла, и тојj-им узмалко било, дабогда.

узмица несвузмиче. — Твој Булча узмица, неце боде с Мурџу.

узмицување с гл им од узмицује. — Свг нема узмицување, кад!-цмо дошли

довде.

узмицује несвузмиче, измиче.

узмицује (се) несвузмиче (се), измиче (се). — Свг књд је густо узмицује дупе. —

Нема се узмицује, док не уработимо све, макар до половин ноћ.

узмува свр нагони, подстакне, узврпољи. — Узмувал га да си иду, не даде на

човека јошке да поседи.

узмува се свpузврпољи се. —Узмували се ко крња говеда, па се само ћушкају.

узне свр 1. узме. — Узне и забораида врне. — Од свакога узне по малко и етети

ћар. — Узне се колко требе. — Узне се на сваког једнако.— Враг га узел да га не узне,

дабогда (клетва). 2. фиг поједе, једе. — Ти узни леб, докле опремим коња. 3. купи. —

Узни ми влашу гас, шибицу и кило шићеp. 4. почне, започне. — Књд узне да учи,

н-умеје да стане. — Књд узне да трчи, не мож га стигнеш. — Узне да работи, па
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забатали. — Узне да се распраља, па тLгработи. 5. изр: узне на зуб (омрзне, замрзне).

узне меру (пребије, покраде, искористи);

/ узнеза руке/изрнаплати. — Ништа неће дати узнеза руке, ал ће га уработи.

узне се свр 1. склопи брак. — Лагали се две године, свгђе се узну. 2. фиг одузме се,

паралише се. — Узел се у ноге, не мож више да оди.

/узне се у памет изропамети се. —Узни се, синко, у памет, већем си порасал.

јузне у руке изрради. — Неће ништа да узне у руке. — Не дај Боже да она нешто
1 t

узне у руке. 1

Јузне уста/изр 1. поједе. — Узни нешто уста, па да идемо. 2. почне да оговара. —

Немојте Стамена узне уста, цело село да се сеири.

узнесе свр изнесе горе. — Он ће часком да узнесе џакови на спрат. — Узнеси и

овуј торбу у собу.

узокол прил около, наоколо. — Мож га брзиш узокол колко оћеш, књд неси кадар

да га уватиш.

узорљив, -а, -о упоран, наметљив. — Да неје толко узорљив не би чак куде вас

дошал по девојку.

узреје свр узри, сазри. — Тој што си посадил ће узреје на Велигден (никад).

узрипа сврнавали, стане да скаче. — Он узрипалда разбива врата. — Књд узрипа

да џањка нешто, не можда му не дадеш. — Узрипада се бије, да га не удржаше, теше

да га утепам. t

узрипи свр 1. заскочи (бик краву, коњ кобилу). — Узрипи Булча на Првку и

преводи гу. 2. фиг поскочи. — Узрипи ми зајче (срце) у груди књд гу видо онакву

друcлу. — Узрипи од радос. 1

узрипне свр у дем знач: узрипи. — Узрипну књд му рекоше дошћл му башта из

работу.

узрипување с гл им од узрипује, 1. заскакање, заскакивање. — Гледају деца иза

плот узрипување коња на кобилу. 2. поскакивање. — Отрча у школу све на узри

пување. — Тај радос, тој узрипување га нигде неје било књд му се врну мати из

болницу.

узрипује несв1. поскакује. — Бесан, па узрипује којелен трећак. 2. заскаче. — И

Гаљча узрипује на краву, ал му други волови не давају.

узуран прид бесан (коњ) (забележио М.П.)

ysверен, -а, -о трп прид збуњен, унезверен. — Дојде сав уsверен. — Што ти-е дете

онолко уsверено?

ysвери се свр збуни се, пренерази се. — Уsвери се од онога Милорада, кво му би

да онакој траска (трабуња).

ysида свр узида, зазида. — Овија камен ће све уsидамо у темељ.

ysира се несвзагледа се, пиљи. — Иде и све се нешто уsира около ко да се од

нешто плаши.

уspece cврупиљи се, загледа се. —Уspéл се у жену, пан-умеје да се поврне.

уspне (се) свр загледа (се), погледа (се), упиљи (се). — Воли свуде да уspне, да му

нешто случајно не промакне. — Навикал да се уspне на човека у очи.

уspћа (се) несвзагледа (се). — Не уspћај ме толко, ће ме урочиш. — Узрћа се

ус-пут у свашта, ко да га први пут види. — Уspћа се у убаве снајке. — Стално ми се

нешто уspћа, не знам кво вој-е.
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уspћање с гл им од уSpћа (се), загледање. — Толко уSpћање и па не најде кво

тражи. — Без уspћање, како ће купиш јунца.

ysубри се свр замисли се. — Уsубрил се ко да му-е све помрело.

уида несвуједа. — Тој куче само лаје а не уида.

уидање с гл им од уида.

уиђе свр уђе. — Нека уиђе кои је најпрви дошал.

уилан, -лна, -лно потиштен, замишљен, тужан, нујан. — Дојде нешто уилан

ис-Предене а не казује што. — Седи такој уилан уз огњиште и џарка огењ.

ујам свp надокнада у брашну за млевењежита (десети део). — Узни ујамс-исти

кантар с кои си мерил и жито. н

ујане свр узјаше, вјане. — Пијан ујане коња и такој улезне у кафану. — Ујану

коња и отиде там нагоре, уш-Чемерник, Бок-те-пита куде. — Ујане тојагу, па се свози

ниш-Чуку, у Село.

ујаник мулазу кошницу, влето. — На ујаник стоју челе књд улазу у кошницу.

ујгун непр прид 1. згодан, леп, пристојан. —Ујгун момче, која га не би тела. 2. изр.

за ујгун за мерак. — Докарал се за ујгун. — За ујгун сам га напраил, од мерак да га

носиш.

ујдурисување с глим одујдурисује (се). — Дојадинитој његово ујдурисување по

половинден.

ујдурисује (се) несвдотерује (се), удешава (се). —Напраил кола, па ги још малко

ујдурисује, да буду за мерак. — Ујдурисује држаље за матику. — Ујдурисује врањчу

ће га јаше за Горешњаци. — Цело јутро се ујдурисује ко за собор. — Само се

ујдурисује, ништа не работи.

ујдурише (се) свр дотера (се), удеси (се), направи (се). — Књд га ујдурише, нека

ни вика да га узнемо. — Требе малко и да се ујдурише кућа, да буде убава.

ујерамен,-а,-о утрп придјармљен, упрегнут, стављен у јарам. — Побољеће ги

водиш кад)-цу ујерамени волови, него за јулари.

ујерами свpупрегне ујарам, ујарми (волове). — Ујерами волови и доведи ги куде

кола у Папрат.
* • - - - • + • 1 t 1 t * •

ујка м 1. ујак, мајчин брат.— Туlj)-јабуку сам донел ко малечко дрвце из ујку. 2.

фиг човек на важном месту, — Да имаш ујку, не би сšг тегљил текме с малтер.

ујкин, -а, -о ујаков. — Ујкин, куде си пошњл такој сабајле?

ујкиним поим прид ујакова породица. — Поздравише те ујкини да еден ден

отидеш куде њи.

ујуларен, -а, -о трп прид са намештеним уларом, зауларен. — Беше ујуларен,

како-естурил јулар, не знам. — Јунци ујуларени и упрегнути у кола, само чекају да

појдемо.

ујулари свр 1. стави улар (стоци). — Ујулари волови, да ги презамо за у дрва. 2.

фиг веже. — Требе да га ујулариш, да млого не скита по малу.

ујче м дем и хип од ујка. — Рече ујче ће ми донесе музике из работу.

ука“ ж хука, дрека, галама. — Иде нека ука доле по реку, да те стра увати што се

тој уработи. — Стално од њи иду ука и вика, и невоља. 1

ука“ несвдува, хукће. — Укају руке да се згреју, да се не смрзнеш. — Укају врућ

компир да се олади, да се не изгориш књд едеш.

укаља (се) свр испрља (се). — Н-умеје да бира да оди по сувоту, но се укаља како

прасе.
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укање с гл им од ука“. — Не мож се загрејеш с укање на овуј студеницу.

укапан, -а, -о покапан. — Што су ти овеј кошуље оволко укапане с крв ко да си

клал кокошке?

укапе (се) свр покапе (се) нечим док једе. — Немој ме укапеш с тија врелац из

лонац. — Укапа ме у тилиње капчуг од|-цтреју. — Стално се укапе књд еде.

укапује се несвпокапава се. — Немој се дете толко укапује, нека научи да еде

како требе.

укара свр 1. утера. — Укарај прасци у кочину. 3. фиг застраши, уплаши. —

Укарал му стра у коске, па лети кад-требе да га послуша. 2. изр: укара у ред доведе у

ред, упристоји. — Никако да га укарамо у ред.

укарување с глим од укарује. — Време-е за укарување овце у трлу, требе се музу

по дšн.

укарује несвутерује. — Укаруј кола под ајат, да не кисну на кишу.

укатери се свр у агми пејзнач: укачи се. — Укатерил се у онолко дрво, само што

не падне.
1 - - 1 1 * t t 1 - 1

укачи (се) свр попне (се). — Укачи џакови на кола, па вози. — Укачи се у врбуку,

ће растура врањско гњездо. — Укачи се до мене.

укачка (се) свр угази у балегу, умаже. — Куде укачка ноге у коњштраци? —

Укачкал се на говеђа лајна.

укачкан, -а, -о упрљан. — Не улази у кућу с укачкани опћнци.

укачување с гл им од укачује (се). — Књд почне укачување у воз, напраи се

гунгула, едва се укачиш.

укачује (се) несвпење (се), окачује (се). — Неки мора и да укачује месо да се

суши уз оџак. — Немој се ти укачујеш у црешњу, слапови вој крти.

укашка (се) свругази у балегу, вукачка се. — Куде укашка нове ципеле, зар неси

могал да пазиш куде ступујеш?!—Немој се укашкаш, на путињче се неки истоврљал.

укашкан,-а,-оукаљан балегом, вукачкан. — Кудеситој одилтети опћнци такој

укашкани?

укéка свр удари (у главу). — Укекал га, с камен у главу.

укентери (се) свр фиг пеј попне (се). — Укентери ли више теј џакуљине, па да

поодимо. — Укетнерил се у вр крушку, а ја доле да страујем да не падне.

укентрачи (се) свр фиг пеј попне (се). — Ако си укентрачил дупе у кола, да

поöдимо? — Едва укентрачимо онеј греде на кров. — Укентрачи ли се више, ел ће

одиш пешки? — Стиже воз и едва се укентрачимо.

укида се свр покапе се чиме, упрска се. — Укидал се сњс цвик. — Књд пиe млеко,

укида се ко малечко дете.

укимување с гл им од укимује. — Изведо га ис-кућу с укимување.

укимује несвдаје тајно знаке очима и обрвама. — Ја му укимујем да појде с

мене, он се праи да ме не разуми.

укиселен, -а, -о одговарајућим поступком доведен до киселости, укисељен. —

Млекоти-е убаво укиселено. —Књд буду укиселене, тЊг се грcнице ваду ис-топило.

укити свр окити, украси. —И укиту невесту девојке, едне укитују, а друге поју.

укитује се несвкити се, украшава се, в пр под укити. — Обовезно се укитују

свадбари.

укићување с гл им од укићује се. — Мене су довели за укићување сватови.

укићује се несвв укитује се. — Ни да се јако укићујеш, несу давали стари људи.
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уклека свр напада много, натрпа (снег). —Зими, књдуклека овде мећава, не мож

ис-кућу да искочиш. — Уклека такав снег, да се неје могло ни до кошару отиде.

уклони се свр склони се. — Ма, уклони ми се с очи, докле те несЊм пребил,

укљуве свр укљује. — Не брзи кокошке, петБл ће те укљуве.

укне свp дуне, хукне. — Укни у руке да ги малко згрејеш.

укове (се) свр 1. добро прикуца. — Рогови требе добро да се укову скламфе да

држу сто године. 2. фиг поткује. — На коња добро да уковеш потков, иде по џомбава

путишта, 3. фиг стегнемраз, заледи се. —Ћуте питам књдукове мраз које ће работиш

без дрва.

уковpнден, -а, -о залеђен. — Да река нее толко уковpндена, могли би да ватамо

рибе.

уковpнди (се) свр 1. заледи (се), стегне (се). — Уковpндило га наулице, едва се

оди. —Уковpндило се корито на извор, едва разби ледда напојм говеда. 2. фигумре. —

Наћаске, рекоше, уковpндил ча-Спиридон. — Уковpндил се Спирка још јучер.

уковување с гл им од укoвује (се). — Све сам спремил за уковување диреци на

амбар.

уковује (се) несвприкуцава (се), укива (се). — Уковује вракњицу, да више ники

Не пробди туј, кроз његову авлију. |- требе Се добро размери, па се тir уковује.

укоп м фиг сахрана. — Овуј спрему чувам за укоп. — Ондак смо Милутину били

на укоп.

укопна спремаж одећа за сахрану.— Све сам спремил: сандуку плевњу, укопна

спрема у ковчак, свл да умрем и да ме зачепрљите у гробjе.

укопување с глим одукопује. —За укопување-е билзадужен Стојча од Мејане.

укопује свр сахрањује. — Све остарело, нема кои да ни укопује. — Бабићеви и

Црвенковчани се укопују на Жутинско гробjе.

укопча свр 1. привеже, прикључи.— Да дојдешда му укопчаш струју за бандеру.

2. фиг схвати. — После већ укопчали да он)-неје крив, ал касно, појел вук магарца. —

Реко му да неје укопчал како требе.

укор м брука. — Од срам и укор на овија бели свет идеш ко нека распаранда. —

Неје га укор што ми зловари у кућу. — Не могу од укор на свет да излезнем од -тебе.

— А без)-свадбу да-е било пре, то би за укор било.

укоравен,-а,-остврднут, отврднут.— Снег је укоравен, да одимо по површку.

укорави (се) сврстврдне (се), отвдне, начини се кора. — Од големуработу руке

му све укоравеле. — Малтер се укоравил, мож се пердаши.

укоришта с мнбруке, срамоте. —Не могу вишеда гледам његова укоришта.

укорчи (се) свр обрука (се). — Све је с његову лоповску трговину укорчил

вамилију. — Такој се куде мене укорчил, да ми више не излази наочи.

укорчи се“ свр укрути се (М. П.).

укотка се свр ушушка се. — Укоткај се у постељину да се не смрзнеш. —

Укоткало се јагње куде овцу.

укотне се свр ушушка се. — Укотни се куде деду, да се згрејеш.

укотњување с гл им од укoтњује (се).

укотњује (се) сврушушкава (се), утопљава (се). — Укотњујдете, да не оšебне. —

Он умеје да се укoтњује, па му неје ладно.

укотруљавеје свр раскуштрави се, рашчупа се. — Укотруљавел ко да никад неје

прал косу.



Црнотравски речник 971

укочани се сврсмрзне се, заледи се. — Наулице се све укочанило од леденицу. —

Укочани се докле напои говеда на Долњи кладанац.

укочен,-а,-оукрућен. —Укочена му шија, не мож се ни обрне. — Лежи у кревет

укочен.

укочи (се) свр 1. закочи, заустави (се). — Укочи кола, да се не сјуру низ брег. 2.

укрути (се). — Укочил се и не можда мћкне. 3. постане непокретан. — Укочил се, па

ни да мрдне.

укошка свр упрегне у јарам, ујарми (говеда). — Укошкај Булчу и Мурџу у јерам,

да идемо по снопје.

укошкување с глим од укошкује (се). — Не волим укошкување, Жерко се млого

боде и отима.

укошкује несвупреза у јарам, ујармљује. — Ете га куде ајат, укошкује краве у

јерам.

укошкује се несвупреза се у јарам, ујармљује се. — Лиса се сама укошкује, чим

види јерам.

украдне свpукраде.— Ако такој носиш шлајпик имати га још у возукрадну.

укрмачи свр умрља мастилом. — Писал домаћи, па га укрмачил.

укрпен,-а,-о закрпљен. — По Београд дунђери иду укрпени, а кад-дојду у село

обучу све ново, па се бедну. — Све-е на њега укрпено: легла крпа на крпу.

укрпи свр закрпи све. — Укрпи ми овуј кошуљку, још можда послужи у

дунђерију.
укрупно прил у великим новчаницама. — Даде ми поштар укрупно што ми муж

пратил паре. 1

укрутен, -а, -о укрућен. — Иде укрутен ко да-е прогутал колац.

укулизује се несвумиљава се, додворава се. — Што она умеје да се укулизује,

ниедно дете тој не умеје.

укуне свр прокуне.— Една ли га-е матер уклела, што воlj)-е дете одвел у рат па га

неé врнул. — Стиже га брзо тој што сам га уклела.

укуњи свр почне да куња, онемоћа, придрема. — Укуњале ми нешто овеј ко

кошке, па по цел ден куњу.

укуп прил заједно, скупа. — Кад)-даде Бог да се збрамо еднуш укуп. — Књд ги

најдем сви укуп, има (дај ги побием ко кокошке.

укурчи се свр фиг начини се важним. — Укурчил се ко Бога да-еватил за муда

(изр). 1

укутка (се) свр ушушка (се), утопли (се). — Оће да га мама укутка, трг вој-е

потопло. — Укуткај се добро да ти не ћуне ладноћа.

улав, -а, -о замајан, малоуман, глуп. — Имашемо еднога улавог овчара, викаше

се Биба из Бричевље, све ни овце потика. После испаде неје улав, него смо сви ми

били улави.

улавеје несвскита, луња, глупира се. — Кудели по целдšнулавеје онија улча, те

не дооди дом?

1 улавка ж замајана женска особа. — Да дадеш едно теле да чува, улавка ће га

загуби.

улавком замајана мушка особа. — Немај посла с улавка.

улавча мв улавко. — Ма, тоlil-е улавча, бегеј од њега, неје твое друство.

улавче с замајано дете. — Едно дете имају, па и оно улавче.
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улазење с глим од улази. — Нема више улазење и излазење, свгзаклапам врата.

улапа (се) свр упрља (се), умаже (се). — Улапаше ме говеда док-ги прекарува

преко бару. — Улапа се у блато ко ћеремиџија.

улапан,-а,-отрп придумазан. — Иде тaкoјулапан, незакрпен, ко пустињак.

уласка“ свр учини блиставим, украси. — Знае да уласка њојну собу, да се

заsвериш.

уласка“ свр пришијеласке (шљокице) навути.—Још књдуласкам вуту, ће видиш

ква ћу будем.

уласка се свp дотера се да блиста. — Уласкала се ко невеста, па све на њу

трепти.

улашти (се) свр 1. углача (се). —Док се врнем од Мејане, оћу да улаштите кућу,

тölj)-ви-е задатак. — Улаштеле му се панталоне на гузицу од)-цедење по целдЊн. 2.

пресијава се. —Улаштеле се вуте одласке и манистра на собор, милинада погледаш.

улегне се свр 1. налегне се. — Добро да нагазиш око дрво, да се улегне зевња, да

се оно прими. 2. улуби се. — Падал леген на камен, па се улегнул.

улегњује несвулази. — Кокошке неће да улегњују у кокошињац.

улегњује се несвналеже се, слеже се (земља). — Улегњује се зевња, па личи да

гроб пропада.

улежи се свр пеј аздише, постане лењ. — Улежал се неработејећи ништа.

улезне свр 1. уђе. —Улезне у моју кућу беш-чукање, кода-етој његова кошара. —

Дојде човек, и улезе туј, и расплака се књд ме виде с крваву главу. — Остаил отворен

капак, да улезну кокошке.

Јулезне у њиву/изр почне да обрађује земљу (оре, копа, сеје). — Књд улезне у

њиву, цело лето остане там.

/улезне у штету/изр стока направи штету. — Само ви дрњкајте, а говеда ви

улезла у штету.

улепи се сврзамаже се упрља се балегом. — Говеда му се све улепила, место да

ги отимари, он ги такој пушти да пасу.

Улиана / Улијана ж хип од Јулијана.

улита несв1. улеће. — Улитају голуби на таван, све засраше, а ништа им не

можеш. 2. фиг улази брзо. — Улита си такој у кућу, бес куцање.

улита“ (се) свр фиг усере (се). — Улита гаће ко да-е малечак, оволки билмез. —

Улитал се у гаће од|-црешње. —Немој се дете улита, на време га води понапоље.

улитање с глим одулита“ (1,2). — Овој сам прозорче напраил за улитање голуби

(1). — Навикал на улитање, па и не куцне на врата, тике улети ко нездрав (2).

улити свр уништи, упропасти, вулитка (1). — Говеда ми све улитила овbс у

Страње. — Деца улитила траву на гувно играјећи лопту, па нема ништа от косење. —

Чешире улитил од возење на дупе.

улитка свр 1. углача, умазни, истањи. — Млого си улиткал теј чешире, брзо це

исцепу. — Улиткал дупе седејећи на столицу. — Да ми улиткаш овој држаље за

секиру. — Одело му се улиткало, требе да купи ново. — Улиткали ми се опћнци, па се

клизају потраву, 2. начини се клизавица, поледица. — Деца улиткала пртинку, можда

паднеш да се распучиш.

улиткан, -а, -о трп прид изглачан. — Улиткане ти овеј ципелке, тешко ће с њи

одиш по помрзлицу.
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улице прил 1. напоље, в наулице, в поулице. — Излезе на улице. — Смрзал се

одéјећи гол по улице. — Излазите на улице! 2. фиг у клозет. — Иде по-улице. —

Osčбал, па му се сваки час иде по улице.

уличњак м бот биљка дугих овалних листова, користи се у народној медицини.

— У уличњак се некад чувало сириште праено од јагњећи жељудац. — Авлија им све

урасла с уличњак. 1

улка ж в улавка. — Улка улава, дојде да вој заплетем рамфлу, па се изгуби.

улопа (се) свр упрља (се). — Немој ме улопаш стеј комине, пази како ги носиш!

— Улопал се с малтер, да га не познајеш. —Тој дете не постизам више да перем, улопа

се ко свињче.

улопан, -а, -о упрскан, упрљан. — Говеда му све улопана од балегу, књд им не

постиља редовно.

улубен, -а, -о улубљен, оштећен. — Улубен котал требе се однесе куде Танета

калаџију у Предене, да га попраји.
у - - t t t ! » н t

улуби (се) свр оштети (се), угне (се). — Кои оволко улуби овеј панице. — Удари

котле, па га улуби. — Немојти испадне чутурица, да се улуби. 2. фиг претуче. — Има

o(д)-тепање дупе да му улубим!

улучи свр потопи какву храну у маринат у коме има доста белог лука. —

Улучим поприке у бели лук, зејтин и сирће и све тој турим у бурче.

улча мв улавко. — Улчо улави, куде си заулавел па те целден нема?

уљ“ м креста код петла. — Што-е на овога петла крвавуљ, ко да се тепал с

комшиског? — И ти си пустил уљ како петел.

уљ“ м шпиц у изр: ћенар на уљеви чипка са шпицевима.

уљав, -а, -ов улав. — Он уљав, она уљава, па књд такој зауљавеју, не умеју да се

врну дом.

уљавеје несвв улавеје. — Уљавеје по орман, ни он не знаје кво тражи.

уљаник м пчелињак. — Колко трмке си држалу (у)њаник?

уљапа (се) свр вулапа (се).- Књд виче да пада, све ме уљапа кишетина.— Куде се

толко уљапа, ко да си газил преко Блато?

уљар м пчелар.

уљепа (се) свр укаља (се). — Заваркуј се, да те не уљепа мајстор с малтер. —

Уљепал се с малтер, не мож се три дина очисти.

уљепан, -а, -о трп прид упрљан. — Иде такој уљепан с малтер, нема кво друго да

носи.

уљизга (се) свр учини клизавим, постане клизав. – Деца уљизгала путињче,

напраила возник, да се искршиш докле донесеш воду од извор. — Паде ледена киша,

све се уљизгало куде гођ ступиш.

уљка ж заулава, замајана жена. — Довел уљаву уљку да му води кућу.

уљка се несвоеспосличи, замављује се, заноси се. — Уљка се по целден по орман.

уљкав, -а, -о замајан, занесен. — Беше некакbвуљкав човек, занесе се па не знае

куде оди. t

уљкавац м 1. зоол ситна мушица која уједа. — Уједе ме кроз черапу уљкавац па

се целден чешам. 2. фиг замајана, занесена особа. —Тија уљкавац нема се врне два

сата од Мејане.

уљкавеје несвеуби време, вуљавеје. — Нека он уљкавеје, ми-ци работимо

полагачке.
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уљкавотина м замлата, сметењак, занесењак. — Немој ме праћаш стујуљка

вотину да чувам говеда.

уљопа (се) свр умаже (се), упрља (се). — Како-е лежала у кошару, такој крава

уљопала кук. — Помери се, да те мајстор не уљопа ш-чок. — Чим им не постиља

сламу, говеда се све уљопају.

уљопан, -а, -о трп прид укаљан, упрљан. — Краве му све уљопане, како ли ги

само музу.

уљопује се несвкаља се, прља се. — Оратила сам му куде да ступује да се не

уљопује, ал не вреди, не слуша.

уљудан, -дна, -дно пристојан, уредан. — Зар би га моја ћерка погледала да неје

такој уљудан.

уљуден, га, -о дотеран, упристојен. — Требе да си уљуден књд идеш на славу

куде дооду пуно људи.

уљуди (се) свр 1. дотера (се), среди (се), упристоји (се). — Требе да уљудим

гостињску собу за славу. — Ја ћу ти уљудим туј ствар у општину, ич да не бринеш. —

Иди се уљуди, немој такав пред људи. — Кад)-це уљуди, нека дојде да оратимо

нешто важно. — Колкотолко, ал се бар уљуди. 2. фиг испастрми. —Ти закољи вепра,

а башта ће га зачас уљуди. — Тоза-е мајстор да уљуди бравче по мерак.

уљуђување с глим одуљуђује се. — За тој његово уљуђувањеја би се већ врнулис

Црну Траву.

уљуђује се несвдотерује се. — Уљуђује се, јутре ће тавнином на пазар у

Власотинци.

уљчам заулав, замајан, будаласт човек. — Не далти Господ да имаш работу с

оваквог уљчу.

ума жглина, вбела ума. —Туј, под Спаисковицу, смо копали умуза црепње.

умаже (се) свр упрља (се). — Умаза ми кућу с теј каљаве чижме. — Како-е јел

пржено јајце, такој се умазал.

умазни се свр постане фин, љубазан. — Одједнуш се умазнила, ко да не знам на

што она бије. н

умал прил умало, замало. — Умал да забораим да ти кажем поздравил те Арса

ис-Козарницу.

умали свр смањи, умањи. — Млого си ми умалил, присипи, бре, напуни ми

чашку, несšм половин човек. — Скроз им умалили плате.

умалко прил замало, умало.— Умалко да га затекнеш кот-кућу, малопре отиде у

воденицу. 1

Тумалко ти било/ изр недостајало ти и на оном свету. — Умалко ти било тој

што си ми узела, а не врћаш (клетва).

умаљување с гл им од умаљује (се).

умаљује (се) несвсмањује (се), умањује (се) што. — Була почела да умаљује

млеко. — Умаљује се вода лети, едва тера воденицу. — Умаљују се деца у село, ће ни

затвору школу.

умасти (ce) / умњсти (се) свр офарба (се), обоји (се). — Однесо јучерке куде

бојаџију да ми умести пређу. — Умастил се све с мастило.

Лумасти брци/изрокористи се. — Чујем, умасти и ти малко брци куде Рулку, не

беше без ич.
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умејање с глим одумеје, умеће, вештина. — Без умејање неће га напраиш, па да

си Господу из око испадал.

умејатан, -тна,-тно вешт, умешан. — Тој дете има млого умејатне руке, па што

умеје да ткаје, па да плете, везе, чудо едно. — Тој ти-е еднуш умејатан човек.

умеје несвуме. —Добар тишљар, одј-дрво умеје све да напраи. — Н-умејем дати

кажем кво сам све видела у варош. — Н-умеје ништа у руке да работи, ни да плете, ни

да везе, ни да штрика. — Н-умеје си ни сколубе плете.

умеље свр самеље. — Откара две вреће да умељем жито.

уметне се свp наследи особине претка. — Уметнул се на деда Драгомира, само

би да јаше коњи.

умилкује се несвмази се, умиљава се. — Маче па тражи да се умилкује, неголи

дете.

умиљување с гл им од умиљује се.

умиљује се несвумиљава се. — Помазни дете, видиш колко ти се умиљује.

умине свр прође, престане бол. — Уминуше му болови, па се малко смири и

заспа. — Умину ми зуб од онија прашак.

умињување с гл им од умињује.

умињује несвпролази. — Полњк му умињује болеж.

умира несвумире. — Кому се па умира? — На силу се не умира.

умирачка жумирање, смрт.— Квате умирачка спопела, тамбило—тамостало,

још смо ми млади.

умислен, -а, -о трп прид од умисли, умишљен, замишљен. — Дојде из работу

млого умислен, кво ли-е у питање, само он знае

умислеје (се) свр замисли (се), одлута у мислима. — Кво ли-е само умислел? —

Умислеје се, па отиде кој знае куде.

умисли (се) сврзамисли (се), намисли.—Умисли нешто и одма оће да такој буде.

— Умислил се и отишњл кој знае куде.

умита несвмете.—Умитамо сметлу од грањке оној гувно, ће насађујемо вра.

умишљава несвзамишља. — Кво ли само умишљава да-е он? — Мож само да

умишљава, од|-тој нема ништа.

умлачи (се) свр утопли (се), учини (се) топлијим. — Умлачила сам ти млеко, да

попијеш. — Умлачи се соба како наклaдo шпорет, иначе беше гинеж.

умокри (се) свр 1. накваси (се), покваси (се). — Умокри ме киша од Степановци

наовам. — Умокримо се преко Чемерчицу, 2. фигутиша (се). — Узо га у руке оно ме

умокри. — Умокрило се дете, да га преповијеш.

умолушаиви (се) сврубуђа (се), уплесниви (се). — Облекло му све умолушаивело

у ковчак, како да га у њега сарањујемо? — Немој се па умолушаиви подрум, требе га

често ветрејеш.

умотување с глим од умотује (се). — Да не беше умотување са шал, досhг би се

скочанил.

умотује (се) несвзавија (се) нечим. — Умотујдете, да се не прелади. — Умотујем

вуну на кудељице, за предење.-Млого се умотујеш, ће се озноиш, неје толко ладно.

умоча (се) сврумокри (се). — Ћу га тепам докле се не умоча! — Умоча се дете у

гаће од|-цтра. — Умоча ни све киша докле дојдомодом.

умочување с гл им од умочује се. — Пребаја му боба Маричка и излечи га од

умочување.
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умочује се несвупишује се. — Кој се умочује, ће му обучемо кожне гаће.

умочком пеј упишанко. — Викај онога умочка да ти врне говеда из)-штету.

умочуља ж пеј упишуља. — Умочуља, она ми па нешто знае

умрел, -а, -о умро. Изр: — Умрел од|-цтра (престраши се). — Умрел/а за

њу/њега (превише воли кога). — Умрел без воду и леб (прежеднео, прегладнео).

умфсен, -а, -о замршен, умршен. — Кој ће да разбере овеј умфсене нитке.

умртвен,-а,-оумртвљен.— Лежитакој умртвен, не дише, оће да ни уплаши.

умртви свр фиг пребије. — Умртвил га од)-тепање. — Не давај, ће умртви дете с

онéј ручетине.

умртви се свp начини се мртвим. — Умртвила се лисица и лежи на пут, чека кој

ће да пројде (прича).

умудрен, -а, -о фиг ћутљив, замишљен. — Млого ми-е нешто умудрен, да неје

болесан?

умудри се сврућути се. — А што си се толко умудрил, да неси па неки пакос

напраил?

умуљи свр увуче. — Умуљил главу у капут, па само стриже с уши.

умурдари сврлоше уради, упропасти. — Умурдарил је све што сам му дала да

уработи.

умурдари се свропогани се, унереди се, упрља се. — Ће остареје, це умурдари,

кој ће га трг гледа?

умусен,-а,-онамргођен.— Отиде умусен дома, недадомому коčje тражил.

умуси се свр замисли се, намргоди се. — Кој лига наљути, те се умуси како муса,

па отиде?

унаsад прил пре неког времена. — Кад)-це сетим, годину-две уназад колко сам

само поработил и тој све отиде у там-тум.

унакаже свp нагрди, учини ругло од некога. — Квоти-етој уработил, унаказал те

начисто. — Што ја имам да га бием, књд га сам Бог унаказал.

унакрс прил 1. укрштено. — Свекрва која дојде, она носи омесено кревајче, лепо,

па умотано све белу пређу и алену пређу, па замотано унакрс. 2. изр: — Не знаје две

унакрс (глуп).

унаоколо прил около, свуда. — Потрчи унаоколо, мож ће ги спазиш.

унапред прил 1. раније, пре него. — Мора му дадеш унапред, иначе неће ништа да

буде от посо. — Млого ми сат иде унапред, 2. напред, у будућност. — Требе човек да

гледа само унапред, а не унаsад.

унапредак прил добро. — Пошло им, да не чује ђавол, све унапредак.

унатраг прилуназад.—Кад)-це оšрнеш унатраг, кво си спечалил у дунђерлbк?

унатрашки прилуназад. —Не оди унатрашки, ће паднеш да расцопаштуј тикву.

унесе се свр фиг 1. замисли се. — Кад)-це унесе такој, не мож га довикаш. 2.

занесе се, падне у занос. — Унесе се у орату, ко пинтур у чворову дугу.

Јуникое време изру невреме, у зло доба. — Вика ме усред ноћ, у никое време, да

му преузнем коња. — Паде снег у никое време. — Отиде ми мати у никое време, па

остадо сироче.

унучњк м дем и хип од унук. — Овој лити-е унучњк од Милана.

унученце с дем и хиподунук унука. — Овејбонбоне да понесеш на унученце.

унучка ж дем и хип од унука. — Куде гођ да појде, унучка све с њега.
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уњка несвеовори кроз нос. — Ако он унука, немој и ти да ми ункаш, ћу те

утепам. }

уњка“ ж пеј жена која говори кроз нос. — Уњка ункава, по целден ми зауњкује,

па ништа не уработи.

уњкав, -a, -o 1. онај који говори кроз нос. — Не могу више да слушам тија у њкав

глас. 2. фиг заулав, приглуп. — Не надај се од њега, видиш какbв је уњкав.

уњчампеј човек који говори кроз нос. — Видел од онога ун-чу, па и он унка,

мисли то-е добро.

уо с уво, ухо. — Шапну војна уо и она излезе, те вој дадо писамце.

yоглавен,-а,-о зауздан, везан оглавником. — Не бој се, волови су уоглавени. —

Да неје уоглавен, сšг би уштркљал.

yоглави сврстави оглав (стоци).— Уоглави говеда на јасле, па некалежу, добро

су се напасла данћске.

уоди свр обилази, облеће. — Уоди Јоргаћија, уоди неколко лета око Роску, ал га

она нете.

уодување с гл им одуодује. — Какво-е тој уодување око моју кућу, мађије ли ми

праите?

убдује / уодује несв1. хода нервозно. — Што толко уодујеш, кву муку имаш? 2.

фиг облeће, обилази, воблита. — Млoго уодује око туђе жене, ће га неки замлати да га

упокоји. н

, уоколо прил в унаоколо. — Уоколо нема ники да се презивља Спиридоновић. —

Уоколо нема ни една жива душа. — Уза сењ иде гривна, да се не обрћа уоколо.

уочи сврспази, види, опази.— Уочи га едно двапут на вашар, ал ми се негде дену

и после забораи на њега.

уочување с гл им од уочује (се).

уочује (се) несвеиди (се), уочава (се). — Понестала сам и с очи, па не уочујем

већем ни људи. — Немој да мисли да се не уочује кво он и Драгиња работу.

упален, -а, -о упаљен. — Остаили упалено гасарче, па излезли наулице.

упали свр 1. запали. — Упалил параспур на орниште, да изгори. 2. наложи. —

Упалиогењ да се затопли кућа. 3. фиг пође за руком. — Етој неће да му упали како-е

намислел. — Ће му упали да гу наговори да појде с њега.

упали се свр запали се. — Упалило се Милтојино сено у Арнице.

упанти свр запамти, упамти. — Упанти квоти деда казује, па књг порастеш, ће

се опсетиш ел такој било. — Само га куче упантило.

упашка се свр 1. напуни гаће, усмрди се. — Немој се упашкаш одј-туј работу. 2.

фигумори се, задише се, намучи се. —Упашка се дизаећи и товареећи трупци у кола.

упепељиви се свр запраши се пепелом. — Пепршка се по пепел, па се све

упепељивил.

упепршка се свр упрашњави се. — Упепршкала се деца у песак ко кокошке.

упепршкан, -а, -о трп прид запрашен, заривен. — Беше лопата упепршкана у

снег, едва гу најдо.

упери свpуправи. —Уперила очи у њега, ко да гу-е мађиосал. — Не уперуј пушку

у мене!

упеца (се) свр 1. уједе. —Упецала га буја на обрашче. —Упецал се на покриве. —

Упецал се са жарчек. 2. ожеже (се), опече (се). — Немојте упеца покрива, 3. фиr

превари (се). — Немојте упеца змија да вој узимаш паре за тој.
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упече се сврстече се, стврдне се. —То се упекло, то се чађе уватило на греде, па

су ко челик.

упечи (се) сврв упеца (се). — Ако те упечи змија, ће настрадаш. — Ћете упечу

покриве ако туј пробдиш. —Упечил се на некакву беду, па му се дигла гука на мишку.

упива несвупија. — Цигла упива воду све докле се не нацица.

упивач м упијач. — Неchм ја упивач, па да упивам што ви расипујете.

упипетљиви се свр фиг врти се укруг. — Упипетљивила се, па не знаје кво

работи.

упира несв1. подупире. —Упира плот с неки колци да не падне, па се умори. 2.

фиг настоји, убеђује. —Упира да појдем с њу у Јовановци, алjа не могу да одлучим.

Тупира очи/изргледа.—Упира очи у мене, упира, ко да ме први пут видела.

Јупира прс изр показује. — Нешто вој казује, а све накуде мене упира прс.

упира се несвупире се, настоји, труди се око кога или чега. —Упира се, упира да

вој докажем да неје у право, и не мога, неће ме слуша.

упирање с гл им одупира. — Насеко и зашиљи колци за упирање тарабе. — Едва

привати, уз мое упирање, да ни даде коња за на вашар.

упирач м подупирач. — Напраи упирач, да га упреш да држи докле га не

преšидаш.

упицани се свp дотера се, улепша се. —Упицанил се ко стара кола, па отиде на

собор.

упишорен, -а, -о угушен. — Неје он убиен, него упишорен у кућу, књд су гу

запалили Бугари.

упишори (се) свр угуши (се), убије. — Не покривај се преко главу, ће се упи

шориш у сЊн. — Ћете вати нека бабетка, ћете упишори подј-цукњу (тако су некад

застрашивали децу у Црној Трави).

упла / уплав м стрес од великог страха. — Ка-це човек од нешто претури,

добије упла. — Добил уплав, не мож га смиримо. — Ватил уплав од грмљаву.

уплиска (се) свр упрска (се). — Све ми дете уплискал с воду онија твој бесник. —

Како се тој увек уплискаш књд преодиш бару?

уплискан,-а,-отрп придупрскан, наквашен.— Што си толко уплискан, куде си

око воду газил”

уплита несв1. уплета, сплиће што. — Уплита китке у косу. — Свгбљш уплита

рукави на џемпир.— Побију се поблизо колци, па се око њи уплитају грањке и такој

се ограђује. 2. уплиће кога у што, веже кога за што. — Немој мене више да уплита у

његове пекљанције. — Не уплитај жену у тој књд неје крива.

уплита се несв1. уплиће се, меша се у што. — Уплита се колко да праи гунгулу,

друга корис од њега нема. — Уплита се куде му неје место. 2. комеша се, плету се

(змије у клупко). — Лазу, па се уплитају у клубе тија гадови.

уплитање с гл им одуплита (се), 1. мешање у туђ посао. — Суплитање само ће

им напраиш још већи проблем. — За уплитање еднуш је добил по чокало. 2. оду

зимање и додавање петљи у плетењу, уплетање. — Требе да знаш добро уплитање,

да можда исплетеш предњицу и рукави. 3. учвршћивање зубаца на брду за ткање. —

На зупци требе уплитање с пртен конац и тоlj)-јако, да не мрдају. 4. ојачавање

(плот), градња (кошница). —Отиде да уплитатарабе на трлу, да се не провукују овце.

— Уплита трмку, чела само што се неје пуштила.
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уплића (се) несвв уплита (се). — Немој ме више уплићаш у теј работе, несšм јаза

тој. — Уплића се у оној што не знае, после му дојде криво.

уплићање с гл им од уплића (се). — Тој смо се договорили однапред: нема

уплићање у туђу работу.

уплуа се свp навуче мирис буђи, добије непријатан мирис. — Све ми се џопке

уплyáле на буђу. — Овој сирење се уплуало на кацу.

упогани (се) свр запрља, обави велику нужду. — Немој да упогаништуј лопатус

лајна, требе ми да узврљујем пржен овbс.- Упоганил се котороња куде се пробди за

куде задругу.

упознава се несвупознаје се. — Топрв се упознава с алатке, а рекоше, бајагим,

мајстор.

упокои /упокоји свpубије.—Акотеритне Брешко у пашљак, ћете упокои.

упокои се / упокоји се свр умре. — Упокоил се на трећи дан по Велигден.

упраља несв1. газдује, управља, брине. — Знаели се кои упраља у овуј кућу, ел

мишови коло воду, 2. фиг удешава. — Тај стара кучка упраља да се узну Деско и

Милунка.

упраља се несв1. оријентише се. — Исечене све буке, нема по кво да се упраљаш

књд идеш кроз Валмиште. 2. фигугледа се. — Упраљај се према башту, па такој и ти

работи; кад|-це бре, ка(д)-це копа, кад!-це коси. 3. поводи се. — Све се упраља како

онија мангупи работу, па и он.

упраљање с глим одупраља (се). — Кои-еспособан за упраљање, нека упраља. —

Нема упраљање по мангупи и олобјде, докле сам ја жив!

упре свр 1. подупре. — Кућа се требе упре добро з-диреци, да не падне, видиш

да-епопустила, 2. погура. —Упри појако, да изгурамо кола из батлак. 3. фигразмисли.

— Нека сваки упре прс у чело и нека се добро замисли над овој што се десило, 4. фиr

покаже. — Упре прс у мене ко да сам ја тој уработил. 5. фиг погледа. — Бадава упре

очи у мене, не-то ништа да вој кажем.

упре се свр ослони се. — Упри се на овија камен књд гураш, да ги изгурамо из

батлак.

упрегне сврфигнаговори, наметне нешто. — Оће имене да упрегну утујработу,

ал не бива, несем дете да ме залажу с играчку.

упрегне се свр фиг прихвати се. — Докле ће више само упрегни се, Тикомире, па

фмбај, а други да ладују.

упреза (се) несв 1. упреже (се). — Ако н-умеје да упреза говеда, како ће работи с

њи? — Була се отелила одавначке, мож се упреза. 2. фиг намеће посао. — Упрезају га

за свашто, ко да-е Милојино магаре. — Ники га не упреза, сам си трчи да работи. —

Упреза се сам ће докарује шодер из реку.

упрезање с глим одупреза (се). — Нема упрезање ујерам, Мурџа нешто укуњал.

упреће (се) свр запрета (се). — Упрећамо компири у пепел, кад!-це испекоше,

дошли ко шићеp. — Гледал сам: боба-Роса упреће јајце у врућ пепел и жар, па га

испече. —Упрeћи се у сламу да се одмориш, докдокарамо други возда газденемо. —

Упрећале се кокошке у песак, па лежу.

уприда несвупреда две или три нити у једну в вртка. — Уприда жице да ми

плете џемпир.

упридање с гл им од уприда, в врткање. — Од упpидање зависи кво ће ти буде

мање за плетење.
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упрни несводстоји, омекша, вугњилеје. —Туритеј крушке дервенке у сламу, да

упрну, тšг су поблаге да се једу.

упролет прил у пролеће. — Целу зиму викамо: тој ће работимо упролет, а књд

гране пролет, ми па одгађамо работу за лето. 1 1 t

упрпа се свр уплаши се, препадне се. — Упрпал се добро ка(д)-цмо га пречекали

усред ноћ у Блато.

упрска свр 1. скваси, намокри. — Завати ни куде Романски рид, па ни додом све

упрска киша. 2. фиг поквари, упропасти. — Едва га запослимо, ал он упрска работу. —

Упрскал ствар, ништа нема од|-тој, залуд се надамо.

упрти свр запрти терет, наметне на се. — Упрти ранац с урутке и отиде на воз,

у бели свет, у работу.

упрти се свр 1. натовари се, запрти се. — Упртил се с онолки сандук чак у

Предене. 2. утегне се, обуче се. — Упрти се добро, дува неки ветрина ће те прокорма

уз Дел. 3. пође, упути се. — Куде си се упртил такој сабајле? — Упрти се дирек на

станицу.

упртњакм терет. — Стуриз-грбинутија упртњак, да седнемо куде кладанацда

се одморимо.

упрћен, -a, -o 1. пpћаст. — Чијо-е оној девојче супрћен нос, личи ми ко да-е од

Гмитрови. 2. фиг надигнут (полни уд). — Кад)-це пробуди, а стојко му упрћен.

упрћи свр 1. загледа се, упери поглед.— Упрћил очи у мене ко да сам му све живо

потепал. 2. накостреши. — Тај дивља мачка с реп голем, па га нагор упрћила. —

Упpћи брци и отиде ус-пут, кво-Гојhе, ништа не рече.

упрћи се свp дигне се, надигне се, скочи (мушки полни уд). — Упрћило му се

чибуче, цел ноћ неје пишкал.

Јупрћи стојка/ изр крене, пође. — Куде си такој сабајле упрћил стојка?

упрчавен,-а,-опеј прљав, умазан, в салтосан— Како можда га гледа да вој муж

иде упрчавен?

упрчави се свр пеј упрља се. — Немој да чекаш да ти се кошуља толко упрчави,

донеси ми да ти оперем.

упуљи (се) свр загледа (се), забуљи (се) у кога или што. — Упуљил у мене, не

испушта ме из очи.— Упуљил се у њу ко вукујагње.— Упуљила се у огледало итакој

два сата пуљи. — Упуљили се едно у друго ко да се несу видели од наћаске.

упуца свр убије. — Упуцал га неки ловција, ал још се не знае кои.

уработи свр уради, заврши. — Ако га не уработимо данаске, чека ни за јутре. —

Што се данicyработи — уработи, нешто може ијутре. —Мора се уработи, па Бог.

урадел, -а, -о урадио. — Урадел га ко суpтук. — Урадел га, па га изгорел. —

Урадел га, па га заличил. — Да га он неје урадел, ники се не би наватилда га работи. —

Урадел га, па га изел. — Урадел га за алос.

урамување с глим од урамује, урамљивање. — Однесе наше слике куде сликара

на урамување.

урамује несвурамљује. — Увеличује и урамује слике тија Светислов.

урани сврухрани, утови. — Итеј двe свиње што урани, раздадона мои аламани.

урасне свр зарасте. — Књд овакој све урасне у трн, глог и метловине, душа ме

заболи. — Књд толко урасне, све ми оратиће запустеје без људи. 2. пусти дугу косу. —

Што си дала да ти дете онолко урасне, што га неси ошишала?

урастеје сврв пр подурастује.— Књдурастеје у косу, дојде ми да га све оскубем.
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урастује несвураста, обраста. — Свг све урастује у метловине, такој ће урастеје

у пустињак.

урвина ж стрмина, провалија, ровина. — Едва прејдомо онеј уpвине, докле

излезомо на прав пут. 1

урвинка ж дем од урвина. — Урвинка до урвинку, нигде раван пут.

урда ж врста посног сира од сурутке, грушевина.— Напуни ми заструг с уpду и

тури неку киселу поприку, да понесем у дрва.

уредан, -дна, -дно чист. — Млого-е уредна жена, све од њу купуeм сирење.

уредба ж фиг вишњи закон, виша сила, в Божја уредба. — Кој се не влада по

Божју уредбу чека га пакел.

уреди“ сврсреди, поспреми. —Ти да уредиш кућу доклемижњејемо на Вител.

уреди“ сврфиг повреди, озледи. — Немој за туј руку, ће ми уредиш рану куде сам

се посекал. — Уреди ми руку, па ме заболе до коске.

уреди се свр среди се, дотера се. — Уреди се добро, там куде идеш има девојке,

да те не виду таквог.

уреди се“ сврфиг повреди се, озледи се. — Таман ми беше зарасло, оклизо се, па се

уреди.

урежњацим мностатак основе кад се изатка жељени предмет. — Изаткаем

ћилим, изрежем урежњаци с ножице, и готово.

урезили (се) свр осрамоти (се), обрука (се). — Што гу урезили онакој, неје ти

ништа лошо рекла? — Сам се урезилил с туј крађу, други му неје крив.

урекне сврв урочи. — Немој ми урекнеш дете, књд га видиш колко-е порасло. —

Урекла ми дете, па цел ноћ преврека. *

урекне се свр 1. зарекне се. — Урекну се да више не оратим с њу, ал ме неки враг

накара те па продума. 2. фиг обећа се, вобрекне се. — Урекла се за еднога момка, па

порекла, и више гу ники неје просил.

урече се свр обећа се, в обрече се. — Кад)-це еднуш девојка урече, не поврћа се

реч.

уpипи свр ускочи. — Урекоше га мајстори, урипи газдин петал у грне.

yрипне свр у дем знач: урити. — Ће уpипне скакац у чорбу на косачи.

уpипување с гл им од урипује. — Средил се с уpипување у кречану, затој носи

гипс.

yрипује несвускаче. — Покри грне, да не урупују скакци у чорбу, докле сенари

не седну. t

урита свр коњ или говече удари ногом човека. — Урита ме Врањча у пашљак,

едва се поврну.

урица се несвобећава, заклиње се. — Урица се да ће даде паре за јунче до

Прокопје.

урка (се) сврумаже (се) испљувком, секретом из носа. — Куде пројде, све урка.

—Уркал целу кућу, да не улезнеш од|-црам. — Не види колко се уркал, а оће у кућуда га уводим. о

уркан,-а,-отрп прид умазан пљувачком, балама.—Дете вој иде уркано, а она се

кобајаги бедни.
1 } 1 I I 1 1

уpла несвриг виче, дерња се. — Урла како гладан вук. — Урла од болеж.

уpнисување с гл им од урнисује (се). — Потерало ни овој лето на уpнисување:

однесе ни вода рукољке, Мурџа утепа ногу и свгјали да се презамујерам за дрва?
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уpнисује (се) несвупропашћује (се), уништава (се). — Вика му неуpнисуј волови

с рабаџил#к, ал нема на кога, књд је недоказан. — Поље се уpнисује, а билмез лежи у

кућу, не вата му се ни вила, ни гребуља.

уpнише (се) свр упропасти (се), уништи (се). — Кво гођ да му дојде до руке, он

уpнише. — Ударише кише, па ми уpнисаше необрано сено у долину. — Немој се

уpнише тој жито у пресак, неје добро осушено.

урови свр затрпа земљом, зарови. — Уровимо компири у зевник.

уровује несвзатрпава земљом. — Едни копају канал за црево, други га по

стаљају а трећи уровују и такој уведомо воду од Крчи-извор.

урок м нар су зло нането човеку разним магијским радњама (мађијама, чинима,

погледом). — Требе се на дете пребаје од уроци, вјендакуља.

урокљив, -а, -о особина онога који може да нанесе зло, да урочи. — Ако-е она

урокљива, несу сви куде њи урокљиви.

уроси (се) свр намокри (се) росом, нaрoси (се). — Уроси си опћнци, па ми само

гмичкају. — Уросил се одејећи рано по печурке.

урочи сврбаци на кога уроке, урекне. — Кој ме урочи, бели лук му у очи (басма

против урока). — Урочиле ми гушле дете, па цел ноћ преплака.

урочљив, -а, -о који је подложан уроку. — Дете ми-е урочљиво, немој га млого

заspћаш!

урулејка ж 1. сова, в буљина. — Цел ноћ на Двојанку урулејка уpулуће, дате стра

увати. 2. жена избечених очију.— Ако ватим еднуштујуpулејку, ћугу испрескакам.

уpулуће несвхукће, испушта крикове (сова). — Књд почне да урулуће урулејка

усред ноћ, ис-памет да те искара.

урутка ж алатка. — Без дунђерске урутке не пооди у работу.

уручки гребенци м мн метални чешљеви за гребенање вуне и кучине које

израђују ковачи потомци Урута (Криви Дел, Горње Гаре). — Уручки гребенци смо

купували од ковачи.

усане (се) свр 1. усахне, увене, осуши се. — Усанула му рука с коју ми покида

џурџини (клетва). — Усанула му рука од неку болес. 2. утрни, не осећа бол. — Све ми

руке усануше бучкаећи млеко.

усампасен,-а,-о осиљен, обестан. — Млого-е усампасен, закасаше с њега, ники

му не мож стане на крај.

усампаси (се) свр учини кога обесним, осили (се), постане обестан, осион. —

Усампасили оној дете, па се на никога не плаши. — Усампасил се, па никога не

зарзује, и за ништа не аје. — Усампасил се, ће ги потепа ако га не слушају.

усампасување с гл им од усампасује се.

усампасује се несвсили се, постаје обесан, осион. — Почелтија главуран да се

усампасује, требе му стуцамо рогови, докле ни неје надвил.

усарави свр уништи, упропасти. — Усарави ми дететија мангуп. — Наметнули

ни кулук усред лето, да ни скроз усараву. — Усарави ме тој детиште, стално за по

нешто врека.
t

усаћи свpутрапи. —Дати усаћим торбу до Мејане. — Усаћи ми да му вучем овуј

торбетину, а он се изгуби негде по пазар.

усвет прил далеко негде, бестрага. —Усвет побеже од њи. —Чи[мј-ме види, бега
1

усвет.
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усветли свр 1.ужеже штометално, усија. —Добро усветли железо, па га тргу

воду кали. 2. фигуцакли. — Усветлел с онеј очи, па му само играју: тражи кавгус

некога. — Усветлел с очи у онуј распију, сbл што гу не прогуне.

усветли се свр 1. ужеже се, усија се. — Тури машу у жар, да се усветли, па с

коцку шићер запржи шумадински чај. 2. фиг истањи, вулитка се (1), вулaшти се (1).

— Све му се светлеле чешире на гузицу.

усвитка свр фигужагри, засјаји, зацакли. — Како гу виде, усвиткаше му очи. —

Чим видо усвиткале му очи, одма сам знала да-е пијан. — Усвиткал с очи па само

шашти. — Усвиткало ми пред очи, па ништа не видим.

уседи се несвседи наједном месту дуго време. — Уседел се у село, неће мрдне ис

кућу. 1

усекне се свр 1. тргне се, препадне се. — Усекну се од|-цтра. 2. фиг издува

секрет из носа, в изрка се. — Кад)-це он усекне цела мала чује.

усекотина ж ожиљак, посекотина. — Видиш овуј усекотину, тој ми-е од нож, а

овој от косу.

усељување с глим од усељује (се). — Кад)-ће усељување у нову кућу.— Викаше

ни на усељување у нову кућу.

усељује (се) несвусељава (се). — Усељује сина у нову кућу. — Требе се усе

љујемо у кућу у Предене.

усере свр 1. фиг упропасти. — Напраил га, усрал работу. 2. изр: — Усрал мотку

како ћуран (обрука се). — Видим ја ће усере мотку (добије батине).

усере се свр поред уобичајеног значења и фиг препадне се. — Ће се усере од стра

ка(д)-те види.

усеца несвзасеца, поставља.—Нека онусеца како требе, ти му само помагај.

усеца се несвзасеца се, упасује се. — Туј се гредице усецају, да налегну на носећу

греду.

уси га гле га (М.П.)

усијан, -а, -о фиг осион, осиљен. — Такој усијан отиде у општину да решавља

ствар, ал ће се брзо олади.

/усијана глава/ изрнеразуман, тврдоглав, осион човек. — Усијана глава ништа

добро не можда уработи, затој требе да си трезан.

усилан, -лна, -лно 1. ужегао, укварен. — Овој сирење ти нешто усилно. 2. с

превише масноће, мастан. — За мене-е тој усилно, не би могла да га едем. 3. осион,

осиљен. — Били су малко усилни, цела вамилија.

усилен,-а,-о осиљен, осион.—Откад му купише кола, постаде млого усилен.

Лусилена глава/ вусијана глава. —Тај усилена глава мож само да ни донесе неко

зло, ништа добро.

усили свргурне, убрза. — Усили ми љуљашку, да се повише љуљам.

усили се свр 1. затрчи се, залети се. — Усили се чак одонуд, па прерипи реку. 2.

фиг осили се, постане осион. — Усилил се па мисли може да бије кога оће. — Што се

такој неусили на косу, на матику?3. фигужегне се. — Усилил се маз, намирисује.

усини свр усвоји мушко дете, посини. — Усинимо га књд беше малечњк, и сњг ни

вика „мамо“ и „тато“.

усињен, -а, -о посињен, усвојен. — Ако-е усињен, они га несу одвајали од њина

Деца.
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усипе (се) свр полије (се), накваси (се). — Пази како сипујеш, немој некога да

усипеш. — Књд еде, обавезно се усипе.

усипување с глим одусипује (се). — Одучимо га одусипување, свгубаво ручка.

усипује несвсипа, изручује. —Ти усипујмлеко улонац, ја ћу држим цедаљку.

усипује се несвполива се, кваси се при јелу. — Још н-умеје да куса, још ce

усипује.

усича (се) несвзасеца (се), усеца (се). — Двапут мери, па трг усича, да би греде

уклопил. — Туј се греда малко усича, да пасује на дирек. — У Клисурку се Голема

река усича у брдо, па све до Овсиште.

усичање с гл им одусича. — Од мајстора ће учиш усичање, да јутре и ти умејеш

да срежеш кров.

ускачен,-а,-о наслоњен, прислоњен. — Енеги лојтре онам, ускачене над ајат, ус

плевњу.

ускачи (се) свр попне (се). — Ускачи га ус-црешњу, нек и он побере малко

црешње.—Зачас се, ко катерица, ускачи узбуку избрајајца из вранино гњездо.

ускевће свр залаје (штене). — Књд ме види, кутре одма ускевће и потрчи да ме

сретне.

ускивка сврзалаје (кер). —Ускивкаше керови по Вртоп, ловције ватају зајци.

ускисне свp надође (тесто). —Књдускисне тесто, ја га редовно премесујем.

усклисак м комадић излизаног сапуна. — Донеси ми сапун, с овија усклисак не

могу ни руке да омијем.

усклишче с дем од усклисак. — Од онолки сапун остало тике усклишче.

усковитли свр 1. заковитла, в сковитли, в засувитли. — Усковитли ветар снег,

затаиме, па не могу ни да дишем. 2. фиrјако заболи. — Усковитлила га мешина, па му

не прооди.

ускописти се свр 1. побесни (животиња). — Ускопистил се зеленко, не дава да

му туримо самар. 2. фиr. побуни се, осили се. — Ускопистило се дете, па неће ни да

работи, ни да седи дом.

ускопка свр фиг пробуди се знатижеља за нечим.— Ускопкало ме да видим кво

тој работу Северинкини, па бог. 1

ускратак, -тка, -тко доста кратак, краћи но што треба. — Ускратка војсукња,

ал још гу мож носи.

ускратачњк, -чка, -чко у дем знач: кратак. —Дошалвој капутак ускратачњк, мора

купујемо нов.

ускрéка свр закокодаче.— Ускрекаше кокошке, брже, да јастребне грабне неку.

ускупи сврпоскупи, подигне цену нечему. — Можсе договоримо зателчина, нећу

ти гиускупим, ако си озбиљан купац. —Ускупи ми онеј буке што оцеко, па ме изеде.

ускуpчи се свр фигнаправи се важан. — Ускурчил се оће сам по овуј вијулицу да

иде на Власину.

услaди се сврфигирон допадне се. —Ако се тебе услaдил прут, менејош више.

услужан, -жна, -жно згодан, складан, лак за услугу. — Беше ми млого услужно

тој котличенце, ал се пробуши.

услуша свр послуша. — Кво гођ да му кажешће те услуша, неје како онај мој

несмајник.

усмива се несвосмехује се. — Нешто сањује и усмива се дете у сšн.

усмивање с глим одусмива се. —По усмивање сам одмазнала да-е од ујкини.
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усмивка ж осмејак. — По усмивку сам га познала, по друго не би, млого се

предругојачил.

усмивка се несв осмехује се, подсмехује се. — Само знае да се усмивка. — А што

ми се Јордана јутроске онакој кисело усмивка?

усмивкување с глим одусмивкује се. —Ђе ми објасниш што те онај жена гледа с

усмивкување?

усмивкује се несвсмешка се, подсмехује се. — Због тебе ми се жене онакој

усмивкују књд ме виду. }

усмивне се свp насмеши се, усмине се. — Усмивну ми се Јагодинка на собор, ал

немoгамо да се састаимо да пооратимо.

усмркување с гл им од усмркује.

усмркује несвудисањем кроз нос задржава слину у носу. — Само усмркује, неће

да изрка нос. — Изркај се, не усмркуј више!

усница ж дем од усна. — Уснице вој нешто пребледеле.

усниче с дем од усна. —Уапало се дете за усниче. — Бапкадагацуне у усниче.

усничка ж дем и хип од усница. — Скво си тој исекал усничку?

усов жвет болест у видурана на вимену оваца и крава. — Усту, усове, ја тебе да

устукнем, ти од овцу да устукнеш (бајалица против усова).

усопа (се) свруснежљиви (се), прекрије (се) снегом. — Усопа ме, како тој ринеш

снег? — Све се усопа докле дојдо преко Џеврљанку.

успава се свр 1. заспи. — Чим леже успава се ко заклан. 2. попусти пажња. —

Успавал се, не аје за ништа, бадава ја овде оратим.

успавување с гл им од уставује (се). — Квö-е тој успавување дете три сата?

успавује (се) несвуспављује (се). — Успавује дете по цел сат, не мож га успи. —

Куде гођ да легне, не смита му, успавује се.

успален, -а, -о успаљен, оптерећен љубавном страшћу. — Не знам кво му тај

курбетка работи те-е такој успален. 1

/успалена гузица/изр особа оптерећенаљубавном страшћу.—Има оскубем туј

успалену гузицу што ми се уврта око мужа.

успара ж старина, запара. — Од успару почне да ме боли глава.

успари се сврствори се велика влажност у ваздуху. — Паде киша, па огреја

слbнце, успарило се не мож се дише а камоли работи.

успарина ж оморина, старина, запара. — Кој ће работи на овуј успарину,

ка(д)-це едва дејаним.

успева несврасте, развија се рађа, в вираје. — Туј, на Момчилово, млого

успевају компири.

успеје“ свр надође, нарасте (тесто), в сташе. — Ел успело тесто, да гатурам у

релну да се пече.

успеје“ свр прими се, израсте. — Убаво га посадимо, ваљда ће успеје лучњк.

успи свр успава (кога). — Успим дете, па узнем кудељу и вретено, па преди

свуноћ.

успи се свр заспи. — Не мож се успи од врућину, само се обрћа по кревет.

усправен, -а, -о трп прид усправљен. — Бандере су усправене, требе још да

развучу жицу и да у укачу и вржу за чашке.

успраен | успрајен, -а, -ов усправен. — Иде успраен ко дирек. — Што-елојтра

успраена ус-црешњу?
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успраи (ce) / успраји (се) свр 1. усправи (се). — Успраитеј цепанке уз дрвник, да

ни не смитају више. — Успраи се, немој да одиш такој грбав како баба. 2. фиr

материјално оснажи. — И они це успрају з-два печаловника, да стану на ноге.

успраља несвусправља.— Кој ће да иде да успраља онија плотови натрлуштоги

снег соборил'?

успраља се несв1. устаје, стаје на ноге. — Почел се деда успраља на ноге после

бању. 2. фиг заима, излази из немаштине. — Успраљамо се полагачке, Боже здравје,

догодине да станемо на ноге.

успраљање с глим одуспраља (се). — Намучимо се с успраљање бандере по онеј

чуке и врвине.

успролет прил током пролећа. — Завртела сам едну плећку сланину да ни се

најде успролет. 1

усраж фиг пеј прљава, запуштена женска особа. — Усра една усрана, она ће

мене проноси по малу.

усрами (се) свр постиди (се). — Усрамише ми дете теј загуљаре, па сbг више не

поје. — Да оће бар да се усрами што ме-е галатила, она ко да ништа неје било,

бесрамуља една.

устаж отвор кроз који пада брашно у мучњак. — На уста излази брашно, пуни

мучњак.

/уста/изр: — Из твоја уста у Божје уши (нека да Бог). — Из уста залок би ми узел

(алав, незасит). — На уста меда у душу лед (преливода, дволична особа). — Орати с

половин уста (страшљив, опрезан). — Несу ни моја уста рутава (жељан хране). —

Запиши му уста (да не говори). — Орати с уста, немој с руке. — Уста га његова

(псовка, галата). — ГУ) уста ги ебем (псовка). — Уста им се, тамо њим, посерем

(галата)...

устава ж 1. даска за пуштање сувишне воде из јаза, горња устава. — Одврни

воду на горњу уставу, да погледам перја на воденично коло. 2. мотка са лопатицом

на врху којом се зауставља рад воденице, доња устава. — Спушти уставу, па слезо у

витришњак да видим воденичко коло, нешто ми камен слабо обрћа.

устави свр заустави. — Устави воденицу да зберем брашно и присипем жито у

кош. — Устави волови, да слезне деда ис-кола.

устаља несвзауставља, задржава. — Устаљаги да поседу неки дан, нетоше, но

си отоше дом. — Устаљај воденицу, жито се умлело. — Устаља људи по путишта, па

ги затрачкује.

устаљање с гл им од устаља, заустављање, задржавање. — КњT-пöјдемо за у

Предене, нема устаљање све до Крстатицу.

устанца с мн дем од уста, усташца. — А устанца вој ко кутиче. — Мушки волу

жене с малечка устанца.

устањување с глим одустањује (се). — Навикла сам ја на устањување узору ако

требе, да се нешто докара да га не завати киша.

устањује (се) несвеврустаје (се), диже (се). — Устањува неколко пут наћаске да

му дадем лек да попије. — Рекал башта одма да се устањује. — Ако требе да се

устањује, има се устањује.

устапка несвунервози се, почне да хода у месту, вуступће.— Устапкал, не мож

да чека, оће си иде.
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, устатлаби се свр прикачи се, прилепи се, привије се, приљуби се, в присламчи се.

— Устатлаби се он уз мене, па ће и он куде мојег исписника у општину. — Усталабил

се уз дрво да га ми не видимо. —Устатлабил се уз њу, па недава нигде самада ступи.

устесан, -сна, -сно притесан, помало тесан. — Устесно вој капуте, ал нема

друго, мора га носи још овуј зиму.

устискување с гл им од устискује се. — Нема устискување, идеш да просиш

девојку.

устискује се несвпремишља се, скањера се. — Устискува се, устискува да ги

питам да ми зајму паре, па се оћута, срам!-ми не даде. — Видим оће нешто да ми

каже, ал се устискује.

устишта с мн ауги пеј одуста.— Кад)-sине с онај устишта, мислиш рове Мурџа.

устои се / устоји се свpуквари се, буде устајало. — Тој се сирење устојало без

пресол, немој га арчиш, намирисује.

, устраска свр почне да лупа. — Устраскаше тањири, реко мачка се укачила. —

Устраска неки на врата рано на сабајле, па ме пресече.

устргне свp навуче, супстргне. — Устргни теј чешире, што си се расмакљавил,

гижљо једин.

устребе свр затреба. — Устребало ми јеге, а нема га нигде. — Ћедојде време, ћу

ти устребем и ће ме тражиш.

устребује несвповремено затреба. — Устребују ми гребенци овћг-онbг, па ги

затој још чувам.

устрепти свр уздрхти. — Само ли га поменеш све устрепти, ко да-е не знам кво

уработил.

устрепће свр почне да препће, затрепће. — Устрепћала ко сојка на југовину

(изр). — Устрепће ко коза пред шиљ кур (изр).

устресе се сврфиг забрине се, уздрхти.— За његово се устресе, немој случајно да

му га-е неки дирал, а за туђо га боли брига.

1 устрза“ несвнавлачи што на себе. — Сваки час устрза онеј гаће, замени им

ластреж.

устрза“ несвјекти, грца. — Доста си плакал, немојтуј да ми устрзаш, ће пројде и

тај мука. — Ене гу Магда у собу, још устрза за Дису.

1 устрзување с гл им од устрзује. — Доста с тој устрзување, исплакал си се! —

Бриши нос, да не слушам више устрување сомуp

устрзује несв1. навлачи што. — Устpзује чешире, стално му нешто спадају. 2.

јекти, грца. — Још устрзује у собу, а кво воlj)-е, неће каже. 3. шмрче. — Не устpзуј

више теј sинse!

устриже свр фиг уплаши се. — Књд му реко да ће списам у дедину собу, одма

устригал с уши.

устриша се несвбрине се, секира се. — Како да се не устришам кад)-цам се

намучиладокле ги несЊм очувала. — Поручи на Достану да се неустриша млого, брзо

има остареје.
t -

устришање с гл им одустриша се. — Сваки ден устришање за понешто, добро

сам и читава.

устругување с гл им одустругује. — Требе му добро устругување, патњг да га

варбаш.
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устругује несвпоравнава турпијом, рендише. — Целден нешто устругује око

кола над ајат.

уструже свр поравна турпијом, јегом. — Устружи рогови на овна да му буду

поубави. — Уструга ручицу на плуг, да те више не гребе.

t усту / устук узвик 1, којим се запрегаздуставља или нагони да узмакне назад. —

Усту, Мурџо, усту, воле! -- Устук, жерко! Устук, Булоњo 2.у бајалици примагијској

радњи. — Усту, усове, ја тебе да устукнем, а ти моју краву да не устукнеш!

устукне свр 1, узмакне, врати натраг (запрегу, вола). — Устукни волови, да

натоварим још овеј две врећке. — Устукну говеда, па расточи кола за греде. 2. фиг

одустане, попусти. — Књд он устукне, трг мож оратимо од међу.

устукњување с гл им од устукне, одустајање, предомишљање. — Нема устук

њување, ка(д)-смо почели да работимо, мора га завршимо.

устумара (се) свр унервози се, забрине се. — Чим видо устумарал се натам

-наовам, одма сам знала да неје нешто у ред.

уступи свр 1. одступи. — Уступи два метра наsад, све твој плот, па ће имаш

пролаз. 2. да, поклони. — Уступил сам)-му кућу да туј живи без динар накнаду.

уступка сврунервози се. — Уступкал оће да иде у Предене, а башта га не пушта.

уступкује несвнервозно хода, ишчекује цупкајући, поцупкује у неизвесности. —

Што толко уступкујеш, куде се иташ?

уступће свp нестрпљиво стане да хода, унервози се. — Дојде му такој нешто па

уступће оће да иде негде, а не знаје куде. — Уступћал да и он иде на собор.

уступћување с гл им од уступћује, нестрпљивост, нервоза. — Нервира људи с

уступћување, па ће нешто погрешу у работу.

уступћује сврнервозно, нестрпљивохода. — Немој ми више уступћујеш, седни и

чéкеј, па што буде. — Књднегде требе да се иде, по целдњн уступћује до поодак.

Јустура/ изр за појачавање значења радње. — Ја туј кукам, кукам, та се устура

зевња. — Боли ме нога па устура. — Дува па устура. — Запојале Лебеђанке, гора

устура. — Вика нешто дете у долину, па устура.

усувитли свр заковитла, раздува се, стегне мраз. — Усувитлила зима, па се не

подава.

усукан, -a, -o 1. упреден. — Овеј су ти врце усукане од|-три струке. 2. увртен. —

Аљина вој малко усукана у струк, требе гу среди. 3. развијен оклагијом (сукањем

сукаљком). —То-е баница одусукане коре. 4. фиг сува, неухрањена (особа). — Да неје

толко усукан, па ајде де, заличил би на човека, а не на оратаљку.

усукување с глим одусукује (се).— Умрел и мајстор за усукување конопци.

усукује несвупреда, уплиће, плете. — Деда Гома понајбоље усукује јужетија. —

Немој ми туј усукујеш бркови, него си иди дом, ово-е поштена чељад.

* усукује се несвврти се, мота се, ландара. — Омршавел, све му се облекло

усукује. - 1 - t 1 1 t i и .

усyне свр успе, сипа. —Усyну воједно лонче млеко.—Усyни ни по едну ракију.

усупетли се сврфигохрабри се.— Усупетлил се и он, ће се бије с појаки од њега.

усуче свр 1. уплете, упреде. — Од овеј врце требе да усучем трекло за торбицу. 2.

развије коре запиту. —Ћу узнем сукаљку, часком да усучем кореза баницу, докле се

ти избричиш.

усуче се свр фиг смрша. — Усукал се ко сукаљка.
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усцврка свр почне да крешти, да вришти. — Нешто усцвркаше деца по Бо

бабатало.

утаи 1 утаји свр прикрије, слаже. — Она ће све утаи ако требе, да не падне

кривица на Тикомира.

утаи се / утаји се сврутиша се, смири се (ветар). — Престаде да дува, утаји се,

сЊг се спрема за кишу.

утајување с гл им од утајује.

утајује несвприкрива што. — Утајују колко чувају овце, због траварину. —

Утајује порез на матрапазлisк.

утак м вунена пређа спремљена за потку у ткању. — Овуј пређу сам одвоила за

утак, поубава ми-е за ћилими.

утакне свp намести, стави.— Утакни цевку у совељку. —Ћу војга утакнем, књд

гу ја доватим (празно обећање).

утаман прил в потаман. — Ништа му неје овде утаман. — Кој ће му гледа да му

све буде утаман.

утамани свр 1. улoви све, в потамани. — Овија мачорчина опасан ловција:

утамани мишови. 2. фиг поједе. — Ненајеђа утамани све сушенице.

утамањување с гл им од утамањује. — Ако ти требе мачор за утамањување

поганци, имамо га.

утамањује несв1. лови. — Утамањује мишови. — Утаманише рибе у реку с некве

мреже. 2. фиг једе, ждере. — Не еде, но утамањује све коала.

утањи свр 1. отањи, учини танким. — Утањи га, књд оно па танко (ирон). 2. фиг

смањи, понестане. — Утањили смо га с благоту овој лето. — Утањињило род овуј

годину. —Утањилизвор у Бачевиште одголеме врућине. —Утањил глас, едва орати.

утањи се свр смрша. — Утањил се откако појде у работу.

утапка свр утаба, угази. — Утапкај снег претпојату, да нараним овце. — Све ми

њиву утапкали коњи. у

утатлаби свp наметне, да на силу. — Утатлаби ми овој стовне цел ден да га

носим с мене. — Утатлаби ми дете, да га водим по собор. — Утатлаби ми косу у шаке,

а он се измаче.

утациња (се) несвумеће (се), поставља (се), намеће (се), удева (се). — Како се тој

утациња ја не знам. —Утациња косу на косило.—Утациња се куде му неје место.

утацињање с глим одутациња (се). —За утацињање викај побољог мајстора.

утегне (се) свр 1. обуче (се) добро, умота (се). — Утегни га, да се не смрзне. —

Млого си утегла дете с повој, не можда дише. — Утегни се добро, голем је мраз. —

Ако се не утегнеш, ће премалејеш на овуј студеницу. 2. притегне, учврсти. —

Утегомо подрожњаче, маије и рогови скламфе и јексери дванаестицу. 3. фиг добије

кијавицу, грип. — Утегло га, па едва дише.

утегнут, -а, -о добро обучен, наобучен. — Кад)-ци такој утегнут, зимати не мож

НИШТа.

утекне свр побегне. — Уватили га милицајци на Мејане, ал им утекал кард)-цу

ишли крос-Качар.

утепа свр 1. убије. — Утепали ми мукомџије коња с колац на Послониште. —

Утепал човека намртво због међу, па га затворили. 2. пребије, претуче. — Ћу га

утепам ка(д)-дојде дом затија безобразлуци, 3. фиг повреди. —Утепал ногу, па оди ко

на гигаље. 4. фиг узме памет. — Што да га ја бијем, књд га Господ утепал.
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утепа се свр 1. повреди се. — Утепал се на руку ш-чук. 2. погине, настрада. —

Падал од грађевину и утепал се.

/утепа наместо/изрубије кога у тренутку кадга види, убије истога трена, убије

без размишљања. — Само лите види Драцка да му сечеш шуму, ћете утепа наместо.

— Утепа га наместо.

утепан, -a, -o 1. убијен. — Нашли га, лежи утепан. — Куче ти-е утепано, ене га

при трлу. 2. пребијен, претучен. — На грбину и по руке му све маснице као-е утепан.

— Спава ко утепан. 3. фиг малакао, изнемогао. — Нешто сам овија данови скроз

утепан. 4. фиг пејошајдарен, малоуман, блесав. — Не знае он дати каже ништа, видиш

да-е утепан.
1 - 1 • 1 m t

утeпoтина ж 1. модрица, подлив. — О(д)-туј утепотину и свг ме боли нога. —

Лежи дом, лечи утeпoтинe одонија собор на Чобанац, 2. фиг пејзамлата, будала. — С

туј утепотину ич немој да ме стаљаш,

утeпује несв1. убија. — Да видиш како Томча утепује пуови да му не еду

компири. — То-е било књдје чума утепувала народ по Чемерник. 2. пребија, млати. —

Ако га излажеш, он утепује. — Немој га лажеш, неће те утепује.

утeпује се несверигзамлађује се, блесави се. —Пушти га, такој се он увек утепује.

утија ж пегла (Мачкатица). —Докле беше деда Стојан абаџија, имашемо големе

утије за клашње.

утилисување с глим одутилисује. — Болује од утилисување, све што праи ће га

утилисује три дана.

утилисује (се) несвдотерује (се), гланца (се). — Поладенутилисује единстог. —

Доста утилисува туј држаљу, ајде да беремо сено. — Ете ги дом, утилисују се за собор.

утилише (се) свр дотера (се). — Утилиса му облекло за у гости.- Утилисали се

више, требе да поодимо у варош.

утипка се свр увуњави се, ућеба се. — Овој ти џемпирче неје добро, брзо се

утипка.

утипкави се свр в утипка се. — Кад)-це толко утипкави, више га не носим.

утица несв1. утиче. — Туј Ракицка река утица у Голему. — Ту-е била Пешина

воденица куде Мала река утица у Голему реку. 2. утиче (на некога). — Мати утица на

њега толко да ће га накара да се разведе.

утне свр 1. метне, уметне, постави. — Утни држаље на лопату, да се више не

изглављује. 2. удене. — Кој ће ми утне конац у иглу, ја не видим како требе.

утоварување с утоварање. — Вика људи за утоварување, ал ме шофер прееба,

па не дојде. — Стал воз чека утоварување пакети, такој га ватимо и укачимо се.

утогоњи свр фиг умре. — Остаи га малко, отрча куде Зорку нешто да узнем,

ка(д)-це вpну, он утогоњил.

утопи (се) свр 1. накваси (се), умочи (се). — Куде утопи ноге, па ти черапе голи

гливци? — Утопил се до гушу, грозница ће га увати. 2. фиг прода. —Утопија оној моје

јунче пошто-зашто на матрапаза.

уторник муторак, в торник. — Данђс је уторник, сте ме па куде тебе у следећи

уторник.

утравољен, -а, -о урастао у праву, затрављен. — Цело компириште ми ута

вољено, ћу пропаднем плевеећи и копâећи.

утравољи се сврурасте, затрави се. — Све се лејеутравољиле, требе ги плевим,

а немам књд.
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утрапи (се) свр утрпа (се) на силу, наметне (се). — Утрапи ми торбу с по

ситнице, а он се вати у коло. — Такавје човек, ће ти се утрапи и књд нећеш. —Утрапи

ми се и појде с мене бес-питање. I

утрачкује несвзапиткује, припиткује. — Оће све да знаје, па само утрачкује те

за овој, те за оној.

утресе се свр 1. унесе се. — Код орати, утресети се у очи, не можда гледаш. 2. фиг

дође, бане ненајављено. — Утресе ти се у кућу, па не знаје да излезне, а твоја работа

чека.

утрина ж сеоско земљиште. — Млачиштани су утрину купили од Турчина за

две иљаде напалијона, а после им гу држава узела.

утриша се несв1. уноси се. — Немој се утришаш на човека у очи, орати с

раздаљину, 2. долази ненајављено, упада. — Неутришај се у кућу на људи, можда сbг

ручају. 1 1 1 * н

утркаља свр уваља. — Књд испече колачи, утркаља ги у ситан шићер.

утркољи свр 1. закотрља, откотрља. — Утркољила деца камење на пут, да

утепају некога. 2. фигубије. — Како опали испиштољ,такој га утркољи назевњу.

утркољи се свр 1. откотрља се. — Утркољи се трупац там-доле, у бару. 2. фиг

легне. — Нешто се рано утркољил у кревет. — Утркољил се пијан на пут и бланета

нешто. 3. фиг умре. — Утркољил се деда јутроске, рано пред)-sору.

Јутркољош/ изр из нар приче о лисици: — Олизош па утркољеш.

утрља свр фиг сакрије, прикрије, замаже да се не види. — Дошал позив, они га

утрљали, да ја не знам. — Врнуше се у село, мислу да су у милицију утрљали работу,

да се не знаје што су метепали. — Аца и Алекса утрљали онајдрва кода несу ни била.

утрупа свр 1. много напада, нагомила, затрпа. — Наћас снегутупал све, не мож

се излезне ни до кошару. — Снег ни све утрупа докле дојдомодом. — Утрупа ме са

сено, полак врљај да могу да денем стог како требе. 2. фигушушка, утопли.— Добро

утрупај дете с постељке, да му не буде ладно.

утрупан,-а,-о затрпан. —Дрвник утрупан са снег, нисане се не виду, а пртина

се не познава.

утрупац прил в трупачки. —Зарипа утрупацкњдму рекоћу га водим у Белиград.

утрупачки прил в трупачки. — Коцки-е, утрупачки ћу га прерипим.

утупи сврфигупропасти. —Ти га стуј реч дибидуcутупи. —Скрозга утупил.

утупи се сврфиг заглупави се.— Утупи се решаљајући задаци израчуњ на дете.

утура се несвугурава се, утрпава се, намеће се. — Толке године се Видосова

утура на Драгољуба, ал он гу нете. — Сама се такој утура на људи до на собор, ел на

пазар.

утурање с гл им од утура се, наметање. — Такој, сутурање, се и оженила.

утурач м пинтерска алатка за утурање каце или бурета.

утури (се) сврстави, наметне (се), утрпа (се). — Утури суву поприку у чутуру,

па густуцај стуч. — Утури заворањ у процеп, па води говеда у дрва. — Не требе вој

млого да се незвата утури у гости.

утутка (се) свр ушушка (се), утопли (се). — Добро га утуткај да наћаске не

oséбне. — Утуткал се у нову гуњу, не мож му застудеје.

утуца свр 1. упропасти, уништи. — Градушка ни све утуца жита. 2. скваси,

намокри. — Утуца ни киша от Промају до Белу воду дибидyc. 3. фиг убије у појам,

заглупи. — Утуцали дете, па не смеје ни да проорати.
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утуцан,-а,-офигалуп, ненормалан. —Жена му-е утуцана скроз, ништа не знаје.

Јутуцану главу/изрмалоуман.—Утуцан је у главу сирома, па ништа не знаје.

Нутуцан у мозак изр малоуман. — Бадава с њега оратите, видите да-е утуцан у

мозак.

1 утуцување с гл им од утуцује, заглупљивање. — Не чува се дете с утуцување у

главу.

утуцује несвзаглупљује. — Утуцују оној дете откад се родило, а девојче усам

пасили.

ућули (се) сврућути (се), занеми. — Такој тке дете ућули и не знамо кво му-e. —

Ућулал па ћули. — А што си се ућулал, што и ти нешто не продумаш?

ућути свр фиг смири. — Ђе те ућути башта све мирка (прут), ако друкше неће

мируеш. *

уф узвик бола. — Уф, што се изгоре на машицу.

уфати сврв увати (Мачкатица, Лебет). — Уфатила га мати у плевњу с неко

девојче.

уфати се сврв увати се (Мачкатица, Лебет). — Тамћн се она уфати до њега да

игра, престадоше да свиру.

уфаћа несвв увата (Мачкатица, Лебет). — Ништа не уфаћа у руке потешко од

ложицу.

уфаћа се несввувата се (Мачкатица, Лебет). — Не уфаћа се он у тој коло да игра

како му други свири. — Не уфаћа се твоје држаље на моју матику — тој да знаш и за

други пут.

уфаћен, -а, -ов уватен, вуваћен (Мачкатица, Лебет). — Ако е уфаћен, што га не

доведу овде да му судимо.

уфаћка свр у дем знач: уфати. — Ма ће гу уфаћкам ја кад!-дојде па да крадне по

градинче.

уфитиљи (се) свр 1. фигзанемоћа, разболи се, посустане. — И Милорад га нешто

уфитиљил, едва се вуче. —Уфитиљил се ко вретено. 2. фиг осиромаши.—Уфитиљили

смо га с паре дибидус.

уфрља несвв уврља (Мачкатица, Лебет). — Нема потребу да се жури да уфрља

сено у плевњу, ту-е, неје долеко, не мож му побегне.

уфрљање с гл им од уфрља, вуврљање. — Вика га зауфрљање дрва у кућу, ал не

дојде. 1

уфрљи сврвуврљи (Мачкатица, Лебет). —Уфрљигадетезачас, теме одмени.

уфрљување с гл им од уфрљује (Мачкатица, Лебет). — Отприлике, колко ви

требе за уфрљување, да напојим волови?

уфрљује несвв уврљује (Мачкатица, Лебет). — Затвори врата, да ветар не уфр

љује шушљак у кућу!

ух узв олакшања.

уцавти (се) свр процвета, расцвета (се) на целом простору. — Незнашти како-е

куде нас књдуцавту китке. — Кад)-це уцавту ливаде, па размиришу, да подрипиш од

неку милину.

уцакли свр 1. фигусија, зажари. — Ложи кубе докле не уцакли. 2. фигзагледа се,

заблене се. — Уцаклил у девојче, па очи не скиђа, 3. фиг углача од употребе. —

Уцаклел лактови на капут.
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уцакли се свр 1. фигусија се. — Уцаклил се шпорет, па само бибњи од онај сува

дрва. 2. фигзарумени се, застиди се.— Књд му споменеш Руску, уцакли се, мислиш ће

изгори. 3. фигуглача се. — Уцаклеле му се чеширке на дупе. — Да га очистиш, да се

уцакли! 4. фиг озари се. — Уцаклеше му очи како гу виде. Све се човек уцакле.

уцацка свр збије, згусне. — Тејласке си млого уцацкала на вуту, да си ги малко

поретко низала. — Ушацкал све петице у дневник. —Уцацкала све едну до другу леју.

уцáцкан, -а, -о збијен, натрпан. — Уцацкано гробје, више нема место за сара

њување. -

уцацкује несвзбија, прибија. — Ласке и требе да се уцацкују една уз другу, да се

ласкају.

уцвака (се) свр умаже (се), превише (се) намаже нечим. — Немој па да ми

уцвакаш дете с теј твоје помаде!- Уцвакала се с кармин, па на ништа не личи.

уцвели свр учини тужним. — Не би побегла за другога да-е знала колко ће

родитељи уцвели.

уцврли (се) свр зацрвени (се), нагори (се), затече (се), напече (се). — Нека га

joшке у релну, да уцврли. — Седи такој, уцврлил се уз огњиште и ћути, ништа не

орати.

уцврсти (се) свр учврсти, притегне, затегне, ојача, поправи (се) физички. —

Уцврсти ми овуј матику, да ми се не изглављује књд копам.— Море, уцврсти се ја од

онија доктурски прашкови, па си убaвaчке одим.

уцврчи (се) свр 1. испече (се). — Нек се добро уцврчи прасенце, корица да-e

румена. 2. зацвркуће. — Уцврчали врапци, ће буде опасна овај зима.

уцело прил у комаду, у целини. — Тој иде уцело, друкше га не продавају.

уцени (се) свр погоди (се), постане слуга, уговори (се). —Две године ме уценише

да чувам говеда у Јовановци. — Први пут су ме уценили за двеста динара у готово и

oблекло да цело лето чувам пуста говеда.

Јуцени момка/ изр договори се око чувара стада. — За говеда смо уценили

момка из Бричевје. — Твг сам се уценила за момка куде Јованчу.

уцењен, -а, -о погођен за чувара стоке, слугу. — Момак је уцењен на време,

требе да дојде пред Ђурђовдњн, да ни чува овце. —Тија Биба бил је куде деду уцењен

за момка.

уцибри сврсмрша, осуши се, испости се. — Колко-еуцибрил, очиму упадле ко у

бунар.

уцицељи се свр укисели се превише. — Уцицељила ми се туршија, ко ће гу

поедемо не знам.

уцрвиви се свр 1. уцрвља се. — Туј ако стои, це уцрвиви. — Ораси у џакче ти се

уцрвили, можги врљиш. 2. фигунервози се, постане досадно. — Човек се уцрвиви од

неработу.

учамреје свр преда се чамотињи. — Сам човек у кућу брзо учамреје и такој

чамреје, чамреје докле не дојде до крај.

учвака (се) свр вуцвака се, 1. умаже се.— Куде се учвака такој ко да си с прасци

обедувал? 2. превише се напудерише, накарминише. — Учвакала усне, три кила

кармин турила.

учевњак мучена, образовна особа. — Слушај учитеља, он је учевњак, ће ти

казује како требе. — Големј-ми-е, па он учевњак.
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учетверен,-а,-оупрегнут међу четири (вола). — Само учетверени воловитој ће

извучу из онуј скркoлију.

учетвери свр упрегне два пара (волова у кола). — Учетверимо, па извукомо воз

сéно што се заглобил у Блато. 1

учини се свр причини се, причује се. — Учини ми се иде неква сотона нис-пут, ал

нема ники. — Учини ми се неки човек, књд оно Диса Милтенов (ирон).

учитељка жучитељица. — Поче да учи с учитељку, ал га преузе учитељ, књд она

отиде за Јордана. 1

учичка (се) свр напуни се чичцима. — Овце се све учичкале, ко да се грваљале по

чичак.

учмава се свр 1. успава се. — Кад)-це учмава, ни топ га не мож разбуди. 2. фиг

убуђа се, поквари се. — Тој неје за едење, учмавало се од|-цтојање.

учмаи се свр 1. устоји се, уквари се. —Учмајала се дрвља на огењ, па неће гору.

2. пеј изгуби вољу, улењи се. — Учмајал се дом, па му се не иде у работу. —Учмајал се

од неработу.

учубреје свр фигурасте у коров. — Учубрели ти компири у травоље.

учубри свр 1. начуљи (уши). — Учубрил, оће све да чује. — КњдЛиса учубри, знам

нешто-е осетила-е ел змију, ел зајца у грмење. 2. фиг уплаши се, унезвери се. —

Учубрил о{д)-цтра. — Учубрил, не знае кво да работи з-Драгињу, девојка а остала у

друго стање.

, учува свр сачува, одбрани. — Неchм знала како да га учувам да ми не отиде. —

Учува ни Бог, те куде нас несу палили и убивали Бугари.

учуди се свр зачуди се. — Учудимо се сви ка(д)-чумо за кога-е пошла онаква

девојка.

учука свр 1. ујалови (бика) туцањем мошница чекићем. — Учукамо Булчу, више

неће боде деца. 2. фиг смири, уведеуред. —Требе и на њега неки да учука рогови.

учукан трп прид 1. ујаловљен, без тестиса. — Да неје Жерко учукан, сšг би бил

ћаја на Чемерник, 2. фиг пребијен. — Не задевај се око туђу жену, да не будеш и ти

учукан. — Иде ко учукан (изр).

учукување с глим одучукује. —Тиса беше едњн мајстор за учукување бикови.

учукује несвјалови, шкопи бика. — Вржу јунца за дрво, собалу га на зевњу,

увpжу му ноге, Тиса узне чук па му учукује јајца на едну маљицу, а јунћц само рове,

докле се стопут не презнои.

уџевапи (се) свр дође памети, тргне се. — Не мога дете да уџевапим, па то ти-e.

— Уџевапи се еднуш, неси више дете!

уџибри се свр фиг напије се, нароља се. — Уџибрил се толко, не мож с език да

мрдне. 1

уџипка (се) свр 1. утопи. —Ушипка митојагу,там-доле у реку, не могагу најдем.

2. фиг препадне се — Уџипка се одеднуш дете, не знам кво му-e.

уџипне свр 1. откотрља, закотрља. —Највише говедар умеје да уџипне тојагу.

— Уџипни тија камен нис-падину, 2. фиг попије. — Уџипне две-три ракије, па си

работи клај-клај. — Да уџипнемо још по едну, па да си идем устуј Чуку. 3. обори. —

Уџипни га у соспу.

уџипне се свр 1. преметне се, закотрља се. — Тојага се уџипне, па се обрћа

докле стигне. — Ако се човек овде уџипне, можда остаи век. 2. фиглегне од болести,

од изнемоглости. — Уџипну се и Тодор, не мож више да работи, сколила га стара
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бољка, 3. фиг падне онесвести се. — Ушипну се од слiнчаницу, едва га поврнумо из

несвес. — Ја таман да седнем, он се уџипну, Криста, ће мре. 4. фиг умре. —У, још

кад)-це он уџипнул, давали му и пола годину.

уџуџи се свpукрути се. —Уџуџил се, не-це помери, а ми не можда пројдемо.

ушан м човек великихушију. — Пројде онија ушан, незнам далје нешто одирил.

ушанка ж капа са поклопцима за уши. — Нател сабајле ушанку да му уши не

изséбну.

ушат, -а, -о с великим ушима. — На кога ли се метну такој ушат?

ушашка (се) свр успава (се) љуљушкаљем на крилу или у наручју. — Шацка дете

да заспи, књд га ушашка, ћуте викам. — Ушашкај дете да спи, време му-e. — Ушашка

ми се дете и заспа.

ушашти свр унезвери се. —Ушаштал, па не знае кво оће. — Ушаштал од стра, па

не знае кво работи.

уши! мнуши. Изр: — Не чуе, има воду у -. — Прочачкај -, глувчо. — Ники га неје бил по — да

искарује жену.— Saвну ми -. — Извучи му -, па ће те слуша. — Еве га иза моје -. — Виси ми на — —и

Sидови имају -.
* 2 t 1 1 1

уши“ мн део на дрвеном ралу. — Уши држу брце и ралник.

ушива (се) несвзашива. — Овој се требе добро ушива, млого-е исцепено.

ушивка жушивање.—Завршилми гуњче, фали мујош самоушивка (ирон).

ушијави се свр постане тврдоглав, својеглав. — Ушијавил се, па никога не

зарезуe.

ушиљи свр 1. фиг пропадне, изнемогне, вуфитиљи. — Ушиљил га бата Милко

дибидyc. 2. фиг остане без чега важног, осиромаши. — Ушиљимо га с рану за стоку

овуј зиму.

ушиљи се свр смрша. — Кво ли му-е, нешто се млого ушиљил”

ушине се свpукочи се лумбални део кичме код човека. — Ушинул се, па не мож

НИ Да Се СНаведе.

ушићари свр 1. окористи се. — Ништа не работи, ако туј не ушићари. 2. фиr

заради. — Ако не ушићари неку болку у туј Аврику, добро ће буде.

ушићерен,-а,-осладак, ушећерен, заслађен. — Овеј воћке благну ко ушићерене.

— Неје ушићерена, да се толко лепиш за туј девојку.

ушићери се свр постане сладак, ушећери се. — Упрнуле крушке у сламу, па се

ушићеpиле. — Бои се да вој се не ушићери.

ушице ж мн 1. део неких алатки (секира, мотика, пијаук) кроз који се ставља

држалица, в тилиње. — Цепни га с ушице, да га расцепиш. 2. део игле где се удева

конац. — Скрши ми се ушица на иглу. — Каква-е тој игла без ушице. Обушка?

ушишка се свpуковрџави се (коса). — Ушишкала косу куде вризера, па дошла

некако поубава.

ушкопен,-а,-овуштроен.— Да-еушкопено прасе, неби му месо заударало.

ушкопи сврвуштроu.—Ће га ушкопимо како вепра, свл)-лини не слуша.

ушљака (се) свр испрља (се). — Како тој одиш, ушљака ме. — Куде се ушљака с

тој блатиште?

1 ушљамен,-а,-о урастао, зарастао. — Све-е ушљамено у трње, не мож се попут

Пројде.
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ушљами (се) свр набуја, израсте, обујми растињем, урасте у коров, жбуње и

трње. — Метловине ушљамише цело село, куће се од њи више не виду — Ливаде,

некосене, све се ушљамиле, и тој се више не мож отрси.

ушљапа (се) свр упрска (се) гацањем. — Књд ушљапа чижме, човек ги после

опере да се не закоравеје блато. — Ударила киша па га ушљапала. — Ушљапал се

преко Баинску реку.

ушљапан, -а, -о упрскан, умазан. — Дојде из)-школу ушљапан до гушу.

ушљепа (се) свр упрска (се), замаже (се). — Ушљепал само малтер, а вика

малтерисал собу, па овој се требе пердаши.- Ушљепал се с малтер, едва га опра. —

Такој се не работи, ушљепа се малтер и остави да се стегне.

ушљепан, -а, -о умазан, упрскан. — Од кво ти-е капут ушљепан?

ушљипа (се) сврупрска (се) повише. — Ушљипа ме вода ис-кову докле гу донесо

от-кладанац. — Не води рачун, него се ушљипа с млеко из дудулицу.

ушљипан, -а, -о умазан, упрскан. — Немој да ми више доодиш такој ушљипан,

уљуди се књд појдеш.

ушљиска (се) свр упрска (се). — Ушљискала кућу с воду, па ће мете. — Свг ћуте

ушљискам з-блато. — Мил се, па се ушљискал.

ушљискан,-а,-оупрскан.— Вута војсве ушљискана како гу Белуна шибнула среп.

ушљока се свр 1. накваси се добро. — Ушљокал се пијан у долину и такbв се

довукал дом. 2. напије се. — Неје му први пут да се ушљока.

ушмрца свр навуче прехладу. — Ушмрцал, а иде разголиздрен.

ушмрцан, -а, -о прехлађен. — Дојде све ушмрцан из-школу.

ушмрцување с гл им од ушмрцује. — Лек од ушмрцување ТИ-е Да се добро

натрупаш и презноиш.

ушмрцује несвимpкће прехлађен. — Само га слушам како ушмрцује, а неће

ништа да уработи да му пројде.

ушоња мв ушан. — Онолки ушоња, а глув ко ћутук.

ушпара свруштеди. — Ако сегне ушпарамо неку пару, књд је почел да работи у

Немачко, кад)-ћемо.

ушпаран, -а, -о уштеђен. — Ушпаране паре не начињам.

уштавен, -a, -o 1. уштављен. — Оћу опћнци од уштавену кожу. 2. фиг превише

испрљан. — Кошуље му све уштавене од)-sној.

уштавка свр сажваће а не прогута, уштави. — Доватило говече крпу, па гу све

уштавкало.

уштавкан, -а, -о уштављен, изгужван. — Што су ти овеј кошуље оволко

уштавкане.

уштавољен, -а, -ов уштавкан. — Носи неко уштавољено облекло, еднуш бар да

га испегла како требе.

уштавољи свр жвакањем уштави, изгужва. — Кво ли-е на овуј Лису, уштавољи

сено а не прогуне? — Кво си работила, мори, те си овакој сукњу уштавољила?

уштиван, -вна, -вно учтив, љубазан. — Да неје онолко уштиван не би доктурка

пошла за њега.

уштипан, -a, -o 1. уштинут. — Уштипана за мишку, онолку модрицу носи. 2.

причвршћен штипаљком, заштипан. —Беше џемпир уштипан, ал га ветар па однел.

уштипе свр уштине. — Уштипал гу за дупе, па га тужила куде учитеља.
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уштипување с глим од уштипује (се). — За уштипување, ћу му извучем уши ко

на магаре.

уштипује (се) несвитипа (се). — Ја ли те прати у школу да уштипујеш де

војчићи, а? — Немој се више уштипујеш, прсти ћу ти претуцам,

уштрапа свр1.угази што. —Пази куде идеш, да не уштрапашу неко лајно. 2.уђе

остављајући отиске стопала (штрапке). — Уштрапал у кућу с прљаве чижме.

уштрапка свр у дем знач: уштрапа, 1. угази у што. — Куде уштрапка с нове

ципеле у брабоњци?!2. уђе остављајући трагове стопала. — Уштрапка маче у кућу.

уштрекне (се) свр поведи (се), укочи (се) у пределу кичме. — Уштрекнул кичму,

не мож се помери. — Лежи дом, уштрекнул се опасно.

уштркља свр 1. да се у трк, појури од уједа обада. — Уштркљаше ми говеда, едва

ги сабра. 2. фиг побегне главом без обзира.—Књдме виде, одма уштркљада гу нешто не

питам, она си знае зашто. —Ууу, књдје Руселена од њега уштркљала, има две године.

уштровен, -а, -о уштројен. — Ако ти вепар неје уштровен, еве, куде нас дошал

штровач.

уштрови свр уштроји, ушкопи. — Дошал Тиса да уштрови вепра.

уштрокави се свр упрља се. — Уштрокавил се ринејећи кошару, не мож га

Голема река опере.

уштрокан, -а, -о упрљан, умазан. — Откво си толко уштрокана сабајле?

уштукне свр угане, ишчаши. — Уштукнул зглоб на ногу, па гигави.

уштукне се свр повреди се. — Уштукнул се, ал па некако клеца.

ушугави се свp добије шугу. — Ушугавил се з-деца у школу.

ушуми се свpзарасте, обрастеу шибље. — Сћг књд пројдеш не можда познајеш

путињче, ушумило се све.

ушумљави свр поквари, вушушљави.—Ушумљавилга нешто с његову школу.

ушушка свр утопли. — Ушушка ли дете добро у кревет?

ушушка се свр огрне се добро, покрије се, утопли се. — Ушушкај се добро да се

не смрзнеш ка(д)-цпиш.

ушушљавен, -а, -о упрљан, запрашен труњем. — Што ти-е брашно оволко

ушушљавено, да се неје поганац па увлачил у брашњеник?

ушушљави свр поквари, упропасти, вушумљави. — Ушушљавил га нешто у

школу, па ме викаше да идем. — Нејети он неки мајстор, имати ушушљави работу.

ушушљави се свpупрља се труњем, лишћем.— Овој ти се жито све ушушљавило,

требе га превејеш, 1

ушчини се свр причини се, вучини се. — Ушчини ми се да неки наћаске уодува

око кућу, па устањува неколко пут да видим.

ушчука свр почне нагло да лупа. — Кво ли-е тој такој рано ушчукал, од њега се

човек не мож никад наспи?

Ф

фајда жв вајда. — Кои-е од матрапаза видел фајду, па ћу и ја.

фајдица ж дем од фајда. —Ако-е за фајдицу, да узнемија. — Има си и он од|-тој

неку фајдицу. — Нек и он види фајдицу од|-тој имање.
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фала в вала. — Фала визатој што стеми учинили и на овија и на онија свет.

фалба жв валба. — Ако мислиш да-е тој што си направил за фалбу, тšг си се

преварал. — То-е за голему фалбу. — Голема-е фалба на њега куде мајстори.

фалење с глим од фали (се). — И ми имамо нештоза фалење, несмо баш безич.

фали (се) несвввали (се). — Млого фали школу, наставници и друство – Ако ти

што фали, слободно ни пиши, ми це потрудимо да не оскуђеваш за ништа. — Кој се

фали са своју муку, затој си, еве, и ћутим.

фалинка ж в валинка. — Куде па ти виде туј фалинку, те гу помињаш?

фалипрдам в валипрда. — Бегеј од|-туј фалипрду, да гу не слушам.

фаличан, -чна, -чно в валичан. — За њега викају да-ефаличан с памет, а ти виђел

истина.

фалцијам в валџија. — Такbв фалџија га нема одовде до Мораву.

фалџика ж в валџика. — Да гу не викају фалџика, помислед би човек дека-е

истина све тој што се нафали.

фамилија жв вамилија. — Голема му фамилија, само колки дарови требу — три

сандука. — Не мешамо се с туј фамилију.

фамилијуз м в вамилијуз. — Затворише школу и фамилијуз остаде бес-посо.

фата несвхвата, лови, в вата (Мачкатица, Лебет, Мрковица). — Отишли да

фатају зајци по Јеленче и Лисичарку. — Немој дете да фатају зазубице, штрпни му од

баницу.

фата се несводговара, хвата се (Мачкатица, Лебет, Мрковица). — Тој се не фата

на моја кола.

фатање с глим од фата (се) (Мачкатица, Лебет, Мрковица). — Само си мисли од

фатање рибе по Гарваницу.

фати (се) сврв вати (ce) (Мачкатица, Лебет, Мрковица). — Фати се Стојна до

мене у коло, на собор, на Вракњице. — За руке смо се фатиле и такој дошле по мрак

дом.

фаћа несввваћа (Мачкатица, Лебет, Мрковица). — Књд нањуши требе нешто дом

да работи, фаћа маглу. — Фаћа ме трница од онуј њиву што се растегла од бару до

бару.

фаћа се несвхвата се. — Фаћа се одма за работу, не мора војништа казујеш. —

Што се фаћа у орб књд н-умеје да игра.

фаћање с глим од фаћа (се) (Мачкатица, Лебет, Мрковица). — Кобајаги отоше у

фаћање рибе у Гарваницу.

фаћка (се) несввваћка (се). — Фаћка пувице у градинче, све ни поедоше

компири. — Можда се фаћка на нешто, да вој туримо кокошку у кљусу.

фаћкање с гл им од фаћка (се), в ваћкање. — Џабе ти фаћкање, књд у реку нема

жив црвик.

фебрувар м месец фебруар. — У фебрувар четерес другу, ми такој, данће, беше

свадба, а јутре дојдоше Бугари, те све истепаше Млачиштани.

ферма несвв верма. —Ако не фермародитељи, како ће ферма свекра и свекрву.

фермен мв вермен. — Без извезен фермен, неје тел нигде у гости да иде.

фермене с в вермене. — Још ми жал за оној фермене што га дадо на тетина, па ми

га никад не врну.

фике, фике узв подражавање сечења, кошења. — Подвикоја фике, фике: оцеко

буку, иструпи гу на трупци и докара дом.
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фикне свр 1. посече, одсече. — Фикни га с косу на кајдис, да га оцечеш. 2. фиг

удари. —Ћуга фикнем да га састаимз-sид, 3. изр:—Фикнем му га на матер (псовка).

фикса“ м в викса“. — Немаше фиксу да исфиксам ципеле.

фикса“ несвв викса“. — Стално фикса онеј ципеле, ал кво му вреди кад је пут

блатњаив.

фиксање с гл им од фикса, в виксање. — Како гођ обрнеш фиксање падне на

постарога.

Филданка ж име

филер м најситнији апоен у бившој Аустро-Угарској, фиг пара. — Остал сам бес

филер. — Нема ни филер, ич га не питуј. — Ни филер нећу више да му дадем, неје

заслужил.

филџанмв вилџан. — Ја да војнеchм врнула филџаншићер, што лаже, у филџан

вој се помочам!

филџанче с в вилџанче. — Ако требе и филџанче ћу вој дадем, свл да ме не

резили за џабе.

фин,-а,-о добар.— Неки фин човектија женски доктур Виџа, за све ималек.

фиронга жв виронга.— Однесо да ми сашије фиронге и још гинеје узела у руке.

— Кроз фиронгу сам све видела.

фиска свршиба (прутом). —Књдузе да га фиска са шибљинку, и мене ме заболе,

сажали се, па му не дадо да га више бије.

фискање с гл им од фиска. — От-фискање све му пручке остале по снагу.

фисне свр ошине прутом. — Фисни га неки пут с прут по голе коленике, па ћете

слуша.

фистан мв вистан. — Сашила нов фистан, па се бедни.

фистанче с в вистанче. — Дете си нема фистанче како требе.

фитиљ мв витиљ. — Догорел фитиљ на гасарче, требе га промениш, колко пут

дати викам?! 2. фиг на измаку снага, на самрти. — Већем му догорел фитиљ. 3. фиг

постао сенилан. — Не пали му више фитиљ. — То-е човек без фитиљ.

фишек м в вишек. — Напуни му фишек з-бонбоне.

фишече с дем од фишек. — Дај им по едно фишече з-бонбонке на овија моји

братанци.

фланела жв вунела. — На дете да купим фланелу докле неје дошла зима.

флинта ж пеј жена лаког морала, податна жена. — Немој тај флинта поред

кућу да ми случајно пројде, ће отиде с расцопану главу.

флинтара ж пејв флинта. — Она ти-е голема флинтара, немој с њу да се

замавујеш по путишта, ћуте утепам!

флинтотина жаут и пеј од флинта. — Ја ћу војчувам образ на туј флинтотину, а

она це закецује по шумаци.

фљус узвономат шамара. — Фљус, пуче шамар, ка-це обрнумо образ на Тозу

гори ко поприка.

фљуска“ ж шамар.— Ни фљуске не помогоше да се уразуми, да учи, а после, књд

мора да иде у работу, сам виде колко-е погрешил.

фљуска“ (се) несвиамара (се). — Одј-црам, онолка банsикада фљуска малечко

дете.— Нек се фљуска он по образи, да види ел добро, патњгдругога да фљуска.

фљускање с гл им од фљуска“ (се), шамарање. — С фљускање још горе ће

уработиш, ће те замрзи.
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фљусне свр ошамари. — Нека он свг фљусне њега, свг је један један, и готово

више.

1 t t 1 1 • 1 1 1 -

фораж фигрок.— Има фору до Велигден да донесе пареза јунци, послеги врћам.

форта несвриг лаже, вода, отеже ствар. — Он ће мене форта, дрипчина! —

Докле ће ме више форташ, нећу те више чекам за теј попишуље (паре).

фосна ж даска дебљине 5 cм која се користи на грађевини. — Тури фöсну за

преодење на други зид.

фоте ж мн игра. — Несу још забораили да играју фоте.

фрај прил в врај. — Ако-е фрај, ондак и мене дај.

фрајерка жлака жена.— Мисли онда сам нека фрајерка, докле се не сети да му

кажем како сам се заразила, па дошла куде доктура у Београд.

фрајла жв врајла. — Има неку фрајлу у работу, причал ми муж, ал тој од мене

неси чула, да знаш.

фркне свp дође, падне на памет. — Такој му фркнуло и отишал си.

фрља (се) несввврља (се) (Мачкатица, Лебет, Мрковица). — Немој више дафрља

камење по деца, има га пребију. — Не фрљај се на онога што те с лебрани. — Фрља се

са штап по кокошке, затој толко крекају.

фрљање с гл им од фрља (се), в врљање (Мачкатица, Лебет, Мрковица). — То-е

само фрљање паре бес-потребу.

фрљи (се) сврв врљи (се) (Мачкатица, Лебет, Мрковица). — Фрљи ни по неку

гроздињку од|-црешње. — Фрљи се у Мораву, пеће видиш оће л неки заплаче за

тебе.

фронцлеж мн 1. траке.— Исцепила ми се кошуљка све на фронцле. 2. изр: смеје

се на фронцле смеје се с прекидима, кикоће се.

фрpр узв за подражавање лета птица. — Фрpр, одлете врабац.

фртаљ мв вртаљ. — Цел фртаљ га чекам по овуј леденицу, а он још ис-кућу не

искача.

фрчање с гл им од фрче“.

фрче! несврркће (коњ). — По целдин коњ нешто фрче.

фрче“ свр (тренутни) фркне (коњ). — Врањча нешто фрче, иди виђ кво му-e.

фузбал мв вузбал. — За фузбал душу дава, а од учење дигал руке.

фузбалер мв вузбалер.—Збира некве сличке с фузбалери, па гитапказ-друство.

фукара молош.—Туј белосвецку фукару више нећу да видим у моју авлију.

фукне сврудари, млатне. —Фукнитуј курветину јЈош еднуш, и за мене, да види

како се бије.

фуњара жмпеј безобразник. —Тој неје човек, то-е фуњара, књд на жену још неје

дал паре што вој муж пратил из работу.

фуpгон м сточни вагон. — Укачише говеда у фуpгон, па за Куманово, на

кланицу.

фуруна жв вуруна. — Не грувај толко дрва у фуруну, це истопи.

фурунче с в вурунче. — Купили за ујгун фурнунче за у малу собу.

фустан м в вистан. — Куде си, мори, уљопала фустан, куде си се вукла?

фустанче с дем од фустан. — Ој Стано, Станче, подигни фустанче, да види

ча-Биба колка ти-е риба (пошалица).

t футерим мн оквир за прозоре и врата. — Заsидамо добро футери, да држу сто

ГОДИНе.
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фућ узвономатопеја (кад се неко извуче или увуче где).— Фућ, и побеже. —Фућ,

и ете гу па куде нас, у кућу.

фућка несвриг немари, не обраћа пажњу. — Фућка он на светој што викају за

њега.

фућка“ несвриг троши без размишљања, расипа. — Ће фућка тој што има још

неко време, а после це најде у бездер.

фућка“ несвскита, тумара. — По целден фућка горе-доле по малу, не мож гу

тревиш у кућу.

фућкање с гл им од фућка, 1. занемаривање. — Еднуш ће му дојде главу тој

фућкање на све живо. 2. расипање. — Књд пројде фућкање, це удара у главу кво-е тој

уработил. 3. скитање. — Због фућкање по село викају гу помаларка.

фућне сврфиг 1. не прида значај (нечему), занемари (нешто).— Фућну на тој што

му реко, па оцекита. 2. фиг искраде се, увуче се, изађе. — Књд га виде дооди, фућну за

sáдња врата, побеже дом, да гу не види, 3. зачас изгори. — Овај дрва невељају, зачђc

фућну и не затоплу собу.

фушар м лош мајстор. — Тој ли-е мајстор, то-е фушар књд ми исфушарил

молерају кућу.

фушари несвлоше ради. — Нека фушари још малко, па ћу му рекнем да збере

гађала да си иде.

фушарски, -а, -о неквалитетно, лоше, површно. — Куде њега-е све фушарски

што узне да мајсторише.

фушерај м лоше, површно урађен неки посао. — Ако оћеш у кућу фушерај,

погоди се с њега.

Ш

цак узв 1. подражавање куцања сата. — Престаде да се чује цак, цак, требе

навијеш сат. 2. ономатопеја прскања стакла. — Цак и прсе шише на лампу. — Цак и

прегоре сијалица.

цака несвриг куца (сат). — Само цака тија твој сат.

Цака мfж надимак.

цакање с гл им од цака. — Чак у другу собу се чује цакање од његов сат.

цакум-пакум прил како треба. — Све сам напраил цакум-пакум, ал на њи не

мога удовољим, оће га преуређују. — Кад)-дојдеш, ће затекнеш цакум-пакум, како-е

и било, не брини.

цалне свр кане, ситне. — Цални и на мене још едну капку од|-туј ракиицу, па

да и ја бегам ус-тија брег за Баинци.

цап узвузвик (кад се нештоуграби, притисне).— Цап, кљуну кокошка скакца.

цап“ м угриз, одгриз. — Дај ми еден цап од|-туј јабуку, да видим ква-e.

цапа несвједеужурби, на брзину. — Нека га нека цапа, требе се врћа на њиву.

цапање с гл им од цапа. — Задави се дете одј-цапање, књд једе на грабац.

цапне свр 1. поједе на брзину, одгризе. — Нека цапне од баничку, да издржи до

обед. 2. уједе, дохвати. — Испрати човека до вракњицу да га Ђума не цапне за ногу.

цап-царап узв в цат. — Цап-царап и вати мачка поганца.
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царапне свр уграби, зграби и утекне, украде. — Неје видел књд му царапну

муштриклу, па не(к)-гу свг тражи.

царевица жбот кукуруз.—Не самлемо ич царевицу, а требе ни бар закачемак.

царевичан, -чна, -чно кукурузни. — Кад)-це осуши цареваичан леб, скамени се,

не мож се еде.

царевичка ждем и хип од царевица. — Ћузајмим шиник-два царевичку, докле не

купимо.
1

цаћање с гл им од цаће. — Само се чује цаћање матике у Ицино, а ники не орати.

— Не заспамо од његово цаћање.

цаће несв1. фиг цакће, звецка. — Само цаћу матике у компириште, загpћају

копаљке компири. 2. фиг кашље. — Свуноћ дете цаће, не можда заспи от кашљање,

мора се води куде доктура.

цацка несвситно, густо везе, везући збија (манистра, ласке, дизгу...). — Немој

толко да цацкаш ласке на вуту, одалечи ги малко, разреди. — Уцацкала ги све едну до

другу деју. - 1 1 1 1

цацкав, -a, -o 1. збијен, згуснут. — Цацкаво си посадил компири, има да учу

бреју књд порасту. 2. пипав. —То-е млого цацкаво, очићете заболу докле га везеш.

цацкање с глим од цацка, збијање, сабијање. —Требе ти млого цацкање докле гу

све не нанижеш с ласке и манистра.

цњвтење с гл им од цевти, цветање. — Тој цевтење га нигде нема, књд уцњвту

ридови и ливаде, све се зашаренеје ко да си на неки други свет.

цњвти несвцвета. — Црвти грм, црвти трн вика пиле израсцввтелу црешњу.

цЊкузв в цак. — Кво тој учини цћку прозор, да неје па ударило пиле?—Саточука

цћк, цћк, зачас пројде ноћ, време да се дизамо.

цiклав, -а, -о који се пресијава, светлуцав. — Аљинче вој-е млого цћклаво.

цњклеје се несвсија се, светлуца. — Цеклеју му се очи ко у мачора.

цњкли (се) несв1. сија (се), цакли (ce).- Уцњклило се кубе од онај дрвља, па само

цњкли и бабњи, а наулице ветар струже и сврта снег. —Цекли се неки срч наливаду. 2.

зари се.— Цекли војселице одрадос. — Све се цркли на туј пусту Јорданку, како само

умеје да се премени!

цЊкне свр 1. звук при прскању. — Цекну стакло на лампу и строши се. 2. откуца

сат. — Цекну још неколко пут сат и стаде.

цЊкће несв1. откуцава. —Тија се брзо поквари, а мој железничарски још цркће.

2. фиг чуди се, љути се.— Некцћкће Станија колко оће, ја отидo у Стаменову кафану.

цвекло с бот цвекла. — Набери десетину листови оlдl-цвекло за зељаник.

цвелење с гл им од цвели, жалошћење, цвењење.

цвели несвзадаје бол, жалости, уцвељује. — Немој више да добдиш, да ми само

цвелиш деца. — Млоги-е цвелил с његов матрапазлbк, те купује, те продава, а све бес

паре, и све одгађа, одгађа исплату. — Не лаж, не цвели жену бес потребу!

Цвета жа) име жене, б) име краве са белом шаром на глави.

Цветана ж име.

Цветанка м име.

цветЊкм дем и хип од цвет, цветић. — Набрал најубав цветћк, да ме закити да му

будем још поубава.

Цветком а) име човека, б) име коња.
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цвеће с збим 1. цвеће. 2. фигледене шаре на прозорском стаклу. — Колки-е мраз,

све се наватало цвеће на прозори.

цвећенце с дем и хип од цвеће. — Замалко да ми се без воду осуши цвећенце, а

едва сам га запатила. 1

цвећка“ ж 1. украсна биљка која цвета. — Убаво ти исцњвтеле цвећке у тија

црепови. 2. цвет, в китка. — Турила цвећку у сколубу.

цвећка“ ж фиглош човек. — Неје ми ни он нека цвећка, па да гати толко браниш.

цвећке ж мн мед мале богиње Rubeolaе, в батке. — Не бој се, сва деца прележу

цвећке, па, ете, и моја.

Цвећнице ж цркв праз Цвети. — На Цвећнице се беру китке, плету венци и киту

куће за здравјe и берићет.

цвећцес дем и хипод цвеће. — Потика ми се оној убаво цвећце у градинче. — Даде

ми кума неко цвећце да си посадим.

цвикм сурутка, в сирупка.— Ники однас не пије цвик, па га давам на свиње.

цвика несв1. сечеметал. — Изгубил кључ, па мора да цвика катанац на подрум.

2. фиг страхује, плаши се, зебе. — Цвика од башту, ако се врне и види да још ништа

неје уработил.

цвикање с гл им од цвика, страх. — Рекли смо у фузбал нема цвикање, несу они

ништа бољи од нас, и њи ће надиграмо.

цвикатор м страшљивац. — Што се па плашите књд водите с вас цвикатора

(ирон). — Неје он цвикатор, свл помалко страује.

цвикераш м пеј онај који носи наочаре. — Ел видесте куде отиде онај цвикераш

што дојде с мене?

цвикерим мн наочари, в пенџер (2). — Ел га боли зуб, па носи цвикери? —

Бес-цвикери-е, па ич не види. м

цвиклаж троугластиуметак на сукњи. —Оће да војсашијем сукњу на цвикле.

цвикување с гл им од цвикује. — За цвикување плек требе ти добра маказа.

цвикује несе сече предмет од гвожђа.— сам нека га цвикује како знаје и умеје,

да ми после не запрдује како му несам угодил.

цвилне свр зацвили намах, врисне одједном. — Кад)-цвилне из лелејку, пре

паднемо се тек заспали.— Не дирај га, немој да цвилне држдевњак, да ни заглуне.

цвилнежм цвиљење, цвилеж. — Ис-туј кућу стално смо слушали цвилнеждокле

беше жив онај пијаница.

цвичњк м дем и хип од цвик. — Ма, деца волу цвичњк књд је ладан.

цвичком онај ко много воли да пије цвик. — Цвичко, да ти присипем још едну

чашку.

цволика ж гука, израслина. — Излезла му оволка цволика на ногу куде се

ударИЛ.

цволика“ ж 1. анат голеница, цеваница. — Књд ме удари преко цволику, чини ми

се, осакати ме. 2. фиг пејнога. — Обукла тесно, па истресла онолке цволике, мисли

да-е тој убаво.

цвоњак м ситна пара. — Ни цвоњак више му нећу дадем, ако мене услуша што

сам му рекал.

цврка“ ж вика, крештање. — Ечи река од њину цврку.
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цврка“ несв1. цвркуће. — То-е на голему зиму књд цвркају толко врапци. 2. пеј

крешти, вришти. — Немој отуд да ми цврка ко сврака, нека дојде да ни каже кво има

да каже.

цвркало с дете које плаче. — Смири ли се тој твое цвркало?

цвркање с гл им од цврка“. — Уплав ће ватимо од њојно цвркање.

цвркне свр 1. закрешти, запишти. — Не дирајте држдевњака, ако цвркне ће ви

заглуши. 2. фиг пеј проговори. — Запиши му уста, да не цвркне, да ни издаде. —Ћу те

утепам сал)-ли цвркнеш!

Цврлем име малог пса. — Цврле млого воли з-деца да се игра.

цврлежм припека (кад сунце упече), в цврлење. — Не могу да издржим на овија

цврлеж, отидo у ладовинку.

цврлеје (се) несвв цврли (се). — Ја цврлејем по целден на ливаду, а ти аздисујеш

по село и јошти малко. — Гледам га како коси на онија челопек и само се цврлеје, а не

могу да му помогнем, не држи ме снага.

цврлен, -а, -о поцрвенео од сунца, печен на јакој ватри. — Дојде от-косење

цврлен, цврлен, па нема куде, само што не кука, свг морам да га мажем с кисело

млеко.

цврлење с глим од цврлеје (се). —Ово-е еднуш цврлење, књджњејеш на челопек.

цврли (се) несвпече (се), жари (се), излаже (се) ватри, сунцу, цврљи (се). —

Немој млого да цврлиш прасе, да не изгори, нека му се само кожљинка заруменеје. —

Ене га цврли се на слbнце — бере сено. — Нека се цврли још малко, па га извади из

релну.

цврлика ж анат в цволика“. — Отраћила ги сЊл да гледам њојне цврлике.

цврс, -та, -то 1. чврст, јак, снажан. — Беше цврс књд бео прошли пут куде њега,

сњг нешто поболел. — Цврс ко ратлук (изр). 2. сигуран, стамен. — Ступи на цврс

камен, да не одлетиш у реку. 3. тежак. — Данњске смо имали цврсту работу.

цврсто прилjако, снажно. —Држсе цврсто, да не паднеш. —Да не беше гаватил

цврсто за јуже, коњ би побегал. — Ватила га цврсто, па га не пуста да си иде.

/цврц, Милојке//цврц, Милојко изрв цврц. — Нада се данic ћу прикосим, ал

цврц Милојке, строши ми се коса.

цврцузв за одбијање, ништа. —Појдоу продавницу, књд оно: цврц,затворена.

цврца несвриг пије (алкохол). — Море, цврца си он, неје забаталил шише.

цврцка несвдем од цврцка, фиг пијуцка. — Цврцка си, море, добро, неје помалко,

како ти викаш. — Цврцка овћг-онbг, како му падне, да му се не наљути буре.

цврцкање с гл им од цврцка, пијуцкање. — Укопа ни његово цврцкање. — Тој

мy-е од цврцкање, неје имал мерку.

цврцне свр попије. — Цврцне малко дома, па тег појде у њиву.

цврчало с фиг плачљиво дете. — Смири тој цврчало да више не узбуњује кућу.

цврчање с гл им од цврчи, 1. вриска, дрека. — Од њино цврчање не могу да

тренем. 2. плакање. — Кво-е тој цврчање стално по кућу, оће л се деца оћуту?

цврчи несв1. фиг пече се (уз цврчање). — Кво ти тој цврчи у шпорет?— Још малко

нека цврчи да буде реш. 2. фиг плаче. — Тој дете целден цврчи, ники га не вата у руке.

3. фиг испушта воду, пару. — Донел ми гливци за у шпорет, па само цврчу, неће да

гору.

це скраћени, сливени облик од ће се. — Рекла-е це убије, ако гу искарају ис-кућу.

— Кад)-це жениш, девојко, немој ти пројде срећа?
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цеванка жанат цеваница.—Књдга кокнем у цеванку,тридена има се превива.

цевар манат в цеванка. — Кокни га у цевар.

цеварикажанат в цеванка. —Још ме боли цеварика од оној што сам се претуцал.

цевка ж 1. кратка цев на коју се намотава пређа за ткање. — Мотај цевке, не

ломоти млого, ткање не можда чека. 2. цев. — Најди неку цевку, подебелу, да ти

напраим премет за црге.

цевовим мн цеви. — Како-hе бес цевови да уводиш воду, тој неси купил”

цевчење с гл им од цевчи. — Ако му-е до цевчење, дом има цело буре, па нека

цевчи, ако-е до нешто друго, нека каже.

цевчи несвпије преко мере, опија се. —Ако цевчи, његово цевчи, у туђо не брка.

цегер м зембиљ. — Бес-цегер не пооди на пазар, требе млоге поситнице да

донесеш.

цедаљка ж цедиљка. — Ел млеко прошло крос цедаљку, ако неје, не могу га

пијем.

цедаљче с дем од цедаљка. — Дај ми цедаљче, да сунем чајчђк кроз њега.

цедилка ж цедаљка. — Бес-цедилку, како ћу процедим чорбуљак?

цедило с 1. платно од тила које служи за цеђење подсиреног млека, цедиљка. —

Требе да напраим јЈош едно цедило, да насирим cir, докле краве давају млеко. 2. фиr

(остати) без избора, без решења, безизлаз. — Деда умре, деца си отоше по њиан пут,

а ја остадо на цедило, сама у кућу ко пењуга.

цедилце с дем од цедило. — Не забораида купиш цедилце, ће почнемо да муземо

Булу.

цедилче с в цедилце. — Одраде мое цедилче, колко сам само у њега поцирила.

цедуљка ждем од цедуља, папирић —Ћути напишем светој на цедуљку, да не

забораиш како се вари тија чај.

цедуљче с дем од цедуља. — Даде ли оној цедуљче на учитеља?

цеђм вода прокувана с пепелом. —Тој можсамо с цеђ да изђустриш. — Пређа се

вари у цеђ да побоље избелеје.

цек м 1. трошак, цех. — Све паре што имал дал на цек у кафану у Предене. —

Емпут ли сам)-му платила цек. 2. дуг, задужење. — Његови цекови и сtr плаћају

деца.

цел, -a, -ö цео сав, неокрњен. — Цел коловртњак изеде Стеван Дупања, не мож

му Цвета сbл леб намеси. — Окосил ми за цел слог. — Докара цел воз ис-Китку.

целilц м в површка. — Иди ти по целšц, књд сваки час пропадаш у снег.

целива несвљуби. — Море, целивала сам га и у руку, па ми неје помогло. —

Снаведо се како да га целивам у руку и он нестаде (сан).

целива се несвљуби се. — Стар се некад целивал у руку, сbг се у руку ники не

целива.

целиван, -а, -о љубљен. — Бил си целиван, види ти се кармин по образ. —

Девојка-е целивана, свл да се знаје.

целивање с гл им од целива (се). — Ће почнемо с целивање от крај, па докле

стигнемо. — Девојка-е за целивање, ако неје баба.

целивка несву дем знач: целива (деч). — Дојди, да те баба целивка у паметну

главицу.

целивување с гл им од целивује (се). — Какво ви-е тој целивување пола сат.
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целивује (се) несвљуби (се). — Невеста целивује у руке еднога, другога, поред

свакога, и сваки вој пружи по пару. Беспару не целивује никога. — Видела деца књдгу

он целивује, па помислела свашто — Целивују се ко да се несу видели сто године.

целка ж цела ствар. — На мене дај целку, нећу гу с никога делим.

целолебоња м онај који много једе, гладница, ждероња. — Кој ће израни

целолебоњу на овуј оскудницу?

целос ж целост, потпуност. — И оћу да ми се коњ одма исплати у целос, ел га

нећу продавам.

целцат, -а, -о цео сав. — Падо, ал стовна остаде целцата, заварка гу да се не

строши. — Целцат заструг са сирење-е смандал.

цел-целцат, цела-целцата, цело-целцато цео, сав. — Изеде цел целцат леб, а

нас и не покани. — Целу-целцату ме упљеска киша.

ценење с гл им од цени (се).

цени несв1. процењује, тражи. — Едно ждребе цени колко едну музиљу, куде

тој има? — Ценим да неће стигнеш ни за три сата у Село, ако се такој размавуеш. 2.

фиг погађа чувара стоке. — Отидоше старци у Дервен да цену момка за говеда.

цени се свр унајми се да ради за новац. — Ја се цени две године: овчарка, па

говедарка.

цењет, -а, -о поштован, цењен. — Да неје толко цењет, не би га викали у

Лесковац за прецедника.

цепанка ж 1. цепаница, дебело дрво. — Докарал пуна кола цепанке. — Место

кубарчетија, насекал ми цепанке. 2. фиг пеј тврдоглава, неразумна особа. — С туј

цепанку нема договор за ништа. — Он ти је паметан ко цепанка. — Цепанка бил,

цепанка ци остане!

цепење с гл им од цети, цепање. — Добро наструга трупчетија, ал за цепење ће-e

мука, ја не могу.

цепи несв1. цепа, сече дрва. — Дојде куде деду да му цепи дрва. 2. цепа, дере

(одећу, обућу). — Џабе цепи чешире од|-цедење у школу, боље да меша малтер на

мајстори.

цепи се несвриг пејсмеје се, влези се. — Што се цепиш, ка(д)-теники неје питал?

— Цепи се ко шифонске гаће (изр).

цепка“ждем од цепанка, прешчица, иверка. — Нацепкал ми цепке целу зиму да

ми трају за поткладу.

цепка” несву дем знач: цепа. — Цепка ми трешчице за подложување.

цепљак м пеј крпа, рита од одеће. — Узни изј-сандук, над амбар, цепљаци

колко оћеш.

цепљика ж в цепка“, иверка, трешчица. — Назбери ми цепљике на дрвник, око

труп, за потпалу.

цепне свр 1. нацепа мало. —Цепну дрва колко задовечер. 2. фиг прецени, в зацети

(1). — Цепнул му цену, па кој може нека купује, кој не може нека гледа, тој не

наплаћује. 3. фигудари, шутне. — Цепни га с матику, које оће од)-тебе. 4. фиг осуди,

казни. — Судија му цепнул два месеца апсу за тепање овчара.

цепољак м пеј поцепана одећа, рита. — Мене дава његови цепољци, а за њега

купуе ново.
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цепотина ж 1. в цепољак. — Нећу више да носим овеј цепотине, да ми се

поцмевују. 2. фиг пеј онај који се смеје без разлога. — Цепотина, лези се ко луд на

брашно.

церека се несвпеј смеје се без разлога. — Церека се како банsика.

церекање с гл им од церека се. — Не подносим тој церекање ваздњн, ћу ги

набрзим у бели свет.

церење с гл им од цери се. — Само гледам тој његово кисело церење.

цери се несвпеј смеје се будаласто. — Цери се, а не знаје за што.

церовакм церов прут, мотка. — Бес-церовак неће му дојде из дупе углаву.

ци“ ће си. — Мици седимо, а он нека иде куде оће. — Жено, гостици иду дома.

циба (се) несвтрза (се), цима (се), клати (се). — Немој ме више цибаш за рукав.

— Цибну ме Првка за јулар, па ми се преметну жила на рамо. — Цибај слап, да га

coбoриш што се укатерил на дрво. — Оној дете се млого цибаше у сан. — Жероња се

цибаше чим нешто шушне у шумак, морали смо добро да пазимо с кога га вола

спарујемо.

цибање с глим од циба (се).— Водила сам га да му Димана пребаје од|-цибање у

сан. — Откинуло се на Мурџу јуже од)-цибање.

цибне (се) свр трзне (се), сецне (се). — Цибну ме с јулар, па ме пресече. —

Одолечи се, немој се коњ цибне да те згази.

цибрав,-а,-омршав, сув, блед. — Што ти-е овој малечко оволко цибраво, едели

оно уопште?

цибравење с глим од цибрави (се). — Ники да ми каже нешто против цибравење,

да помогнем на девојче, да га не гледам како цибравеје.

цибрави (ce) / цибравеје (се) несвбледи (се), мршави (се). — Почело дете нешто

да ми цибрави. — У теј године се такој цибравеје.

цибри несвв цибравеје. — Уцибрил, па само цибри.

цибрил м фиг онај који је убледео, смршао. — Врнули се из)-школу онија мој

цибрил'?

цибрилче с дем од цибрил. —Куде да лечим оној цибрилче, куде кои доктури?

цивка несвциjуче, пијуче (пиле, птић). — Цивка у бурјан неко пиле, мора да га

квачка изгубила.

цивкање с гл им од цивка. — Само се чује цивкање пилишта по авлију.

цивлење с гл им од цивли. — Досади ни стој цивлење, па неје више малечњк да

цивли.

цивли несвцвили, плаче пригушено. — Немој ми више цивлиш, књд не знаш за

што.

цивне свр 1. пијукне.— Неће више да цивнеш, пиленце, ако те нагазим, што се туј

моташ. 2. фиг проговори, писне. — Од овој да неси цивнул, ники тој не смеје да не

знаје. 3. фигудахне / издахне, дише. — Запишил му се нос, па ни да цивне, но све на

уста дише. — Затаило га, не можда цивне. 4. фиг дуне, уђе. — Запишили смо добро

пенџери и врата, ладноћа више не мож ни да цивне у кућу.

цивор м непр придјако кисело, прекисело. — Поприке истуршију су ти цивор,

како це еду, не знам.

циври несвриг гори, жеже. — Циври купуз од киселоћу.

цивун музак метални ваљак кроз који вода из воденичне буке удара у витло. —

Бије вода крос цивун у коло, само меље воденица.



1008 Радосав Стојановић

циганисување с глим од циганисује се. — Тој њино циганисување више не могу

да гледам.

циганисује се несвриг свађа се, туче се. — Неће се овде циганисујемо, плати

јунца како смо се погодили.

циганише се несвв циганисује се. —Да се циганишем с њега — нећу, ако плати —

плати, ако не — нека му-е арам!

циганлик млош, нељудски поступак. —Неchмја навикална такав циганлек.

цигански прил наопачке, надлaницом (ошамари). — Немојте ударим цигански,

це завртиш на зевњу. — Ударил му шамар цигански.

цигански гребенци млетални чешљеви за гребенање вуне и кучине које из

рађују Цигани (Криви Дел, Горње Гаре). — Тај кучишта се после гребу на тија

цигански гребенци.

цигански котловим ми бoт пољска биљка звончић Саmpаnula patula L.

циганско лето с период од дванаест дана после Митровдана. — И за мене ће

дојде циганско лето, да се огрејем како требе (ирон).

циганцки, -а, -о цигански. — Душу су ми изели тија циганцки гребенци: влачи

повесма, влачи вуну.

циглар мрадник на прављењу цигала. — Спреми обед да носим на циглари горе,

у Дел. 2. фиг пеј прост радник. — Неје тела за учитеља, отишла за циглара.

цију-лију узв у шаљивој песми: — Цију-лију, Радоване, бију ли се ваше жене? /

Биjу, бију, са столице по гузице.

циле-миле узв за означавање умиљавања, тетошења. — Куде деду нема циле

-миле, зато-е боље да га слушаш. — Са свакога ће она циле-миле.

цимент м цемент. — Требе да докарам два џака цимент да подвржем маије и

прикрпим кућу.

циментира несвцементира. — Докле се ти накани да дојдеш, ми га цимен

тирамо.

цингрpр узвоном просутих металних новчића. — Цигрpр расипаше се паре из

ископан ђyгум.

/цинци-линци/изр: погађање, уступање, изврдавање.—Куде њега нема цинци

-линци.

цинцулира несвриг угађа, удовољава. — Не могу више и нећу да му цинцулирам.

—Те оће овој, те неће оној, докле ћу више да војцинцулирам.— Не морам више да му

цинцулирам, који па мене цинцулира?

цинцулирање с глим од цинцулира. —Дојадне ми више тој цинцулирање с њега,

никако да му угодиш, а он те не зарезује ич.

цињка несвцењка, цмиздри. — Нешто ми дете цињка, да неје болесно.

цињкав, -а, -о цењкав, цмиздрав. — Цињкав си-е от крај.

ципелица ж бот љутић Асоmitum Napellus.

ципелка ж бот врста баштенског цвећа.

ципелке ж мн хип од ципеле. —Да обујеш онејубаве ципелке, да те сви виду ква

си девојка.

ципелче с дем и хип од ципела (деч). — Најдо пред врата едно ципелче, чијоли-е,

не знам. t

ципуле ж мн ципеле. — Има вој купим најубаве ципуле које најдем.

ципулке ж дем и хип од ципуле. — Бес ципулке ич немој да поодиш.
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циркуз м фиг свађа, расправа. — Не мога да гледам више тија циркузу кућу, па

илезо наулице.

циркузирање с глим од циркузира се. —То-е било циркузирање целу вечер како

дојде Сибин.

циркузира се несвруга се коме, измотава,се, исмејава, засмејава. — Књд почне

да се циркузира, сви се зберу и гледају га. — Идемо да работимо, а он нек се само

циркузира.

цицељ прид непр прекисело, в цивор. — Како можда едештија цицељ од зеленци.

цицка несвитеди, в цицрави. —Напуни ни чашке, немој да цицкаштујракију.

цицра ж тврдица, себичњак. — Одј-туј цицру ништа не можда добијеш.

цицрав, -a, -o 1. себичан, тврдичав. —Да нее цицравне би ни имал. — Млoгo-e,

бре, цицрав, тој му бњш невељаје. 2. ситан, неухрањен. — Поглејкакввје цицрав, ал се

не дава, мушки работи.

цицравење с гл им од цицрави. — Што не волим цицравење, ел дај од срце, ел

немој опште да даваш.

цицрави несвитеди, тврдичи. — Немој ми туј цицравиш млеко на по малко,

него сипи колко требе. — Цицрави ми ракију ко да-е злато, а пун ардов држи у

подрум.

цицри сврвцицрави.— Цицрими по кућу, а овам расипује ка(д)-дојду гости.

цичање с глим од цичи, цика, дрека. — Не могу више да слушам тој цичање деца,

боље да се смиру.

цичи несввришти, дречи. — Што толко цичи тој дете там, кво му-e?

цкела жв скела. — Падал од цкелу и утепал се. — Што се дете укачило на цкелу,

одма да се сивне. — Викај га да померимо цкелу на други saД.

цмиздрење с гл им од цмиздри. — Мисли да све мож с цмиздрење да реши.

цмиздри несвплаче. — Ако престанеш да цмиздриш, ћуте водим с мене куде

ваљавицу.

цомпа ж пеј крупна, велика (биће или ствар: жена, нога, ципела...). — Сел да

видиш какву-ецöмпу довел изработу. —Померитејцомпе, не могу одњи да пројдем.

цомпав, -а, -о пеј крупан, незграпан, гломазан. — Како најдеш обувку за теј

цöмпаве ноге?

Цона / Цоне ж надимак.

Цонка ж надимак.

цонтав, -а, -о незграпан (М. П.)

цóпина мfж особа ружног лица. — Видо те на собор с онуј цóпину, како мож с

њега да одиш?

црвенеје се несвцрвени се, румени се. — Поглеј гу ква-е дунда, па се у лице

црвенеје, а ти пожутела, исцибрила, ко да несте врс.

Црвени Брег м село. — Мале у Црвени Брег су: Стрелци, Синадиновци, Цветков

ци, Свињарници, Урденица, Пронини (Пронине Мејане /Друм), Ораница и Јовкинче.

црвени ветар м медљудска и сточна болест. — Свињче ми ватил црвени ветар,

боим се тешко ће прескрца.

црвенило с 1. кармин, руж. — И она узела црвенило да се накарминише. —

Остала сам без ич нестало ми и црвенило, и руменило и гаравило. 2. в копривњача —

Добил свуде по кожу црвенило. — Подбило га црвенило. 3. фиr румено небо. —

Подседе га, зајде слbнце у црвенило, јутре ће-е ветровито.
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црвенковски, -а, -о који припада засеоку Црвенковци.

црвенковци м заселак.

Црвенковчанин м човек из махале Црвенковци.

Црвенковчанка ж жена из засеока Црвенковци.

Црвенковчанче с дете из засеока Црвернковци.

/црвено слово/ израз за важан верски празник када се не ради, који је у

црквеном календару обележен црвеним словима. — Ако-е данђс црвено слово, немој

ништа да работиш, па јутре, неће ти побегне работа.

Црвенобрежанин м човек из Црвеног Брега.

Црвенобрежанка ж жена из Црвеног Брега.

Црвенобрежанче с дете из Црвеног Брега.

црвенобрешки, -а, -о који припада или је из Црвеног Брега.

црвењикав, -а, -о црвенкаст. — Што си такој црвењикав, да неси трчал, ел си

добил ватру?

црвењикакав, -а, -о ни црвен, ни румен. — Рекал би да-е тој црвењикакво.

црвив,-а,-о црвљив. — Црвиве немојда си брал. — Нејетој ни за црвиву сливу.

/црвива слива/ изр ништа, ништа не ваља, ни за шта није. — Тој његово дете

неје ни за црвиву сливу.—Ма да ми барем даде едну црвиву сливу, нитој нете.

црвик м 1. црв. — Расцепи шупљак отпањ, књд он пун с црвици. 2. фиг несташно

дете. — Тија црвик свуде се загњете и све ишчачка, ништа од њега не можда

сакриеш. 3. фиг пеј мали полни уд. — Кој ће ти ђаволтија црвик, врљи на мачку да га

изеде.

црвје м зб им црви. — У губе све црвје, затој се овакој здувале — Не мож ги

очистиш од)-црвје.

црвчак м дем од црвик. — Одокле излезе овија црвчак, ел из јабуку?

црвуљак м 1. ауг и пеј од црвик. — Колки црвуљци излезоше иструљедину. 2.

место пуно црва. — Туј се, бре, напраил црвуљак.

црвуљче с дем од црвик. — Видел црвуљче у јабуку, па порева, што би било да

Га-е ИЗСЛ.

цргаж черга, поквивач од вуне са јаком пртеном основом.— Кад)-це покриеш с

црге, а оне тешке, па ти неје ладно, ако су струље. — Ткале смо црге уводенице и црге

наљевке у четири ните.

цргица ждем од црга.—Дадоше ми едну цргицу, да се покријем, да ми не студи.

цргиче с дем од црга. — Немаше друго, до цргиче, да укоткам дете на онуј

ладноћу.

цргичка ждем од цргица.— Наткала сам цргичке и постељке за свакога по две.

црево с 1. натега. — Извади ми с црево ракију у литру из малечко буре. 2. фиr

желудац, стомак. — Донеси ми стовну да напуним црево изгоре одј-џеђ.

цревуљина с мн ауг и пеј од црева. — Цревуљинa oд-цвињу врљи на кучишта

нека еду.

1 цревуљишта с мн ауг и пеј од црева. — Овај цревуљишта врљи, кој ће ги свг

чисти.

цревце с дем од црево. — Цревца да опереш добро, па ће ги туримо у дроб ел

спржу.

црен м ручица српа (Добро Поље).
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цреп м 1. фиг саксија. — Теј китке све имам посадене у црепови. 2. фиг суд. —

Тури на пилишта бркано царевично брашно у цреп, да кљују.

црепана ж циглана. — Узел циглу из лесковачку црепану.

црепњаж црепуља. — Сама сам си праила црепње, кој миги-е праил”— Једино-е

тој леб што се испече у црепњу, тој признавам, друго не.

црепњар м 1. хлеб из црепуље. — Малко ни беше по цел црепњар за обед. 2.

мајстор који прави црепуље. — Сами смо си били црепњари, сами смо си праили

црепње.

црепуљаес, -та, -то особа овалног лица. — Дојде такој по малко црепуљаесу

лице.

црепуљина ж 1. ауг од црепња. — Напраила црепуљину за под онија голем

вршњик. 2. полутине, крхотине црепа и грнчарије. — Све црепуљине от кондири и

стöвне натели на тарабе.

црепуљинка ж дем од црепуљина (2), крхотине црепа и грнчарије. — Збери

црепуљинке, па ги врљи на пут, у ендек.

црепуљка ждем од црепња. —Туријалебу црепуљку, а ти га попогледуј како се

пече.

црепче с дем од цреп. — Овој да посадиш у црепче, па ће видиш како црвти. —

Искљуваше пилићи све исцрепче.

Цретњак м мтн пашњак, шума.

црешња ж бот трешња Prunus avium L. — Књдуцавту црешње, па замиришу, ал

повише волим књд узреју, онакој у гроњке, па се укачим да гиберем и на деца врљам,

доле, у траву.

црешњак м трешњар. — Нашо гувно-е горе, у црешњак, нат пут, туј денемо и

сламу у камаре.

црешњарим мн 1. они који воле да једу трешње. — Еве ги, па дошли црешњари,

да се качу у наше црешње белице. 2. фиг пилићи који су дошли на свет у време

прешања. — Колке ми пилајке порасоше од онија црешњари.

црешњаркажона која воли да једе трешње.—Да гу пита човек, туј црешњарку,

како би било а се јаукачим на њојну црешњу? Па рекла би: црешња-е затој да се бере,

а не да гу позобу чворци. Качи се, књд узреје.

црешњица ж дем од црешња. — Родила кочка онај црешњица ус појату.

црешњов, -а, -о од трешњевог дрвета, трешњев. — Пробду трговци из Лес

ковац, купују црешњово дрво за намештај.

црешњовина ж трешњево дрво. — Одј-црешњовину сам напраил астал, и

долап, и водник, такој се заломило.

цржица ж дем и хип од црга. — Куде ли ми-е онај моја цржица, кад)-цам бил

малечак, да се с њу сљг покријем и öцпим?

цржичка ж дем од цржица. — Одгурну од мене цржичку, те ме засрами.

цржљак м ауг и пеј од црга. — Овија цржљак требе већем да врљим, све се

исцепил.

Црквена Плана жв Плана, в Гремада.

/црквено и мртвено изрједно једино. — Тој ми-е и црквено и мртвено облекло

(и за свечаност и за сахрану).

црквина ж место где је некад била црква.

Црквина жмти ливада, пашњак.



1012 Радосав Стојановић

црквиште с место на коме је некад била црква.

цркне свр 1. пејумре.— Кад)-ће еднуш да цркне, да ме више не мучи. — Не знамо

ни како-е цркал. — Цркни, пукни, не дам ти га. 2. фиг прсне, распукне се. — Цркну ми

огледалце преко сред, нема на кво да се огледујем. 3. изр: — Ће цркне од муку. — Ће

цркне од завис. — Црко за леб. — Црко жедан.

цркотина жм 1. изнемогла, мршава животиња. — Нарани ли онеј цркотине у

кошару? 2. изнемогла, мршава особа. — Поглеј гу ква-е, напраила се цркотина!

црн, -а, -о изр: — Поеде ми црну џигерицу с теј његове далавере. — Црни печен

сам ти ја. — Црна сиротиња. — Ни црно под нокти не бити дал. —Жена му-е црна

намучена. — Да сам знала, за црног Циганина би пошла само не за њега. — Црн ко

калаџија. — Црн му образ довек (клетва). — Црно писано, сестро. — Далми-е све на

црне очи (на поверење). — Да ми-е да побнегнем у црну земњу.

црн-црнцат, -а, -о црн. — Прекалил се отпут, дошал у лице црн-црнцат, да га не

познајеш.

/црн барјак изр за црни флор који се ставља на кућу покојника. — На њину се

кућу ођутрос црн барјак вће, не знам окои-е умрел,

/црн петак изрлош дан. — Ће дојде и на њега црн петак, па ћу га питам кој ће му

помогне.

Црна Трава ж 1. варошица и име варошице, в Село, 2. назив краја с обе стране

реке Власине. 3. назив шире области на Чемернику.

црнеје се несвирни се. — Нешто се у мрак црнејеше, помисли да неје вук дошал,

врљи се с камен накуде њега да га уплашим, књд он потеже камен на мене. Трг се

упрпа.

Црни м надимак.

црни пришм опасна болест код домаћих животиња, антракс.

црни се несвсрарба се у црно. — Узне се карабоја и шума, па се клашње црну у

котал.

црнина ж одећа као обележје жалости за покојником. —И она облекла црнину

за његовог башту.

црниш м црно, тамнина. — Стунтило се небо, црниш над) Чeмeрник, иде нека

слота.

црнка ж фиг жена црне косе. — Воду се с неку црнку. — Лаже се седну црнку

ис-Клисуру.

црнкас, -та, -то који вуче на црно, помало црн. — Беше, чини ми се, црнкас, cir

скроз осурел.

црно с црнина. —У црно га завили, дабогда (клетва). — Све ми црно пред очи. —

Доста-е носил црно, ред је да га стури.

Црновунцим мн сточари из Грчке који су своја стада напасали и на Чемернику

до Другог светског рата, познати по старој балканској, каракачанској овци, која је

необично издржљива, и која се у малом броју и данас очувала у селу Млачишту, в

Ашани, в Каракачани.

црногорци м мн врста кромпира. — Раније смо млого садили црногорци и

рађали се коџа.

црнојка ж мушки струк конопље који се бере кад јој сазри семе. — Књд узреју,

црнојке се скубу за семе за догодине.
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црнокоп м трнокоп. —Да не беше црнокоп, да одврнемо ваду, вода би све песак

нанела у ливаду.

црномањас, -ста, -сто тамнопут. — Муж во-е црномањас, повисок од њу и

крупан делија.

црноокес, -та, -то црних очију. — Да неси видел неко црноокесто, вакло јагње, туј

око трње да се мува.

Црнотравац м човек из Црне Траве.

Црнотравка“ ж жена из Црне Траве.

црнотравка“ ж народно коло. — Трубачи кад)-цвиру „црнотравку“ мора да

имају и дудуче.

црнотравски, -а, -о који припада Црној Трави или је из Црне Траве. — Црно

травски дунђери су познати у свет, па и они кои несу Црнотравци, викају да су

Црнотравци.

Црнотравче с дете из Црне Траве.

црнчење с гл им од црнчи, ринтање. — Цел век црнчење, откако знам за себе. —

Бес црнчење нема леб. — Печалба е вечито црнчење.

црнчи несвтешко зарађује, ринта. — Црнчи по Београд, пре подне на гра

ђевину, по подне приватно, не знаје за бело видело.— Да се не црнчи стално, не би се

ни ушпарало на овуј скупоћу.

црњак м црно вино. — Уз јагње, попимо и два-букала црњак.

црњиш м фиг нешто што није добро, зло, невоља.- Од}-црњиша на грђиша

(изр: од зла на горе), в грђиш.

црпаљка ж кутлача. — Донеси и црпаљку, да сипујемо чорбицу.

црпка ждем од цртаљка, кутлачица. —Узни црпку изавати воду да пијемо.

црта се несвиминка се. — Почела се и она црта, ал да не примету у школу.

цртанка ж свеска за цртање. — Што умеје да нацрта у цртанку, ни учитељ такој

н-умеје.

црца несвумире, цркава, секира се. — Леже ће црца, па тој ти-е. — СЕг Тикомир

црца од муку куде му се денуло дете. — Легалу кревет, на силу ће црца. — Он црца од

работу, а ти си гледаш аљку на батаљку.— Не црца се тој такој лако, како ти мислиш.

— Од овуј работу се црца. — Од овуј песму се црца!

црцање с гл им од црца. — Овој неје загpћање компири, ово-е црцање на овакву

врућину. — Овој црцање не мож никакве паре да плату. — Док беше црцање, беше и

рађање, свг ники не копа, не бре, не жње.

црцко м сићушан, мали. — Куде најде оног црцка онаква убaвa девојка.

црцољак м в црцко. — Уплашил се од едног црцољка и побегал дом.

црцољи несвв црцори. — Црцољили црцољи, не дава се нашо изворче на овуј

врућину.

црцољче с в црцко. — Испаде црцољче најбољ ђак у школу.

црцорак м фиг пеј мали човек, мало дете. — Тија црцöракте уплашил, ће те

бије?! Седну руку, бре, има га тепаш!

црцорење с глим од црцори. — Кад)-ће напуниш чутурицу од)-тој црцорење?

црцори несвједва тече, тече цурком, цицори. — Од сушу, на Пешин кладанац

вода едва црцöри.

црцópљакммлака, једва скупљена вода. — Нећу да пијем тија црцöрљак, донеси

ми воду с ладан извор.
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црцöрка ж зоол кокош мале расе. — Запатила црцöрке, па сšг и ми од њу узомо

јајца, ега ни се излегну.

црцорком зоол петлић мале расе. — Супетљив, море, овија црцöрко, недава да

му се дира у кокошке.

црцорче с пиле црцорке, кокошчица. — Излегла ми се сњл три црцорчетија.

цршка ж дем и хип од црга. — Да си понесо бар цршку, да се покрием, да не

наséбнем.

цршче с дем од црга. — Ел ти топло под)-тој бабино цршче?

цyг м гутљај. — Не давај на њега да први пије, има голем цуг.

цуга несвериг пије, пијуцка (алкохол). — Неје цугал докле-е бил у работу, како

дојде, поче да цуга.

цyгање с гл им од цуга. — Како му жена отиде, одби се од цугање.

цyгне свр пијуцне, попије повремено. — Ако-е за добро, да и ја цyгнем.

цукија ж 1. огроман, тежак чекић. — Узни цукију да побијемо колци затрлу. 2.

фиг тежак предмет. — Тешко ко цукија. — Овај торбетина цукија, не диза се.

цуле с фиг 1. мало дете. — Куде ти-ецуле, не водиш га нешто с тебе. 2. приглуп

човек. — Видиш да-е цуле, ништа не знаје за тој.

Цуна ж надимак.

цуне (се) сврпољуби (се).— Цуни попа у руку, такав ни-е обичај. —Да се цунемо,

па да поседамо за совру.

Цунка ж надимак.

цуњување с гл им од цуњује (се). — Несмо ми за такво цуњување на кво ти

мислиш, прике.

цуњује (се) несвљуби (се). — Нека се они цуњују у собу, неће ги гледамо кво

работу.— Цуњује се пријетељ с прију, и пријетељица све пријетеља. — Не-це цуњујем

с туј олобјду.

цупа несв1. туца, ломи љускујајета или глеђ. — На Велигден цупамо јајца. 2. в

класука. — Дојди, дате деда малко цупа на колено, 3. игра у колу. —Књд ватише млади

да цупају, ко да зевњу не дотацињају.

цупа се несвломи се, пуца се. — Пази како пакујеш тањири, да се не цупају.

цупање с гл им од цупа (се). — Дојди на цупање јајца. — Да ми чуваш тепсиче

o(д)-цупање.

цупка несву дем знач: цупа. — Тата ће га малко цупка, докле не стигне вечерка. —

Почело и дете да цупка. — Не цупкај по остал!

цупкање с гл им од цупка. — Научило дете на цупкање пред)-цпавање.

цупне сврудари, обије глеђ, овлаш удари. — Цупну стовну куде извор на камен,

она протече. — Куде ми цупну оној убаво тепсиче?

цупне се свр ударе се главама. — Цупнуше се деца з-главу.

цурик узв наређење коњу да стане, поврати се уназад. — Цурик, Врањчo!

цурикне свр врати уназад коња. — Цурикни коња, да боље увржем самар.

цурка“ ж дем од цурица, женска беба. — Моја ћера па добила цурку.

цурка“ несву дем знач: цури. — Још по малко цурка патока, ал је већем од овај

казан ракија извадена.

цурка се несвтумара, луња, слепута се. — Цурка се ко замлатоја поридишта, не

можда најде куде-е изгубил памет, ако га-е и имал.
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цуркање с глим од цурка (се), 1. капање, течење помало. —Викаш цуркање, а ја

напуни влашу с ракију. 2.луњање, скитња.—Још му сљд остало цуркање по село, све

друго-е забаталил.

цуца несвиегачи се, спрда се. — Немој ме више цуцаш затуј Достану. —Достаси

ме цуцала затија пржун, сbг ми више не требе. — Нашал курбетку, да га цуца како си

она умеје.

цуцори несвједва тече, тече сасвим по мало, в црцори. — Цуцори, ал брзо ће

стане. — Још цуцори кладанче под буке у Бачевиште.

Ч

чам чича. — окоси ли ча-Драга у Романски рид — Кад ће дојде ча-жида из

работу?

чабар м 1. дрвени суд који захвата око десет килограма. — Спремила сам им

чабар сирење, кад!-дојду да понесу, 2. изр:—Прднулу чабар (умро, настрадао).

чаврља несвриг жагори, жужуће (птице), в нагољи. — Чаврљају врапци у

сливу ко да се свађају.

чаврљање с гл им од чаврља, жагорење, жужукање. — Досадише пилишта

ш-чаврљање у дрво од рану зору.

чавуљи несввчевуљи. — Чавуљи уста књд орати.

чавура ж чаура. — Збрала деца неке чавуре одј-Чемерник и донела дома, не

знају да можда изгину.

чавурка ж дем од чавура. — Посвадили се око некакву чавурку.

чавурче с дем од чавура. — Збира чавурчетија от-пиштољ.

чавче с зоол птић чавке. — Ћу ти ванем едно чавче из гњездо, да га чуваш.

1 чавчи, -а, -о чавкин, чавчији. — Зар не познаваш чавчи глас, то неје чавка, то-е

сојка.

чад м дим, в чур.—Маткам челу одј-дрво, стра војдавам, и чад напраим, крпа се

запали, па наоколо чур и оне улезну у кошарину, у њу побегну.

чадење с гл им од чади. — Заслвзише ми очи од оволко чадење.

чади несв 1. дими. — Кво се тој запалило, па толко чади?—Чаду се сушенице на

таван, уз огњиште. 2. пуши. — Још ли чадиш, још неси остаил дуван?

чадор м фиг кишобран. — Мож ли сви да станемо подј-тија чадор, да ни не

умокри киша?

чадорче с фигдем од чадор, кишобранчић. —Дојди подј-чадорче, да те киша не

упљеска.

чађаив, -а, -о чађав. — Греде у кућу све чађаиве, па се спекле од|-чур.

чађе с чађ. — То се упекло, то-е чађе уватило греде па су се укочаниле ко челик.

— Наватило се чађе ускомин, ће се запали, да изгори кућа.

чађевина ж чађ. — Пун комин ш-чађевину, па неће вуче.

чајчњк м дем и хип од чај. — Ћути сварим зачас чајчђк одј-дивљи џоџан, да ти

пројде мешина.

чајче с дем и хип од чај. — Ел ти вика ће ти помогне чајче од камилицу.

чајченце с дем и хип од чајче. — Да ти сварим чајченце, да не дрhеш толко.
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чакљаж алатка с дугачком дршком за мешање малтера. — Узни чакљу, па

добро промешај малтер, нека буде поретак, за пердашење.

чакмак м кресиво, в огњило. — С чакмак и белутрак зачас се на труд вати

жеравка да запалиш цигару.

чакнут, -а, -о умно поремећен, ћакнут. — Малко-е чакнут, не мож се спо

разумиш с њега.

чамотиња ж досада, чама. — Дојдо у овој село, у чамотињу, куде нас беше, бре,

млого боље. — Старости-е чамотиња, да знаш, па књд остарејеш да бегаш одовде, да

најдеш неку оступницу.

чампараж ланац на узди, везан за ђем, који стоји коњу око доње вилице. —

Чампара се намести такој да дојде коњу под жљебине.

чамреје несвпредаје се чамотињи, чами, копни, замире, пропада. — Које ће стар

човек да работи, седи дом и чамреје. — Немојтуј, синко, да чамрејеш, него се малко

проскитај по друство.

чамрење с гл им од чамри. — Такој дни му прооду у чамрење.

чамри несввчамреје. —Чамри сама у малу, нигде никога нема ни да проорати.

чамуга ж1. велики чвор, натеклина, оток, в гука. — На главу му се дигла оволка

чамуга от-камен како га гађал онија твој бесник. — Дористрашна чамуга, да се

уплашиш. — На буку порасле чамуге. 2. чворновата мотка, батина. — Не пооди

з-говеда у Страње без неку чамугу, 3. крупно дрво. — Докарал ми неке чамуге, не мож

ги ники исцепи бес клиње. 4. фиг крупна, снажна, велика особа. — Дете, бре, ко

чамуга.

чамугетина жауг и пеј од чамуга. — Куде набра оволке чамугетине, кој ће да ги

chr цепи.

чамуз приднепр нормалан, здраве памети. —Тој дете нејечамуз, ники га недира,

а све гађа с камење. — Да-е чамуз не би га ударил с онолку тојагу у главу.

чамузан, -зна, -зно нормалан, здраве памети. —Знају да неје чамузна, па војсе и

склаћају.

чантра“ ж 1. кожна ташна. — Извади иш-чантру онеј слике што ни Тима лани

сликувал на Горешњак. 2. кутија за ситан алат. — Донеси ми онај гађала иш-чан

тру. 3. посуда у којој косач носи брус. — Закачим чантру за тканицу и пуштим гу нис

кук— за острило, наметнем косу на рамо, па пут под ноге— ајд на ливаду. — Острило

смо носили у чантру от-плек, а раније у рукавицу.

чантра“ несв фиг прича без везе, лупета. — Нек си бабачантракво оће, ти си иди

по твој пут и никога не зарезуј. — По целден чантрају прет-кућу на слbнце.

чантрав, -а, -о хром. — Онакојчантрав дојде чак одоздоле, из Долину, да узне

сврдел.

чантравење с гл им од чантрави, храмање, хромост. — Ма, уби мечантравење

до Село, друго и некако могу.

чантрави несвхрамље, поклецује. — Еве, едва чантравим откако ме кола уда

pише у ногу.

чантрање с гл им од нантра“, причање. — О(д)-тој чантрање по малу нема

ништа, но дооди овам, да ми помогнеш.

чанче с дем од чанак, земљана, дрвена чинија. — Сипи вој у њојно чанче, нека

еде, не мора ни чека.
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чапка (се) несв1. чачка (се), чепрка. — Не чапкај лице, ће напраиш ране. —

Улезле кокошке, па чапкају по леју с лук. — Чапка се по кожу, еднуш је такој

подљутил рану, едва му зарасте. 2. фиг задиркује (се), изазива. — Стално се чапка

з-деца у школу, после дојде с крвав нос. — Чапка куче крос плот, књд пројде нис пут,

затој га и лаје.

чапкање с гл им од чапка (се), 1. чачкање, гребање, дирање, чепркање. — Овеј

бразде по грбину су му од-чапкање. 2. задиркивање, изазивање. — О(д)-чапкање

зачас испадне кукање.

чапкоња монај који воли да се дира, да изазива. — Немој се с тога чапкоњу

дружиш.

чапне свр 1. откине, узме. — Чапни малко од месце, докле не стигне ручак. 2.

изазове. — Чапнул га малко и он одма рове.

чáпоњак м 1. папак. — Нагази ме крава ш-чапоњак, па ме откину. 2. отисак

папка. — По траг од-чапоњци се види да су овце већ прокарали уз Дел. 3. фиг пеј

мало дете, мала особа. — Дошал чапоњак да подира деца ка(д)-це играју. — Како

дава да вој се и онолицки чапоњак издира?! 4. фиг прсти на ногама, ноге. — За тија

твои чапоњци не мож се најде обувка. — Куде ћу с овија мои чапоњци, све ми се

уковpднили, па едва одим.

чапоњка ж в чапоњак. — Згази ме ш-чапоњку и баш га брига.

чапоњче с дем од чапоњак. — Море, ће извучемо уши на тој чапоњче, па ће буде

ко бубуљашка. — Сег ће на дете обуемо и друго чапоњче.

чапрља несвкопа (плитко), ришка, в чепрљи. — Ене га Столе, доле, у градинче,

нешто чапрља цел дин.

чапрљање с глим од чатрља. — Од}-тој чапрљање ако нешто порасне, добро и

јес, ако не, тој-затој.

чарапцим зб им чарапе, вчерапци. — Исплето им на сви по вунени чарапци за

зиму.

чардак м 1. фиг кућа на спрат, горњи спрат на кући. — Његов чардак ене га горе,

у горњу малу. — Отидо на чардак да малко оданем. 2. фиг стог сена садевен на

дрвету. — Зденул стог на чардак онам у Ицино, куде трле.

Чардаче смтн ливада, шума.

чарка“ несв1. задиркује кога, изазива. —Тија задригуза сваког знае да чарка. —

Стално ми онија твој опасник чарка дете. 2. старка ватру. — Седла уз огњиште и

чарка огењ да се разбабњи. — Рекла сам)-му: књд несам туј, да не чарка огењ, ће

запали кућу. 3. шара по пепелу, прашини. — Квöтој чаркаш по пепел, немаш ли другу

работу?

чарка“ ж зађевица. — Немој да сам чул да међу вас буду чарке, ви сте род.

чарка се несвзадиркује се, свађа се, туче се. — Не можда живи да се не чарка

з-деца.

чаркање с гл им од чарка се. — О(д)-чаркање зачас испадне плакање.

чаршав ж1. чаршаф. — Остадомобе" чаршави, све се поцепише. 2. столњак. —

Тури онија нов чаршав књд постаљаш обед пред гости.

час мfж част, поштовање. —То-е за мене голем час да ме викате на свадбу.— За
тебе свака час и поштовање.

часан, -сна, -сно частан, поштен.—Беше часан човек.—Да неје часан, не би га

толко поштували.
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часком прилзачас, на брзину.- Иди часком дозадругу да ми купиш килооризи

шићер.

Часлов м име Часлав.

частевља несвчасти, чашћава. — Добил унука, па данће частевља.

частевља се несвчасти се, ужива. —Докле ми црцамо одработу, он се сетнегде
частевља.

частевљање с гл им од частевља (се). — Све ни-е викал на частевљање за нову

кућу.

частење с глим од части, чашћење.— Било-е големо частење књд срезамо кров

на кућу.

чаталес -та, -то гранат, рачваст. — Јесени сечемо шуму, зденемогу у чаталес

горун. — Добро дрво-е оној што-ечаталесто метар над)-seвњу.

чаталка ж ракља, расоха, грана, изданак. — На сливе се појавиле чаталке, там,

куде смо оцекли грањке. — За вилу се бира ивово дрво при врш-чаталку.

чати несв1. чита. —Чати како поп. — Чати кода-е писмен. — Чати ко из буквар.

2. приговара, придикује. — Свг ће ми чати докле не савне.

чатма ж плетар од кога се праве зидови зграда, ограде. — Чатма се на кућу

омаже з-блато мешано са сламу и козину, па се после неколко пут прекречи.

чатмараж кућа од чатме. — Прво су се куде нас праиле чатмаре.

чауш м 1. особа која с кондиром позива на свадбу и развесељава сватове на

свадби. 2. позивар, гласник. — Неchм ја ничи чауш да ме такој називљате.

чачка (се) несв1. фиг дира (се), задиркује (се), изазива. — Не чачкају оној што

неје твоје! — Не знае нос да ишчачка, а стално чачка деца у школу. — Само се ти

чачкај, па ће ти дупе поеде баницу. 2. фиг петља (се). — Идем на њиву, чачкам по

малко сматику.—Чачка се и кудетребе и куде не требе. — Што си се чачкалу туђо?

чачкалица ж особа која се задиркује с другима. — Ћу пресретнем туј чача

калицу, па ћу гу питам пошто Муса продал јарца.

чачкало с онај који друге задиркује, в чачкалица, в задиргуза. —Тој чачкало ми

стално задева дете.

чачкање с глим од чачка (се). — Hechм лити рекалда нема чачкање з-друга деца!

чачкољ м онај који је склон задиркивању, изазивању. — Ће настрада еднуш од

некога тија твој чачкољ.

чачне (се) свр задене (се), изазове, зачика. — Само ли гу чачнеш, одма почне да

рове. — Не смеје да се чачне више с тебе, запретил сам вој.

чашка ж 1. дем и хип од чаша.— Неси умрел за едну чашку ракију. — Кед види

дно на чашку, устрепти ко пипетљив. 2. анат чашица на колену. — Ударил се у чашку,

па ћопави, еве, неколко двна.

чашче с дем од чашка. — Напуни ни по чашче, да наздравимо за виђење.

чвака (се) несв1. фиглаже (се). — Узне па чвака деца с њојан кармин. — Чвака се

с разни пудери, з-белила, руменила и гаравила свл да буде поубава. 2. фиг пеј љуби

(се). — Не дам да ме она чвака с онеј дебеле усне. — Не мож мене сваки да чвака. —

Кад гођ се сретну чвакају се пола сат.

чвакање с глим од чвака (се), прљање.—Таман га оперем од-чвакање, он се па

учвaкaл. 2. пеј љубљење. — Кво-е тој њино чвакање сваки час.

чвакне (се) свр пеј пољуби (се). — Еси видел како гу-е чвакнула, све вој кармин

остаила на образ. — Ел се чвакнуше приетељице, обе такој начвакане с помаду.
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чвока несвудара у главу. — Стално га чвокатија огурcуз у главу.

чвокање с глим од чвока. —Нећу вишеда чујем за чвокање, ћуви потепам.

чвокне (се) сврудари чвргу коме, удари у главу, удари се. — Чвокнулми дете у

главу без разлог. —Чвокни га с кукаљу, па ће те послуша.— Чвокни Мурџу стојагу,

па неће смеје да те боде. — Чвокнул се на греду у плевњу.

чворне сврудари поглави. —Чворну му двапутчвргу у челенку и он се оћута.

чвргам 1. ударац средњим прстом по глави. —Чим се неки од њи почиша, одма

му ударају чврге. 2. чворуга. — Од онуј утепотину, дигла му се чврга на главу.

чвргав, -a, -o 1. квргав. – Тој чвргаво дрво несам могал да исцепим ни склиње.

2. развијен, мишићав. — Поглеј какав чвргав муж од њега расте.

чврс, -та, -то чврст. — Чврс ко ратлук (ирон).

чевилаче с дем од чевилак. —Чевилачети-е иза врата, можтам да остаиш гуњу.

чевилак 1 чевилisк м чивилук. — Носи гуњче на чевилек, да се не осмуди уз

огњиште.

чеврљуга ж зоол шева Аlsuda arvensis. — Поју ли, поју чеврљуге у ржeницу.

чеврме с дрво на јастуку предњег трапа воловских кола на коме се налазе

ступци а које се окреће, воплен.— Чеврме-е напраено такој да мож кола да се обрћају

на окуку, да се не изврну.

чевуљење с гл им од чевуљи (се), кревељење. — Брига ме за њојно чевуљење, у

очи ћу вој кажем кво-е заслужила.

чевуљеc, -та, -то искривљених устију, замлаћен човек. — Сћк се сећам коће тој

човек, па онија с чевуљеста уста.

чевуљи (се) несв1. руга (се), кревељи (се), искреће уста. — Што чевуљиш на

мене уста, чевуљи сиги на мужа. — Чим кажем нешто што вој неје по вољу, одма ми

сечевуљи. 2. гњави, замлаћује (се). — Ако ти-е дочевуљење, чевуљи се дом, овде не

мож, неје ни дочевуљење.— Немој и ти да га чевуљиш, него да работимо зашто смо

дошли.

чегртаљка ж 1. направа за плашење птица. — Свк сам турил чегртаљку у жито,

па нека дојду пилишта ако смеју. 2. дечја играчка. — Купил на дете чегртаљку да се

замављује. 3. фиг причалица, торокало. — Како можда слушаш туј чегртаљку ваздњн

да ти ломоти?

чезнеје несвчезне, пати. — Млого чезнеју деца за башту у работу.

чекан / чекањ / чекања м чекић за окивање косе. — Донеси ми чекањ и

наковање, да наковем косу.

чекар мв чукар. — Ене га онам, лежи под буку на чекар.

чекаре с дем од чекар, в чукаре.

Чекаре с мтн узвишење, брдашце.

чéке /чекеј имп од чека. — Чеке да видиш како батка тепа. — Чекеј ме, куде си

такој запел ко сивоња! — Чекете дете, да ви стигне.

чекери се несвправи се важан, горди се на опасном месту. — Укачил се на

Савчи камен, па се чекери. — Немој се чекериш на туј буку, ће паднеш.

чекерка ж гвоздени клин који спаја јарам с рудом кола која не користе привој

(Бистрица, Козило, Вус). —Чекерка се протне крозјерами руду, да говеда вучу кола.

чекетало с в кречетало (1,2). — Истуј воденицу одавно се нечуе чекетало (1). —

Оглуну од)-тој чекетало (2). — Отиде ли си дом оној Тозино чекетало (2)?
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чекетаљка жвчекетало (1,2). — По свуноћ орати с чекетаљку у воденицу (1). —

Како можда трпиш онуј чекетаљку ваздњн куде тебе (2)?

чекијам бритва, ножић који се склапа у корице, чакија, в костура. — Бегејте од

мене да не вадим чекију.

чекичм чекић, в чук. — Узни чекич, да набијамо колци. — Тој не можда скршиш

бешчекич.

чекиче с дем од чекич, в чукче.—Врни ми оној чекиче, нешто ми притребало.

чекне свр причека, сачека. — Чекни докле притегнем биcasи на коња и турим му

зобницу.

чекретало с в чекетало; в кречетало. — Тој чекретало седом године ми-е главу

пробивало.

чекpк м 1. витао за намотавање пређе, в вител. — Дојди да ми помогнеш да

намотамо пређу на цевке, спремила сам чекpк и све што требе. 2. дизалица. — Тој

ћемо да дигнемо на чекрк, кој ће га носи на трећи спрат.

чекрљан м човекразрогачених, зрикавих очију.— Кво оће од|-тебетија чекрљан.

чекрљив, -а, -о разрок, зрикав. — Имати им такој чекpљива, никад не знаш куде

гледа.

чекрљиви несвпеј колачи очи. — Цело време на свадбу онај чекрљивка само у

тебе чекрљиви очи.

чекрљиви се несвпеј колачи, блене. — Кажи вој, не мој се чекрљиви накуде мене,

има гу ишчекрљивим из гаће.

чекрљивка ж жена разрогачених, зрикавих очију. — Чекрљивка чекpљива, зар

не види да с њу нећу оратим.

чекpљивче с дете разрогачених, зрикавих очију. — Довели и тој чекpљивче да се

и оно рогачи на мене.

чела ж1. зоол пчела Арis mellfica. 1. пчела као инсект. — Печила га чела, све

отекал. 2. заједница пчела, рој. — Чела и овца су равно: колко платиш овцу, толко и

челу. 3. кошница. — Колко имаш челе у челињак?

челенка ж фиг високо чело, глава. — Кад)-чу кво му реко, удари се почеленку. —

Тај челенка-е празна.

челенкоња мв главоња, в чутуран. — Не могу се више борим с челенкоњу,

зашијавил, па вуче на свое.

челињак м пчелињак, вљаник, вуљаник. — У челињак држи пе-шес челе, ал

већем однемогал да ги чува.

чело пред прочеље, чело стола, почасно место. — Деда седи у чело остал, а

остали око њега.

челопекм 1. место на коме сунце прижиже, проси. — Он коси у долину, а мене

турил да мавам почелопек. 2. велика врућина. — Удари челопек, да поцрцају жетварке.

чељубине ж мн чељусти, десни. — Повадила зуби, остале вој голе чељубине. —

Поглеј кве чељубине има оној куче да те недовата с њи.

чељубинка ждем од чељубина. — Избивају му зубићи, па га болу чељубинке.

чељус м чељуст, вилице. — Колки му-е чељус, да те прогуне.

чемер м мука, невоља, бол. — Кво ће видиш свктам, јад и чемер.—У душу ми се

назбрал чемер, па ћу пукнем.
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чемерика ж бот отровна, дугогодишња биљка Veratrum album L., в. бела че

мерика. — Чемерник је добил име по чемерику. — Почела чемерика да се губи на

Чeмeрник.

Чeмeрник м планина са западне стране Власинског језера, оивичена рекама

Власином, Врлом и Јужном Моравом, са висовима Големи Чeмeрник (1639 м), Мали

Чeмeрник (1596 м), Павлова грамада (1469 м) и Острозуб (1546 м).

чемернички, -а, -о који је са Чемерника или припада Чемернику.

Чeмeрнички пут м пут који спаја Власину са Црном Травом а пролази испод

самих планинских висова а изнад црнотравских села и махала.

Чeмeрчица ж речица која извире на Чемернику а улива се у Власину у Црној

Трави.

Чeмeрштица ж стари назив за реку Чемерчицу, в Чемерчица.

ченгеле ж мн двокрака гвоздена кука. — Што толко рове, несу га на ченгеле

укачили?! — Закачи чича бравче на ченгеле, па га зачас испастрми.

ченица жв пченица. — Остадoмо беш-ченицу, па отиде Радоил с коња да донесе

две вреће.

ченичиште с в пченичиште. — Неће бремо наченичиште, нека се одмори овуј

годину.

ченичка ж дем и хип од ченица. — Немамо ченичку више ни за лек.

чепати се несв1. кревељи се, измотава се. — Немој се чепати, кад)-цви знају

кои-e. 2. фиг неприродно хода. — Књд оди млого се чепати.

чепељак м велика узбрдица, стрмина, в дереџак. — Ега излезнемо уз онија

чукљански чепељак, већем ме ноге издавају. — Слезомо нис-чепељак те у Село.

чепење с гл им од чети (ce), 1. ломљење, узимање пелцера. — С чепење ми

упропасти све цвећке. 2. гледање, ширење ногу. —Ништа нема од)-тој чепење, слце

избрука пред људи.

чеперак м 1. мера за дужину: од палца па докле дохвати мали прст. — Нека

ти-е дугачко три чеперка, нема више. — Нема га ни чеперак од зевњу, а ће се супетли.

2. дрво које сераније користило да смањи болу крстима. —Чеперак сетури на болно

место и држи све докле болеж не престане. 3. закржљали прст на ногама жи
вотиња.

чеперком пејчовек малограста. — Онолки човек нашњлце обаља ш-чеперка. —

Чеперко, нема га ни пед одј-séм.

Чеперком надимак.

чепи несв1. ломи, крши. —Чепиграње од-цливе, да можда прокара сено нис пут.

2.узима пелцер (омлад) од цвећа. — Дојде и не питује, сама чепи од моје мушкатле, па

ги после пресађује. 3. штрпка храну. — Књд затекне врућ леб да сам омесила, одма

чепи рубњк да еде.

/чепи краци, - ноге изр шири ноге, раставља ноге. — Поглеј како срамотно

чепи краци ка(д)-цеди. — Да гу-е срам што чепи ноге кард)-цеди с мушки.

Iчепи очи изр нападно гледа. — Залуд је она чепила очи, ништа неје видела кво

се десило.

чепи се несввчепати се, 1. кревељи се. — Тој дете ми се увек чепи књд га

погледам. 2. наглашено се врцка кад хода. — Чепи се књд оди.

/чепи уста/изр прича без везе, трабуња.—Штотолко чепиш уста бес-потребу?!
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чепка ж пелцер, изданак, омлад. — Дала ми стринка пуно чепке од њојне китке,

Да ГИ посадим.

чепразим мн 1. горњи нокти на ногама код пca. 2. низа новчића око девојачког

врата. — Како игра у оро, такој вој звечу чепрази.

чепрљење с глим од чепрљи. —Тој неје копање компири, то-етике чепрљење.

чепрљи несвплитко копа, чепрка, в чапрља. —Пуштила кокошке да чепрљају по

мое градинче. — Целден сам чепрљила по њиву, па ми се заврте у главу.

чепрња ж суд од пола оке. — Напуни ми овуј чепрњу с ракију.

черапа ж чарапа. — Књд је поодил у војску, дала му-е едне везене черапе.

черапка ждем и хип од черата, чарапица.— Што дете оди без едну чеpáпку?

черапци м зб им од черапа. — Куде су ми черапци, да се обујем?

черапче с дем од черапа. — Кад)-ти стринка исплете топлачерапчетија, неће ти

séбну ногице.

черга жв црга (Мрковица, Лебет). — Куде нас и двн-данђс чергевикају црга и

постељка.—Куде нас су се ткале пртене черге, па ка(д)-це покриеш, ич не студи.

чергиче с дем од черга. — За детињи кревет ткала сам чергичетија.

1 чесм част,уважавање. поштовање. —Свака ти час и чес. — Такој ми чес, ћу га

утепам ако га па ватим у градинче.

чесмиче с дем и хип од чесма. — Оној чесмиче под буку већем затегло, свл

црцöри, ће пресуши.

чесмичка ж дем и хип од чесма. — На овуј сушу, још се дејани чесмичка на

Помочаницу.

честит, -а, -о срећан. — Честита ви крштевка! — Честита ви слава! — Честитови

било од сbг па довек.

честито с свечаност, честитање поводом просидбе. —Књд испросу девојку, па

пројду два-три двна, па честито праву. — Викали ни Пелагијини на честито.

четверак /четверка м/ж колау која су упрегнута два пара волова. — У четверак

се презају двоји волови. — Растове греде из Дукат докарамо ш-четверку.

четверење с гл им од четвери. — Бес четверење туј буку за поило на Долњи

кладанац не можда извучемо.

четвери несвпреже два пара волова у кола. — Да не четверимо, не би извукли

онуј буку из долину за корито на Долњи кладанац.

четверка ж в четверак. — Да ми дадеш твои волови за четверку, докарујем

камен из мајден за кућу.

четворак м воловска кола. — Упрегнем четворак, па у Предене за цреп.

четворка ж врста народног кола. — Несмо толко играли „четворку“ и „ку

куњеште“, колко „ситан чачак“, „власинку“ и „црнотравку“.

/четворно ткање изр густо ткање на четири ните. — С четворно ткање смо

ткали црге, постељке и клашње, а с лито, на две ните, вуте, ћилими, платно и тканице.

четврт м четвртина, четврти део неке мере. — Сег је дванаес и четврт, за

четврт сат ћу дојдем куде тебе. — Купи ми четврт леб и едну конзерву.

четвртан, -тна,-тно 1. квадратног обима. — Требе ти едњн четвртан дирек за

тија биндур. 2. фиг омалена особа широких рамена. — Дојде такој четвртан, јак.

четвртан м фиг човек широкихрамена.—Куде-емој четвртан, да га мати види?
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четвртка ж 1. четврти део унакрсно пресеченог дрвета. — Дај митуј четвртку

за у кубе. 2. четвртасто дрво, в трупче. —Подмести му едну четвртку да налегне, да

се не климуца.

четвртком јак човек. — Поглеј га какав је четвртко, кои, бре, мож с њега да се
носи.

четерес број четрдесет. — Четерес овце смо имали у појату, едва ги Марица

навечер измузе.

четересница ж подушје које се даје на четрдесет дана од смрти. — До че

тересницу човечја душа најде свој сврт и одтидне с овија свет. — Требе да му јутре

турамо четересницу.

четри број четири. —Четри године неје имал књд је почел да чита. —Четри браћа

смо били у рат.

/чеша јајца/изр Пландује, ништа не ради. — Кое ће он да работи, ако ја окосим,

он ће чеша јајца.

чеша (се) несв1. чеше (се).— Немојтуј да чешаш онуј работу, него узни нешто да

работиш. — Це чеша он куде га не сврби (изр). 2. тимари (стоку). — Узни чешало да

чешаш коња. 3. фиг окористи (се). — Немој се он чеша одј-туђ буђелар.

чешало с чешагија за тимарење стоке. — Дадо му чешало да отимари волови,

он га негде џембосал.

чешањ мчен белог лука. — Бе“-чешањ-два бели лук, не рачуњам да сам обедувал.

чешељм 1. чешаљ.—Не купи си чешељ на пазар, но закасујем с овија отрошљак.

2. решетка испред воденичне буке која спречава да у цивун оду предмети које нанесе

вода. — Неки ни истурил чешељ од буку и одврнул воду на одврату.

чешир м шешир. — Отка(д)-ци па ти врљил чешир, па идеш гологлав?

чеширан м 1. онај који носи чакшире. — Поглеј чеширана како се утегал у

клашњенке на брич. 2. петао са већим перјем око ногу, гаћан. — Ће грабне лисица

твоéга чеширана, млого се уврта око комшиске кокошке.

чешире ж мн 1. панталоне од клашња. — Какве да ти шијем чешире: на бричел

на клин?—Носи чешире на брич. —Чешире на брич, а на дупе ич (изр). 2. изр: чешире

на брич панталоне од клашње или шајака које од појаса до колена имају шири

испуст, односно бок, чешире на клин панталоне од клашње или шајака које се од

појаса до стопала равномерно сужавају.

чеширке ж мн дем од чешире. — Тресу му се чеширке од студеницу. — Напунил

чеширке од|-цтра.

чеширче с дем од чешир, шеширић. — Купи му на вашар чеширче, да му не

ветреје глава.

чешки прил фиг псећи, лоше. — Сви знају да с њега живи чешки, ал како

издржава, она си знаје.

чешља несвриг гребена (вуну, кучина). — Целден сам чешљала з-гребенци онај

пуста кучина.

чешљаражместо где стоје чешљеви.— Акоти чешељ неје учешљару, а кудеће

је?

чешљиче /чешљиче с дем и хип од чешељ. — Обећал сам по едно чешљиче да им

донесем, кад)-це вpнем.

чешњак м лук. — Овуј годину посадимо три леје чешњак.
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чи упит-однзам чији. — Чи си ти, куре? — Чи беше оној коњ што те урита? — Чи

ти-е тој амрел? 1

чиба ж пас (дечји). — Куде ти-е чиба? — Идемо куде чибу.

чибе узвик којим се гони пас. — Чибе, од мене! — Чибе, Бељо!

Чибике м/жмнроду селу Бајинци. — Најлоши људи у Баинци су Чибике,тојтија,

Дицка, казујем.

чибук м 1. муштикла. — Донеси ми жарчђк да припалим чибук. 2. фиг ше

ћерлема, лилихип. —На деца требе да купим по неки чибук, да понесем. 3. фигмушки

полни уд. — Неје га срам, извади чибук, па се туј, пред нас, помоча уз грм, 4. фиг

леденица на стрехи. — Наватали се чибуци на стреју од ноћашњи мраз.

чибуче с дем од чибук (1, 2, 3, 4). — Изгуби си оној црешњово чибуче (1). — Зачас

дете скрцка чибуче (2). — Упрћило му се чибуче (3). — Стојагу све покршил

чибучетија на стреју (4).

чивијаж 1. клин.— Извукла сечивија, па испадалточак. 2. фиг опасан, препреден

човек. — С туј чивију сам се еднуш изгорел, више нећу.

чивле ж мн в чивлете. — Даде ми њојне чивле за собор, а око гушу ми тури две

низе манистра.

чивлете ж мн женске ципеле са штиклама, в штривлете.— Рекла-e ће ми даде

чивлете и пет дубле кад!-це оженим.

чивта с мн 1. копите задњих ногу код коња. — Пази се добро, тија коњ врља

чивта, да те не утепа. 2. фиг пар, два (гаће, чарапе). — Спакувала сам ти у ранац за у

работу: две кошуље, два чивта гаће, два чивта черапе, пешкир и поситнице. 3. изр:

врља чивта (чивте) гица се, негодује, непослушан, тврдоглав. – Млого ми он у

sâдњо време врља чивта, ал ћу га докарам у ред на моински начин.

чивта се несв1. рита се. — Не приоди куде Зеленка, прудје, млого се чивта, ћете

упокои. 2. фиг гица се, негодује. — Немој се више чивташ, да ти не пукнем едну

надлaницу.

чивтање с гл им од чивта се (1,2). — Књд му турим железа, нема више чивтање

(1). — Досади ми с његово чивтање, мора га средим, да се еднуш ућути (2).

чивтеж мнвчивта. — Само ти врљај чивте, ћуте вржем за јасле, па ће стрижеш с

уши.

чивтосување с гл им од чивтосује (се).

чивтосује се несввчивта се (1,2). — Тој ждребе се млого чивтосује (1). — Што се

ти чивтосујеш, ка(д)-те ники не дира (2)?!

чивут / чивутин м фиг безосећајан, наопак човек. — Чивут, бре, неће ништа да

уработи како требе, све на своју главу. —Да знаш родила си чивутина, па ти глеј како

ћеш с њега, ја н-умејем.

чивутка жлоша, наопака жена. — Како доведе туј чивутку, настадоше свађе и

карања по кућу.

чивуцки, -а,-олош, наопак. — Ко да-е од чивуцку сорту овој дете: ни(т)-це води,

ни(т)-це тера.

чижимка жузица, канап (Горње Гаре), в сицимка. — Озгор туриш лозе, па врећу

превржеш ш-чижимку, да не испадају компири.

чижма ж чизма. — Укаљал чижме по орање, па такав оди по кућу.
*

чижмица ж дем од чижма, женска чизма, чизмица. — Ишла у Лесковац да купи

чижмице.
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чижмиче с дем од чижма. — Напунило му се чижмиче с воду, па само гмичка

књд оди.

чиколада ж чоколада. — Ако ме слушаш, ка(д)-дојде башта из работу, ће ти

донесе чиколаду.

чиколатка ж дем и хип од чоколада. — Пробамо и ми од његову чиколатку.

чилагерм пејчича у смислу старији човек. — Пројде неки чилагер и пронесе

чантру с неки списак и само питује чија-е која кућа.

чилац м в чича. — Кво продаватија чилац што пројде с могаре нис-пут?

чиле мв чича. —Ћети покаже чиле што ме дираш. — Чиле, куде си пошал с кола

и волови.

чим прил пошто, кад. — Чим дојде, нека ми се одма јави.

чинење с гл им од чини.

чини несв1. ради. — Не чини оној што не би волел други дати чини (изр). 2. фиг

вреди. — Не чини ни лулу дуван. — Чинили ти нешто да ти дадем сто динара? — Не

чини ми ништа да ми дадеш не знам кво, књд њега више нема, 3. фиг чини што форме

ради. — НесЊм гладан, ал да му чинимо работу.

чини се несв1. причињава се. — Све ми се чини неки подиза вракњицу, па

излезнем на прозор и гледам. 2. присећа се, изгледа. —Чини ми се тој беше за лањски

Петровдњн.

чинимиске речца изгледа, по свој прилици. — Чинимиске још несмо платили

траварину за стоку.

чиновим мн два пободена кочића, који, заједно са трећим („кука“), служе за

сновање основе. — Жице се премотују на чинови такој што се укрсту, па тег иду на

куку.

чипа ж овца малог вимена. — Што ми не докара чипу, да гу измузем?

чипав, -а, -о в чуљ (2), малих ушију. — Све им овце чипаве, таква им сорта.

чирак м 1. свећњак. —Донеси чирак за свећу, 2. мајсторев помоћник, шегрт. —

У дугању е имал два чирака што су учили ковачки занат.

чис, -та, -то 1. чист. — Срећа-е ако добиеш чис кревет. — Никад неје чис. — Чис

ко свињче (ирон). 2. здрав, нормалан.— Неје чис с памет. 3. фиг крив. —Да-е чис не би

га апсили. 4. изр: —Тој му-е чис промашај. — Нема си он од -тој три чисте. — С чис

образ мож куде оћеш.

/чиста работа/ изр у реду, како треба. — С њега неје чиста работа.

чистен,-а,-отрп прид чишћен, прочишћаван.—Ујануарјечистен пут од-Црну

Траву до Мејане.

учистење с чишћење. — Данђс је чистење на гувно, јутре насађујемо снопје, да

вршемо.

чисти понеделникм вер први дан поста по великим Ускршњим покладама. — На

чисти понеделник печалбари пооду у работу, а врћају се за Петровдњн.

чисти се несвриг склања се. — Чисти се испред мене, не могу и тебе да пазим

докле уносим џакови.

чистина ж ширина, чист простор. — Искарамо овце на чистину, па књд ги

раширимо да пасу по ладовину.

чистинка ж дем од чистина. — Туј, под Длаги рид, има една чистинка и куде њу

извор, туј предвечер да свртиш говеда, туј ћу те чекам.
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чистос 1. чистоћа. —У авлију им све чисто. —Да неје куде њитaкoјчисто, не би

се оженила там. 2. фиг тачно. — Књд га средимо, прасе излезе чисто дванаес кила. 3.

изр: — Чисто ме срам од њу. — Чисто ми дојде да полудејем од њега. — Чистоћу га

утепам. — Тој с њојну мрешку неје чиста ствар.

читав, -а,-о фигнормалан, здраве памети. —Овде нема еден да-е читав. —Одма

се видело да неје читава. — Ако-е он читав, овде ме прекољите. — Како да останеш

читав куде овакви људи?

чича м стриц, сваки старији човек. — Дојде чича Драгољуб иc Куманово и

донесе ни кавали и дудуци да се учимо да свиримо.

/чичак/изр:— Од њега не можда мрдне, залепил се за њу ко чичак. —Пун пресак

ко чичак.

/чичинетарабе изр далеко. — Врљи га чак у чичинетарабе. —Одлете там-доле у

чичине тарабе.

чичини м поим прид сви који припадају стричевој породици. — Отишал у

чичини, па се не врћа.

чичица момален старији човек. — Сек ће питамо чичицу, накуде да идемо за у

Павловци.

чичка м дем и хип од чича. — Дошал војчичка из Власину. —Ћу те тужим куде

чичку.

чичкав, -а, -о учичкан, пун чичака на себи. — Куде си се грваљал, па си такој
чичкав?

чишалкажмера за одређивање ширине основе код ткања. — Една чишалка има

три жичке.

чкембав, -а, -о с великим трбухом. — Волови му млого чкембави, како ће да

вучу кола?

чкембакмпеј велики стомак.—Напунили вишетијачкембак, докле ће едеш?

чкембар м пеј велики стомак. — Удари га у чкембар, па му расипа пашиште. —

Виснул мучкембар преко чешире.

чкембе с стомак, шкембе. — Књд би могал, све би натурал у тој чкембе.

чкембоња м човек великог стомака, алав човек. — Ел остаде нешто иза чкем

боњу, ел све поеде?

чкола ж школа. — Ел ви такој учу у чколу да стари људи не сматрате?

чкољав, -a, -o 1. чворноват, нераван. — Како се потреви да набереш оволко

чкољава дрва, па кои ће ги цепи? — Куде потревимо чкољаво путињче, све ци

истепамо ноге. 2. фиг лош, пргав, незгодан човек. — Од њега почкољавога човека

несам видела. — Чкољав ко чкољаво дрво.

чмава несвдрема, излежава се, ленчари. — По целден чмава, ништа не узима да

работи.

чмавало с дрeмљива особа, ленчуга. —Ће га затекнеш дом, тој чмавало сигурно

још спи.

чмавање с гл им од чмава. — Навикал на чмавање, тешко ће ти он нешто

помогне.

чмаи несв1. повуче се у осаму, чами. — Ватил га лењос, па си чмаи дома по цел

ден, ко да има сто године. 2. фиг тиња, не гори (ватра, влажно дрво). — Чмаи дрво на

огњиште, никако да се разгори. — Што ти чмаи огењ, што не туриш неку сучку да се

разгори. — Гасарче бес-потребу чмаи на остал.
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чмање с гл им од чмац. — одви ни се о тој његово чмање.

чми несввчмаи. — Још ли чми, још ли се неје дигал, а ми трећи пут докарамо

снопје. — Не чми нат- књигу, него учи!

Чобанац м висораван на Острозубу. —Ђе се најдемо на Светилију на Чобанац.

човечаљка ж врста сове, в буљина, вурулејка — По цел ноћ човечаљка уpулуће:

човек човек човек, прецказује да ће умре неки из малу.

човечина мауг и пеј од човек. — То-е млого гадан човечина, све гитера по-душу

да работу.

, човечиште сауг и пејодчовек.— Што-е гаднотојчовечиште, а што-е безобразно.

— Усарави ме тој човечиште.

чојан, -а, -о од чоје, чохан. — У Мораву носу чојана одела, а куде нас само

клашњена.

чок м 1. малтер од креча у који је стављена и козина, намењен за плафон. —

Нека(д)-цмо плафон мазалиш-чок, а свкс продужни малтер, 2. изр:— Чорбачок, месо

јок!

чока несвв боде. — Искарају говеда на Шанци и Мали Чeмeрник, па чокајy

волови.

чока се несв1. куца се. —Прво се чокају ш-чаше, патњг пију. 2. боде се, судара се

главама. — Воли да гледа како се чокају волови. — Залету се овнови, па се чокају с

poгови. 3. ударају се, боду се главама (деца). — Немој се више чокају, ћу ги утепам, ће

ги заболи глава.

чокалица ж пејв чокало. — Ударила га по чокалицу, па му пуштила крв.

чокало с пеј нос, њушка. — Падал и разбил чокало. — Ударил га по чокало.

чокањ м 1. суд којим се служила ракија. —Попимо по чокању Тозину кафану. 2.

фиг нос, њушка. — Књд га доватим, ћу му размрљим тија шиљ чокањ

чокање с гл им од чока (се), 1. куцање. — Бе“ чокање, нема пиење. 2. борба

бикова. — Напудили говедара због чокање волови.

чокањче с дем од чокањ. —Тујувек попиемо по чокањче, па уз бедем—дом.

чокљас, -та, -то чворноват. — Требе ми едно чокљасто дрво, како топузина, да

се браним од пцета.

чокне сврудари углаву. —Чокну га са штапче малко поглаву, а он се раскука.

чокне се свр 1. куцне се. — Да се чокнемо за овој честито, да попиемо за срећу,

здравјe и весеље. 2. удари се у главу. — Чокнул се на греду у плевњу докле-е газил

сламу. 3. сударе се главама. — Чокнуше се деца. — Па, деца се чокну и тој брзо

одболи. — Кад)-це чокну волови, тој пукне.

чоља м напрасит човек, свађалица. — Куде бљш налете на тог чољу, да се
посвадите.

чољав, -a, -o 1. напрасит, лоше нарави, намћораст човек. — Ем што-е чöљав, см

не попуста, о-це бие. — Млого-е тој чољава жена, тешко се с њу излази на крај. 2.

искривљен, извитоперен. — Чољави му прсти, па не можда носи ципеле.

чољкажженалоше нарави. — Неће ме више видитај чољка, увек се посвадимо.

чомба ж бела овца с црном шаром на глави. — Како загуби бkш чомбу?

чорапаж (мнчорапци), в черапа. — На сви исплето, свлја остадо бе“-чорапци.

/чорба/изр: — Он ти-е запршка у сваку чорбу (наметљивац). — Запржи му чорбу

(напакости). — Потече му чорба из нос (крв).
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чорбалек м чорбалук. — Тури чорбалbк на сред, па нека си сваки завати с

кутлачу колко му требе.

Чорбар м надимак.

чорбас, -та, -то чорбаст. — Гине за чорбас гра с јагњећа ребра.

чорбаџија м зоол птица певачица.

чорбичка ж дем и хип од чорба, чорбица. — Сел малко да куснем чорбичку, за

друго несšм.

чорбуљак м пеј од чорба, неукусно јело. — Сама си јеђ тија чорбуљак. — Само

знае да напраи чорбуљак и ништа друго. — Бес чорбуљак неће да еде.

Чочин кладанац ммтнизвор, ливаде. —Одј-Чочин кладанац смо заватили воду

за у село.

чубри несв напреже слух, страхује, стрепи. — Што чубриш уши, немој се

плашиш, ја сам туј, при тебе.

чубрил м уплашен човек, човек напрегнутог слуха. — Чубриле, које си толко

учубрил”

чубураж фиг извор с корубом за доток воде (Власина).

/чува стра/изрхрабри, охрабрује, чува од страха, в брани стра. — Куде гођда

иде води некога да му чува стра. — Ја ти чувам стра а ти бери јабуке.

чуваран, -рна, -рно онај који чува, штедљив. — Млого-е чуварна жена, а што-е

па приветљива.

чувателник / чуватељник м штедиша, онај ко води рачуна о новцу и свему. —

Снаа ми-е чувателник, една домаћица.

чудење с чуђење. — Откуд свгтој чудење, ка(д)-це такој договоримо сви?

чудило с безизлаз, страва, страх. — Од њега се еднуш вати у чудило кое да

работим, пованџирал човек. — Ће дојдеш и ти у чудило, ће видиш ка(д)-те спопадне

које ће чиниш!

/чудо с изр:—Чудо едно кво све не работина овија свет.— Вати се у чудо како ћу

сњг без динар. — Тој чудо несем видела откLд пантим за себе.— Оће да ми покаже оној

његово чудо.— Чудо невидено. —Да видиш какво-етој чудо одј-дете. —Укачи се на

тој чудо и дојдодом.—Створи се од неко чудо куде мене. — Свако чудо за три дана. —

Чудо да сам преживела. — Чудо да га срето, ка(д)-туј не живи. — Големо чудо сам за

њега чула.

/чудом се чуди/изрневероватно. — Чудом се чудим да ме неје викала за такву

работу. —Чудом се чудим одоклевој толке паре за волови. —Да станеш и чудом да се

чудиш колко личу едњн на другога, ко близнаци.

чуе несв1. чује. — Чуелитија глушча, ел се праи?—Чуе, ал не аје. — Чуе на едно

уво, на друго му излезне. —Чуе како риба у воду. —Чуе оној што не требе, што требе

— не чуе. — Глуваћ па не чуе. 2. фиг превише обазрив, осетљив на нешто што се (од

њега) крије. — Чуе и трава како расте. 4. a) изр: неје ни чул нијејош почео да се пече

(хлеб). — Још ка(д)-цам га турила у шпорет, леб неје још ни чул. б) изр: да не чу(ј)е

ђавол хвала Богу. — Да не чуе ђавол, добро му-е данаске.

чуе се несв1. прича се. — Чуе се свашта за њега. — Чуе се иде му добро. — Немој

после да се чуе нешто друго. 2. јавља се, навраћа. — Чуемо се понекад. — Кад)-це

чуемо, ћу му кажем.
* 1 t t у t 1 • 1 1

чук“ м чекић. — Убил прс ш-чук. — Сваки си мајстор носи чук с њега.

чук“ узвопонашање звука куцања.—Чук, чук, евени, дојдомо па ненајавено.
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чука“ ж брдо. — Ене гу з-говеда, горе, на чуку.

Чука“ ж мтн брдо, гребен. в. Мала Чука, в Голема Чука, в Жутинска Чука.

Чука“ ж село. — Чукљанске мале су: Печиновци, Диминци, Дрндари, Радо

винци, Грци, Бољари, Ракинци, Цигани, Мечкари, Валог, Каше, Тесково и Зајци.

чука“ несв1. закуцава. — Чука ексери у тарабе, скроз разлабавене. 2. млати,

тресе.— Узел чукач, па чукали, чука снопје. — Чука грcнице, да одмени матер. — На

премет чукамо постељке. —Чука грумење зевњу по орање. 3. куца.—Ја поче да чукам

на врата, она се оцкpкнуше. 4. звони. — Чука звоно за ручак на радници. 5. фиг шкопи,

јалови бика. — Чука јајца на бика све дрвен чук.

чука се несв1. куца се. — Чукаше се, чукаше, докле гу не испразнише и врљише.

2. туца јаја. — Јајца се чукају на Велигден.

/чука се у главу/изркаје се, очајава. — Свт нек се чука у главу, књд му девојка

отишла за другога. — Ће дојде дан кад!-це сви они чукају у главу, ал нема више

Сибина да им помогне!

чукаљ м 1. пањ. — Седи на чукаљ, подбочил се, и чекате. 2. самотник, усамљен

човек. — Ене га дом живи чукаљ, без нигде никога. 3. фиг курје око. — Дигал му се

чукаљ на прс, па не можда оди. 4. зглоб код животиња. — Омршавеле овце, све им

излезли чукаљи. 1

чукаљкам в чукач (1). — Узни чукаљку, па да барабар чукамо снопје.

чукање с гл им од чука“. — Требе им добро чукање, па тšг да ги насађујемо за

вршу. — Уплаши ме с тој чукање сред ноћ.

чукар м 1. брдашце. — Развикал се од-чукар не можги довика преко реку. —

Укачи се на чукар, мож ће ги видиш негде. 2. гомила нечега. — Што не растрвиш тија

чукари по ливаду што су ги напраили бробињци?

чукаре с дем од чукар. — Седни на чукаре и туј ме чекај (1). — Збра се жито од

гувно — цело чукаре (2).

чукарче с дем и хип од чукаре. — Ене ги деца играју се на чукарче.

чукач м 1.мотка којом семлати сноп да би се истресло жито из њега. —Требе

добар муж да чука снопје с овај чукач. 2. полуга на трлици којом се трли конопља

(нож), в бијач. — Заболе ме рука одј-чукач, млатејећи грcнице.

чукле с дем од чука", брежуљак. — Там, на оној чукле, остадоше ми клепала,

донесиги, да наклéпам косу. —Таман накара овце утрлу, књдете га вук на чукле.

чукленце с дем од чукле. — Окоси до чукленце, па балдиса.

Чукљанин м човек из Чуке.

Чукљанка ж жена из Чуке.

чукљански, -а, -о који је из Чуке или припада Чуки.

Чукљанче с дете из Чуке.

чукне свр 1. лупне. —Чукни ми у вракњицу, књд пробдите за на пазар. 2. фиг дође

памети. — Ће га чукне и њега нешто у главу, ће се опамети, ал ће буде касно. 3. фиг

падне на памет. — Књд му чукне, дојде куде мене да поседи.

чукне се свр 1. удари се, повреди се. — Чукнулсе малко по цволику, ал му рипила

гука. 2. фиг дозове се памети, освести се. — Чукни се малко с прс у главу, немој

после, књд је касно да ровеш.

чукнут, -а, -о ћакнут, луцкаст. — Да неје чукнут, па да га бијеш, овакој му

одбијеш на глупос.
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чукорење с гл им од чукори. — Да бар понекад чуеш нис-пут чукорење, ништа,

нигде ники, пустињак.

чукори несвкорача, хода, иде. — Ете, сЊг лето, па људи чукору нагор-надол, а

зимени нема ники.

чукур мв чукуран. — Порасал онолки чукур, па за ништа не аје.

чукуран м својеглав, тврдоглав човек — Како ће излезне на крај с онога чу

курана, сам Бог знаје.

чукуранка ж тврдоглава, својеглава жена. — На туј чукуранку требе добар

ћотек, да малко подвије шију.

чукуранче с својеглаво дете. — На време да укараш памет на тој чукуранче, да

ти после не еде џигерицу.

Чукурусци м заселак.

чукче с (мнчукчетија) дем од чук. — Деца ти узоше чукче, да се играју, залуд га

ти тражиш.

чуљ, -a, -o 1. без ушију, безух. — Лакоће га познаеш има едно чуљо уво. —Чијо-е

оној чуљо куче што облита по сокак? 2. са малим ушима. — Оцекли на куче уши, па-e

cir Чуље, да би било поопасно, 3. са сломљеним рогом (говече). — Ел оној твоја онај

чуља крава?

чуљам чуљав човек. — Неје он крив што-е чуља.

чуљи несв1. ломи, крши.— Узелтојагу па чуљи чибуци на стреје. —Чуљи рогови

наговеда. 2. прислушкује, ослушкује.— Пришал куде врата пачуљи, да чуе кво орату.

/чуљи уши изрв ћули уши. — Наплашен човек, па на свашта чуљи уши.

чуљка ж 1. женска особа без уха. 2. женска особа са малим ушима.

чуљком 1 мушкарац без уха. 2. мушкарац са малим ушима. 3. ован или во

окрњеног рога. — Млого ожеднел чуљко од солило, па пресуши бару.

/чуљко чуљковић/ ирон изр као одговор на питање: Како се викаш?

чуљчамв чуљко.— Онајчуљча се нешто млого уврта око Добринкину кућу.

чума ж 1. колера. — Иш, чума ви затрела (клетва). — Што не дојде нека чума, да

овој све потамани, а не да се оволко мучим и ништа не стечем. — Чума ги изела,

уpнисаше ме душмани. 2. фиг жена неуредне косе. — Уватиле се две чуме на сокак, па

се поскубле.

чумав,-а,-орашчупан, неочешљан. — Нема књдужурбу ни да се очешљам, него

излезо овакој чумав.

чумави се несврашчупава се. — Кудеси се тој чумавила, те си такој чумава, чума

те изела.

чумбуљ м велики прамен косе, чуперак. — Што се не почиша ко човек, него

пустил онолки чумбуљ

чумбуљан м човек са великом косом. — Ћу ватим тога чумбуљана, па ћу га све

искубем.

чумбуљанка ж жена са великим праменом косе изнад чела. — Млого нешто око

тебе уодује онај чумбуљанка.

чунгар м велики стари пањ, в крндар. — Реко дрва, несšм рекла да ми докарујеш

чунгари. — Што су родиле јагоде у Овсиште, по чунгари.

чунгур м тамбура. — Наши су у печалбу, књд имају слободно, књд не работу,

свирили на чунгур, ел у дудуче и гајде.
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чурм дим, в чад. — Голем чур се диже из)-Стаменкову долину, запалише деца

нечијо сено. — Подавимо се у чур, разргај жар, да се огењ разгори.

чурење с глим од чуpи (ce), 1. димљење.—По чурење сам видел куде чувате овце,

такој ви најдо, 2. пушење. — Ако му смита, што неје остаил чурење.

чури несв1. дими. — Цел ноћ главња ће да чури, боље гу запрећи, па јутре па

наклади огењ. 2. фиг пуши цигару. — Још чуpим „мораву“, мисли да баталим, ал

касно-е за прет крај. — Чури како главња.

чури се несвдими се. — Чури им се оџак, мора да-е неки из вамилију ноћаске

дошћл.

чурило с дрвена направа у бучки којом се млати млеко да би се добио маслац. —

Од)-цилно бучкање, пуче мичурило, бkш надокрајке. — Да ми провpтиш добро дно

за чурило, да боље бије масло.

чурилце с дем од чурило. — У-сред бучкање предвои ми се чурилце.

чуриљак м аут од чур. — Напраи се чуpиљак у кућу од-тај дрва.

чурљава ж дим, задимљеност. — От кво-е онолка чурљава у бару, да неје неки

требил ливаду, па запалил шушљак. — Напраи чурљаву с тија гливци.

чурљави (се) несвнакупља дим, смрад од гарежи. —Да л до време, ел до комин,

нешто ми шпорет стално чурљави. — Немој се бар ти чурљавиш, ако сам се ја

начурљавил чистејећи ћунци.

чурљавина ж 1. в чуpљава. — Запали трње, диже чурљавину. 2. фиг бежање,

бежанија. — Даде дете чурљавину, ники да га стигне и вати.

чурне свр фиг јурне, побегне. — Књд ме виде с помагаљку у руке, чурну, нигде

штило.

чурњава“ ж в чуpљава. — Голема чурњава на Плану, запалили се борови, па

вуца.

чурњава“ ж бежање, бежанција. — Ене га луди Милојко, ватај чурњаву. — Књд

видеше зор, ватише чурњаву.

чурчек м дем од чур. — Загаси се огењ, тике по малко иде чурчђк.

чутураж 1. дрвена ступа, аван. — Узни тучи чутуру, па ми стуцај овија венћц

поприку. 2. суд за ракију. — Напуни чутуру с ракију, па гу донеси уз обед. 3. фиг пеј

глава. — Чвокну чутуру на греду, па се расеко, 4. фиг приглупа особа. — Викал сам на

туј чутуру, ал нете ме послуша. — Носи онолку чутуру, а ништа не знаје. — Не улази

вој у чутуру, па тој ти-е (не схвата, не разуме).

чутуран м тврдоглава мушка особа, в главуран (2). — Не те да ме послушатија

чутуран.

чутуранка ж тврдоглава женска особа. — Само нек се врне, све ће вој стуцам

чутуру на туј чутуранку. — Те гу Анка чутуранка (дечја пошалица).

чутурил мв чутуран.— Само ли видимтогчутурила, има му сваштанакажем.

чутурка ж дем и хип од чутура, чутурица. — Напуни ми чутурку с ракију, да си

понсссм.

/чучи изр. — Чучи, мучи, Тодоре, не порасал погоре (из бајалице).

чучка“ ж столичица, троношка.— Примакни чучку уз прикладник, па се греј.

чучка“ несвудем знач: чучи.— Сваки час нешто чучка, која му-еработа, незнам.

н чучка се несвриг мучи се, петља се. — Које се чучкаштуј, око кола, које им

фали?
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чучкање с гл им од чучка (се). — Ел ће буде нешто од твоје чучкање око кола,

опраили ги?

чучком човекмалограста. —Пази се ти добро, немој чучко дати запржи чорбу,

тија су опасни.

Ш

џа узвизр:— Џа или бу, нешто мора да уработиш, не можда чекаш! — Џа овој, џа

оној, никад не знаје кво оће.

џабалbкмјевтиноћа.—Мислу куде мене је све џабалек. —Нема ништа џабалак,

мора се заработи. — Дадо га за џабалbк, како се такви јунци не продавају.

џабе прил 1. бадава, узалуд. — Џабе сам доодил, књд прецедник нејетуј. — Џабе га

тражиш, неје дошал. 2. бесплатно, врло јевтино. — Неће га узну и џабе да им га

даваш. —Даде ми тој све џабе. —Ћети га даде за џабе, колко за каву и пиво. 3. изр: —

Џаба га било, ка(д)-те уцењује.

џаболебарење с глим од џаболебари. — Научил на џаболебарење, ал више нема,

на пролет га водим с мене у работу.

џаболебари несвленствује, излежава се. — По целден џаболебари, чека да му

падне с небо.

џаболебарош м пејготован, ленштина.— Уватил се све џаболебароши, па се не

сврта дом.

џаболебоња м пеј лизилебоња, нерадник, в џаболебарош. — Очувала сам џа

болебоњу, за ништа не аје, а све оће да му-е потаман.

џаб-џабе прил сасвим џабе, виабе, 1. узалуд. — Џаб-џабе сам се тепал да доодим

чак из Острозуб. 2. бесплатно, доста јевтино. — Даде ми га џаб-џабе, ни пару нете

да узне. —Да га дадем џаб-џабе не могу, онолко сам га чувала, ранила, негувала.

џавга несв1. кевће, кивка. — По цел ноћ џавга тој њино кутре. 2. фиг прича,

трабуња, галами. — Немој ми џавгаш над главу, немам више живци.

џавгање с глим од џавга. — Заглуну ми уши с његово џавгање. — Оглуве од)-тој

џавгање.

џавгар м 1. пас који стално лаје. — Лаје, па устура нешто тија џавгар. 2. фиг пеј

причалица, трабуњало. — Не могу да добдим од онога џавгара, ће ме па салети

з-баљезгарије.

Џавгарим мн заселак села Баинци и надимак фамилије из истог засеока.

џавгарка ж фигпеј порокуша. — Отишла куде џавгарку да изоговарају село.

шавгарче с 1. пашче које стално лаје. — Не бој се, неће те изеде, тој џавгарче

само џавга не уида. 2. фиг пејдете причалица. — Родила џавгарче, поголемо од њу.

Шавдари м мн заселак и надимак фамилије близу Црвеног Брега.

џавеља се несв1. игра се, дави се у игри (пси). — Не дирај кучићи ка-це џавељају,

ћете изеду. 2. фиг свађа се расправља се (деца). — Ча/c1-ce џавељају, па се потепају,

ча(c)-се миру, па споређују.

џавељање с глим од џавеља се, 1. играње паса. — Не можда пројдеш по пут од

кучјо џавељање. 2. фиг свађа, расправа (дечја). — Немој се мешаш у њино џавељање.

це поџавељају, па це играју.
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џавка несв1. лаје, кевће. — Џавка око кућу, па растура. — Гладно куче, па џавка.

2. фиг тражи, моли (дете). — Сваки ден ми џавка да му купим по нешто.

џавкање с глим од џавка.—Досадише ми и деца и кутpиштаж-џавкање, усветћу

побегнем од њи.

џагала с мн ситан алат, вурутке, в гађала. — Куде си ми денула мајмунку

(печалбарска торба)ж-џагала? —Збери си џагала, несити, синко, за овујработу.

џагаља, џагаља узв више пута поновљен — ономатопеја испразних разговора.

— По целден само џагаља, џагаља, торочу ус-каву, за ништа се не ватају да работу. 2.

ономатопеја жагора.— Џагаља, џагаља, неки иду ус-пут, излезо да видим кои су тој.

џагољ м разговор више људи, галама. — Куде комшију стално неки џагољ.

џагољење с глим од нагољи. — Чу џагољење, па реко и ја да дојдем. — Кућа без

џагољење неје кућа.

џагољи несвприча, разговара. — Почело дете да џагољи. — Неки џагољу пот

кућу, а не виду се. — Млого нешто џагољу врапци, ће буде голема зима. — Кво ли се

там толко џагољи?

џада ж фиг бег, бежање. — Ватише џаду, књд ме видоше да доодим.—Децо, џада

дом!

џак м 1. иак. 2. мера за тежину: 70 кг.

џака несв1. мољака, упорно тражи. — Мрзугу, не иде куде никога да џака, да

проси. — Немој ми сваки дан џакаш паре. — Дошла па да џака шићер и каву. 2. проси.

— Иду Цигани по село и џакају сланину, маз, леб.

џакање с гл им од џака. — Како ће живиш, од џакање ли? — Досади ми више

ж-џакање.

џакуљина ж пеј 1. велики џак, стари џак. — Туритеј џóпке у џакуљину, па на

таван. 2. прње, стари одевни предмети. — Збери теј џакуљине и врљи у шумак, у

браниште, књд ги ники не носи.

џакуљинка ж дем од џакуљина (1, 2). — Кво ли стално носи у онеј пртене

џакуљинке? (1). — Њојне џакуљинке ће стану у едну врећку (2).

џакуљинче с дем од џакуљинка. — Носи с њу едно џакуљинче. — Што ће вој

толка џакуљинчетија?

џам м 1. стакло, окно. — Прснул ми џам на пенџер. — Попуцаше џамови

от-промају. 2. наочари. — Чијо-е тој детеж-џамови?

џамбас м 1. фиг осион, напрасит човек. — Немојте преебе тија џамбас, еднога

ли-е у село усаравил. — Доведе некога џамбаса, те му продадо теј две кравице што

имаше. 2. изр: на џамбас на брзину, на превару. — Прееба га на џамбас. — Ако га

уватиш на џамбас ће ти потпише. — Фикни га на џамбас!

џамбас /џамбаске /џамбаски прил на брзину, површно. — Немојтакој џамбаске

да косиш, да ти не остањују оплазине. — Све би на џамбас, ал не мож. — Нећу

џамбаски да ми работиш, него полак и како требе.

џанабет / џенабет м напрасита, пргава, осорна особа. — Не знаш какав је тој

џенабет одј-џену.

џанарика ж бот врста дивље ситне шљиве. — Одј-џанарике-е млого здрава

ракија, сви кои су гу пили ене ги свг на друм, под Јерич, лежу упокоени.

1 џанарка жв џанарика. — Не стигнемо да оберемо све џанарке, поеду ги овце и

СВИЊе.
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џангара несвчангара, клепеће. — Нешто у ћошку џангара, да се па неје закућил

поганац?

џандарм жандарм. — Трг су га били одвели џандари чак у Власотинци.

џандаркам осорна, строга жена. — Више нећу прооратим стуј џандарку, она

ће мене да суди кво требе да работим.

џандрљив, -а, -о пргав, напрасит, осоран. — Да знаш млого-е џандрљив, немој

се качиш с њега.

џандрљиви се несвсвађа се, инати се. — Кажи на Стоилка да ми се млого не

џандрљиви, ако и ја почнем да се џандрљивим, на големо има испадне.

џандрљивка ж пргава, свадљива женска особа. — Престаде да ми се довлачи у

кућу џандрљивка.

џандрљивком пргава, свадљива мушка особа. — Ако оћеш расправију, туј ти-е

џандрљивко, ја немам живци за тој.

џандрљивче с пргаво, свадљиво дете. — Како се здаде такво џандрљивче, књд

му ники у род неје џандрљив?

џањка несвтражи, проси, мољака. — Џањка да иде куде сестру у Власину,

џањка да му дадем паре, пакво још оће? — Немој ме више џањкаш, ћуте утепам! —

Прашчина џањкају свињу за сису.

џањка се несвсвађа се. —Што ви-е неподелено у кућу, па се стално џањкате?

џањкало с онај који стално нешто тражи. — Залажи с нешто тој џањкало,

докле не стигне ручак. 1

џањкање с глим од џањка (се). — Одви ми се од његово џањкање, па узо малко да

му се надрењам, да се оћути. -

џапа се несвсвађа се, расправља се. — Џапају се око имање ко да несу браћа но

крвници.

џапање с гл им од џапа се. — Ништа неће напраји ж-џапање, боље нека се

договору за све.

џара несвмеша, подстиче (ватру, огњиште). — Кои стално џара по огњиште те

оволко чури.

џарка несвудем знач: цара. —Седи такојуилан и џарка по пепелу огњиште.

џарка се несвдира се, изазива.— Само се џарка сврсници, па после стење, књд га

бију.

џаркање с гл им од џарка (се).

џарне свр 1. подстакне ватру. — Џарни огењ, ега се разгори. 2. дирне, изазове

кога. — Тија апаш воли да се џарне са свакога.

џаче с дем и хип од џакче. — Још тој џаче имам брашанце и више ич.

џбуњ м жбун. — Утрча зајац у џбуњ и — готово.

џбуње с зб им од џбуњ, жбуње. — Требе отрсимо оној џбуње око појату, неје

убаво да расте туј.

швајзне свр фиг удари, тресне. — Беж, он неје касветан, ће те џвајзне с онуј

мотку, да те замлати.

џвокне свр в чвокне. — Џвокнул га у главу и оволка му се чамуга дигла.

џворне свр в чворне. — Кад-те џворнем, има све sвезде да изброиш.

џврка несв штрица, шикља, прска. — Кад музе краву само џврка млеко у канте.

— Џврка вода у витришњак.

џвркање с гл им од цврка.
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џвркне сврштрцне, прсне.—Наступи на камен, џвркну блато, па ме ушљиска.

шврља несвикраба, шара. — Куде си му падне џврља по свеске, по књиге, не

питује ел може.

џврљање с гл им од цврља. —Тој неје писање, то-е џврљање, ако ће да писујеш,

тљг мора убав рукопис да имаш.

џгањ м гомила, руља. — Немој ми више збираштија џгањ око кућу. — Какав се

тој џгањ збрал доле куде раскрсје?

џгоља м мршавко. — Беше џгоља како малечњк и остаде си џгоља.

џгољав, -а,-омршав, неухрањен. — Деца вој млого џгољава, ко да им недава да

еду.

џгољавка ж мршава женска особа. — Куде ће џгољавка да се заметне с онолку

торбетину до Предене.

џгољавком мршава мушка особа. — Јес је џгољавко, ал је у руке цврс.

џгољавче смршаво дете. —Требе да едеш добро, да не будештакво џгољавче.

џева ж вика, галама, жагор. — Дигла се џева на Радоила до небо. — Без џеву

н-умеје да работи.

џевап м 1. страх, в зорт (1,3). — Дај му џевап (запретиму). — Без“-џевап неће

те послуша. 2. фиг памет, вакал. —Узни се, бре, дете, у џевап! — Нема си ич џевап, па

си луња куде си оће.

Џеврљанка м мти планинска коса, превој испод Павлове грамаде. — Едва се

дотркаљамо иlзЈ-Село до Џеврљанку.

џезве с дем од џезва. — Чим неки дојде, одма тура џезве на шпорет.

џезвенце с дем од џезве. — Пристави каву у џезвенце, а не питува ел пијеш.

џезветина ж ауг од џезва. — Насипа ми млеко у едну џезветину.

џезвиче с дем од џезве. — Пие ракију из ардов седно џезвиче, па га сакрие пот

појес.

џембосан, -а,-отрп прид од гл џембоше, изгубљен, затурен. — Беше туј матика,

а куде-e џембöсана не знам.

џембоcување с гл им од џембосује (се), затурање, губљење. — Немој ме на

беђујеш за џембоcување џопке, сам си ги џембосал.

џембосује (се) несвзатура (се), губи (се), нестаје. — Не знам кво ми-e: почела

сам нешто да џембосујем ствари. — Куде ми се џембосују ствари ис-кућу, не знам,

мож ги неки крадне.

џембоше свр изгуби, затури. — Џембосала сам негде ножице за стрижење овце и

не могу ги најдем.

џемпир м џемпер. — Заплето џемпир и такој си остаде, не даде ми друга работа

да га доплетем.

џемпирћкм дем од џемпир. — Што стално носиш тија џемпирћк, немаш ли

други?

џемпире с дем од џемпир. — Брзо ти омале тој џемпире.

џемпирина м ауг од џемпир. — Не могу да носим туј дебелу џемпирину.

џемпирчек м дем од џемпирче. — Млого ти убав тија џемпирчек.

џемпирче с дем од џемпир. — Омале ми нешто џемпирче.

џемпирчина маут и пеј од џемпир. — Исплела џемпирчину за Краљевића Марка,

како да гу носим?

џенабет м свадљивац, незгодна особа. — Тој ти-е џенабет жена.



1036 Радосав Стојановић

џендрљив,-а,-освадљив, пргав,— они некако, ал мужена млогоцендрљива.

џендрљиви се несвсвађа се, инати се. — Што се џендрљиви, књд га никине дира.

џендрљивка ж свадљива женска особа. — Стуј џендрљивку ако више про

оратим, уста да ми се посереш.

џендрљивком свадљива мушка особа. — СЕл тражи кавгутија џендрљивко.

џендрљивче с свадљиво дете. — Па и тој џендрљивче, оће се задева.

Шепа жЏеп, место код Владичиног Хана. — Работил сам у каменолом, у Момин

Камен, куде Џепу.

џепиче с дем од џеп, џепић. — Како немаш куде, књд имаш џепиче за тој.

џепче с дем од џеп. —Туритуј костуру у џепче.—Испадлому колце иж-џепче.

џерима ж опака болест, несрећа. — Наџарал неку џериму у Немачко, па умрел,

— Умрел одј-џериму. — Ватила га џерима, па се уџипнул у кревет.

џибраж фиг слаба шљивовица. — Од јутро почне да цуга џибру, па све докле се

не утркољи у кревет.

џиброња м пеј онај који пије џибру. — Кво му дадеш, тој ће пће џиброња, ич не

избира.

џибросан,-а,-офиглијан.—Дојденаћаске џибросан, котојувек што дооди.

џивџан м врабац. — Зимени деца с примку ватају џивџани.

џигерка жиигерица, вбела џигерка. —Тој дете ми поеде џигерку како црвик.

џигерњак м џигерица. — Заболе ме џигерњак од њега

џигља несврасте. — Џигљају метловине ко на неко големо зло.

џигљав,-а,-омршава висок, вижљаст.—Млого-еџигљав, кода-е на Радојлови.

џигљас, -та, -то вишгљав. — Џигљас на ујкини.

Шида м хип од Живорад. Живојин, Жика.

Шидовим мн по веровању, прастановници Црне Траве. — Ете им га гробjе там, у

Лукиницу, на Џидови. — Џидови несу могли да савивају ноге у колена, па кад падну

не могу се дигну. — Џидови су били големи преко два метра, тој се види по њини

големи гробови.

Шидовско гробје смтн пашњак.

џилит м чобанска игра, клис. — По целден деца се играју џилит на Рид,

Шилит м надимак.

џилита се несв1. рита се, пропиње се, отима се (коњ). —Врањча књд почне да се

џилита, бегеј, дате не утепа. —Такој се џилита, да тога ајгира никијош неје ујанул. 2.

фигразмеће се, гица се.— Немој се толко џилиташ, несити народни керој. — Кво му-e,

та се толко џилита, ко да га-е печил стршељ?

џилитање с гл им од џилита се. — Само слушам Милоино џилитање.

џилитка жтојага са гуџом наједном крају. — Кодзамашим совyјџилитку, па ви

подберем, ће слетите у реку.

џилитка се несву дем знач: „илита се, преврће се, котрља се. — Џилиткају се

деца нис-падину, и тој све преко главу.

џилиткање с гл им од џилитка се, превртање, котрљање. — Глава ће ви заболи

o(д)-цилиткање.

џилитне свр 1. баци, закотрља. —Џилитни овај округљаести камен ниш-чепељак

у реку. — Џилитну ми тојагу у долину, 2. обори. — Вати, па га џилитну о-зем.

џилитне се свр фиг сјури се, одјури. — Зачас се џилитну преко Мрковицу, у

Предене, на воз.
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џимраив, -а,-о, мршав, онај који слабо једе, који избира храну. — Испустил се,

постал џимраив. — Прасци ми нешто џимраива, неће да еду.

џимраивеје несвмрашави, суши се. — Не знам кво му-e: нешто ми дете џим

paивеје.

џимраивка ж она која слабо једе, која избира храну. — Оратила сам на туј

џимраивку да се не испушта, да еде како требе, како ће такој џимраива да подиза

деца.

џимраивко м онај који слабо једе, који избира храну. — Џимраивко, ижцим

paивел си дибидус.

џимраивче с дете које слабоједе. — Неће да пркне џимраивче, мора га водимо

куде доктура. н

џимријам тврдица, шкртица, себичњак. — Ич не тражи од)-тог џимрију, неће

ти зајми ни пару.

џинка ж папричица ситна, љута, феферон. — Џинке еде ко да-е тој трава. —

Тури џинку у вариво колко да наљутује.

џинче с дем од џинка. — Бе“ чашку ракиицу и џинче не започиња обед.

џипка несв 1. баца тојагу тако да се преврће по дужини. — Збрали се овчари, па

џипкају тојаге низ Длаги рид, кои ће повише да гу уџипне. 2. фиг пије. — Седи у

Тозину кафану и џипка чокањи.

џипка се несв1. преврће се, котрља се. — Утркољише камен да се џипка низ

туј)-јеругу све там доле до реку. 2. фиг пада у несвест, онесвешћује се. — Они се

џипкаше, мреше по суд, мреше по судницу, прво Алекса се уџипну, па Криста. 3.

преврће се од болова. — Заболел га зуб, џипка се од болеж.

џипкање с гл им од шипка (се), 1. игра. — Пастирска игра тојагом која се баци

тако да се окреће додирујући земљу само крајевима. Онда се истом том тојагом

мери ко је колико у даљини највише успео да је баци. — Најбољи-е бил у џипкање

тојагу Светомир из Боровик, 2. превртање, ваљање, котрљање. — Ж-џипкање ми

уваљали сву траву тија огурcузи.

џипне свр 1. откотрља. — Џипни га нис-падину. 2. фиг устане, скочи. —

Џипнуше на ноге, књдга видоше дооди 3. фиг попије.—Даџипнемојош по едну, пада

бегамо.

џипне се свр 1. скотрља се, откотрља се. — Соплете се на камен, па се џипну

нис путињче, теше се искрши.— Џипну се трупац, да ни потепа. 2. фиг одјури, отрчи.

— Џипну се часком у задругу, да купим цигаре. 3. фиглегне, баци се. — Џипнул се у

кревет, да се малко поодмори.

џитка несвбаца. — Џитка камење нис Тврди брег.

џитка се несвеaћа се. — Немој се џиткаш, ће строшиш џам.

џиткање с гл им од џитка (се).

џитне сврбаци, хитне. — Џитни камен преко реку, да поврнеш овце.

цитне се свр фиг отрчи, одјури. — Џитни се часком до чичини, да им однесеш

овеј поситнице.

џомба ж неравнина, избочина на путу. — Утепа си ноге оделећи по овејџомбе

натам-наовам.

џомбав, -a, -o/ џомбас, -та, -то нераван, пун избочина. — Да неје толко џомбас

пут, доодили би људи с кола почесто у село.

Џониница ж мти ливаде, пашњаци.



1038 Радосав Стојановић

џопе ж мн одевни предмети (Лебет, Мачкатица, Мрковица). — Собуко џопе,

тури ги на буков ковчак и обуко ново. — Тури џопе покрај бобатало, па улезе да се

бања, кад)-це избања, џопе ги нема.

џопке ж мн дем од џопе. — Не знам куде сâм пијан врљил наћаске џопке.

џорџил/џорџин мботееоргина, вгеоргија.— Посадила пуно градинче џорџини,

па исцњвтели — милина. — Тој се куде нас вика георгија ел џорџил.

џоџан м бот дивља нана. — Да ми набереш дивљи џоџан, књд идеш доле, куде

воденицу.

џубе с гуњ. — Књд је ишал у Село зимени, деда-е носила џубе. — Ако натучеш

џубе, неће ти-е ладно.

џукац м пас луталица. — Откуд ли долута онија џукац, што га одбрзише наша

пцета?

џукела м/ж пеј фиг простак, бараба. — Туј џукелу би требало човек да утепа

з-говњиву мотку.

џукла ж пеј безобразна, проста жена. — Куде мене тај џукла не смеје ни да

наspне, неголи да дојде.

џукљампеј безобразан, прост човек. — Немој више да сам те видел стог џукљу

да одиш.

џукљес, -та, -то безобразан, припрост. — Џукела џукљеста, мене ће галати.

џумбус с неред, лом. — Дојде, потепа се з-деца, напраи џумбус, па си отиде.

џумиле/шумле прил скупа, заједно. —Из нашу малу сви џумлеотоше у работу.

џумрује несвчами, в чамреје. — Џумрује сам у кућу ко пењуга.

џупи несвдрежди. — Џупи ко штpк на пењугу. — Џупи ко пењуга на орман. —

Џупал сам два сата на онија мраз докле дојде Стамена с автобус из Лесковац.

џуџам пеј ситан, мали човек, простак. — Одкад отоше у Београд, неће орати с

нас, ми смо за њега џуџе.

ILI

Шабан м надимак.

Шабаним фамилија у Боровику.

шавољм велики дрвени суд. — У шавољ смо прали све: веш, вуну, пртеније,

џемпири.

шајка ж шајкача. — Добро се утегал, на главу шајку, па момак и-по.

шајтов м славина на бурету.— Кои-е остаил да капуће ракија на шајтов из буре?

шаканицаж шамар. —Кад)-ти запељуштим едну шаканицу, цезалепиш за sид.

шака-руци ж поздрав. — Шака руци, несмо Турци (изр).

шакачки прил 1. са истуренимрукама. — Падал шакачки, па раздралдланови. 2.

фиг као без главе. — Потрчал шакачки да види кво се тој работи у сокак.

шакетина ж ауг од шака. — Пази се да те не замлати с онуј шакетину.

шáкопис м рукопис. — Тој ли-е шакопис, то-е, бре, свракопис.

шалабав, -а, -о недотупав, блесав. – Млого-е шалабав, не би му смејал дадем

сам да чува говеда.
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шалабајзер м мангуп, неспособњаковић, насилник. — О-цад да се неси више

уватил стија шалабајзери, ако те па видим с њи, ја ћу те тепам по мојински.

шалење с гл им од шали се. — То-е било само шалење, неје збиљски.

шалче с дем од шал. — Пригрни уз)-шију шалче, да те не скрозира ветар.

шалченце с дем и хип од шалче. — Исплела ми шалченце од зечу длаку.

шалцијам шаљивџија. — Голем је шалција, од њега сви поцрцају од|-цме.

шалцика ж шаљивица. — Волим гу што-е шалџика, што ништа не свата оз

биљно.

шамац м ров, шанац. — Ископамо шамац, да гасимо киреч. — Откарају говеда

горе куде су шамци, под Мали Чeмeрник, па целден ладују, а она си пасу.

шамија жмарама (Млачиште, Баинци), в крпе.— Беfз)-шамију, гологлаво, неје

се тšг ишло.

шамијетина жаути пеј од шамија. —Поврзала шамијетину, кода-е студеница.

шамица жв шамлица.— Што ми напраидве шамице млого склотне заседење.

шамиче с дем и хип од шамија. — Што ми-е бил донеледно шамиче, и сšг ми-e

мило кад!-це сетим.

шамичка ж дем од шамија. — Млого ти убаво стои тај шарена шамичка.

шамлета несвприча глупости. — Нек си он шамлета колко оће, ми си знамо кво

работимо.

шамлетање с гл им од шамлета. — Од његово шамлетање, нас не боли глава, а

њега мож-ће заболи грбина.

1 шамлица ж столица без наслона. — Примакни шамлицу уз остал, па узни да

сдсци.

шамличка ждем од шамлица.— Седни и на шамличку узогењега се огрејеш,

шамшула ж глупак, занесењак, луцирда. — Да ми врнеш јунца, шамшуло ни

една!

шангарепа м шаргарепа. — Млого се убаво рађају шангарепе куде нас.

шандpтко м блесавко, глупак. — Куде се изгуби онија шандртко, да ме нешто

послуша.

шандрца несвлуди, бесни. — Нека он шандрца колко оће, нееме брига за тој. —

Ће шандрца, шандрца, па ће престане.

шандрцање с гл им од шандрца. — Неје ме брига за његово шандрцање, нек

шандрца колко оће.

шандрцка несвудем знач: шандрца.—Шандрцка си он сваки ден за по нешто.

шантам фигбудаласт, блескаст човек.— Ватил се с онога Тикиног шанту, па си

шантаву ко мује без главу по малу.

шантав, -a, -o 1. хром, шепав. — Онакој шантав, а не мож га стигнеш уз брег. 2.

блескаст, ударен, будаласт. — Куде му верујеш, видиш да-е шантав, не знае кво

орати.

шантави несвиепа, храмље. — Куде шантавиш сабајле по малу?

шантрав,-а,-ов шантав. 1. хром. — Скршил се у неки андак, па постал шантрав.

2. вишунтав. — Еднушли си се уверил да су тој шантрави људи, и па с њи споређујеш.

шантрави несвв шантави.— Штотакој шантравиш,дате не болизуб (ирон)?

Шанцим мн мти превој, планинска коса.

шап м вет обољење папака код стоке. — Стоку ватил шап, па едва оди.
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шапа ж пеј 1. рука, шака.—Пази се ти од његове шапе, коске ће ти искрши. 2. фиr

доминација, контрола. — Све би турил под његове шапе, да може.

шапетина ж ауг и пеј од шапа. — КњT поче да довата с онеј шапетине, сви се

заsверимо, такој се не еде.

шапка ж капа са штитником. — Тег се још носиле шубаре, а ретко шапке.

шара“ несв1. жврља.—Што не шара такој на његову кућу, него по мојšид. 2. фиг

избегава. — Немој ми шараш с очи, него казуј куде си досhг бил23. фигмангупира се.

— Почел и он да шара, а мислели смо озбиљно дете.

шара“ ж цртеж, предложак, мустра. — Има убаве шарезаћилимина писмо, па

ги нашара ткаејећи, милина една. 2. шкработина. — Квати-е овој шара, овакој се не

црта.

Шара“ м крава и име краве шарене длаке. — Укарај Шару у кошару и вржи гу за

jacле, да гу накpмим.

шарен,-а,-офит сумњив.—У тебе сам верувала, алсšгвидим да си и ти шарен.—

Млого ми-е шарен, има туј нешто, неје без ич.

/шарена лажа/изр ништа. — Ћути купим на собор шарену лажу, свлти буди

добар и седи дом.

шаренеје се несвиарени се.— Расцњвтела се ливада па се шаренеје коћилим.

шаренкас, -та, -то шаренкаст. — Овија испаде млого шаренкас, а тел сам да ми

исплетеш модар џемпир.

шарењикав, -а, -о шаренкаст. — Узо неку шарењикаву блузу, па ми се не

уклапа с ништа.

шарица ж дем од шара“. — Млого вој убаве шарице на сви ћилими.

Шарка жв Шара. — Не мога да измузем Шарку, уплаши се нешто, па ми ритну

канте.

шарка жоков за врата и прозоре, вбаглама.— Шарке се подмазују, да не цвилу.

Шарком во шарене длаке и име таквог вола. — Кад)-ће презамо Шарка, стигал

је за ерам?

шарне свр 1. напише. —Да дојдеш куде мене да ми шарнеш писмо на Драгиша. 2.

потпише се, жврљне. — Шарни ми овде, на признаницу, едњн свракопис.

Шаров м пас и име пса шарене длаке. — Ћу натукам шарова да ти исцепитеј

свилене гаће. — Куде-е Шаров, нема га на врзло?

Шароња мв Шарко. — Што се Шароња оволко улитал, кво-е данћс пасал?

шаротине ж мн делимично окопнело земљиште. — Још неје окопнел Чемерник,

још се виду шаротине.

Шаруља жв Шара.—Књд музем Шаруљу, увек ме шибне среп преко лице.

Шарунка ж в Шара. — Одврзуј Шарунку, откараше говеда уз Дел.

шарунке ж мн врста крупних шљива. — А шарунке што су родиле, доле, спрома

Бачевиште, све се покршиле.

шарчица ждем од шарица.—На едан крај шарчица, на други крај шара и изаткан

пешкир. — И ја би ткала с туј шарчицу.

шатка жзоол пловка, патка.—Загацале шатке по бару, не можги искараш.

/шатра/. изр: луд, блесав. — Прави се шатра. — Кобајаги шатра, он ништа незнаје

за тој.

шатра“ ж она која храмље.— Еве, и ја постадо шатра, отка(д)-си претуца ногу с

цепанку.
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шатрав, -а, -о хром, шепев в патрав. — А што-е сšг шатрав, да га пита човек,

затој што-е рипал од мос у реку.

шатравеје несвхрамље, вуче се. — Место да седитуј, уз)-шпорет, ел нешто да

припомогне, он шатравеје по малу.

шатравење с глим од шатрави.—Дојдоситaкој, све на шатравење, па полњк.

шатрави несвхрамље, шепа, в шантрави. — Још ли шатравиш, још ти неје

прошла нога?

шатравка жв шатра“. —Закачи ми шатравка столичку,тегу изврну са све чај.

шатравче с дете које храмље. — Шатравче шатраво, пази куде ступујеш, згази

ме на прс.

шатри несвв шатравеје, виатрави. —Кудели шатри овакој сабајле низ)-село?

шатроња м хром човек. — Поглеј како оди шатроња, а овим оће с мене на

Чeмeрник.

шачка ж 1. дем и хип од шака. —Куде изгоре шачку, књм да видим? 2. фигмало.—

Колко ни-e ckrocгало, нема шачка људи, и које ми да работимо књдуклека снег?

шашав, -а, -о који није при чистој памети, луцкаст. — Можда се само праи

шашав? — Можда он неје шашав, можда смо ми шашави, тој ће каже време.

шашавеје несвоесни, лудује. — Сам си знаје зашто шашавеје. — Шашавéје због

едну Јагодинку. — Ти му оратиш, он још више шашавеје.

шашавило с шашавост. — Да ти не казуем за његово шашавило, кое је све у

стање да уработи.

шашка несвљуљушка у крилу, у наручју (дете). — Шашка дете да заспи, нешто се

раскењкало.

шашкање с глим одшашка, љуљушкање.— Ако неће такој, успи га са шашкање.

шашке ж мн суви листови кукуруза, кукурузовина. — Збери теј шашке да се не

повртају по ајат.

1 шашла ж пејлуда, шашава жена. — Туј шашлу ћу ја, еднуш, књд ми ми дојду

лутке, преко колена.

шáшљам пејлудак, шашав човек. — Шашља, нашал мирнога човека да тепа што

му малко прекосил.

шаштање с гл им од шашти. —Досади ми, ћу галекујем од)-тој шаштање како

ја знам и умејем.

шашти несв бесни, лудује, горопади се. — Шашти нешто ко бесан, ни бн не знаје

зашто. — Ће шашти, шашти, па це смири књд види да га ники не зарезује.

шáштоња м паничар, брз, немиран човек. — Нек се смири тија шаштоња, кој

му-e ђавол да толко шашти?!

шћкнут, -а, -о ћакнут. — Малко е шћкнут, неје бљш са-сву памет.

шворц прил без ичега, ништа. — Запил се у преденску крчму и остал шворц, па

му ја купи карту за воз до Београд.

швркузвономатопеја штрцања течности. — Да прејдем преко бару, наступи

на камен, и оно шврк и ушљиска ме вода.

шврка несв куља, шикља, бризга, избија у млазу (течност). — Књд виде да му

шврка крв, паде у несвес.

швркање с гл им од шврка. — Ене, колко сам ушљискан од швркање по барице,

свуд)-це зајезерило.
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швркне свр покуља, лине, нагло потече. — Швркну вода из чешму и ушљиска

ме. — Отрупи главу на кокошку, швркну крв па ме ушљиска све по облекло.

шврц узв в шврк. — Шврц и упишки се дете.

шврца несвв шврка. — Шврца му вода из гумењаци, дабоме, кад!-цу поцепени.

— Шврца му крв у слепооко и све дркти одј-цтра да га не утепатија сампас.

шврцање с гл им од шврца. — Ће наséбнеш од -толко шврцање на тија твои

гливци.

шврчање с гл им од шврчи. — То-е еднуш било шврчање, само шврчи вода

нис-пут от провалу.

шврчи несв 1. тече много, шиба. —Расцопал нос, па му шврчи крв. — Шврчи му

вода из опћнци. 2. пробија, протиче. — Шврчи на све стране кров на појату.

шврчка ж фиг велика киша, слап воде. — Која-е шврчка од овуј кишу, не мож се

излезне наулице.

шврчком прил тече много, шикља, куља. — Прокапал каратаван, па вода тече

шврчком књд удари киша. — Шврчком лије киша.

шева несв1. кривуда, заварава траг. — Не мож га вату, млогошева.— Шевајош

ис-кафану. 2. фиг спорт дрибла. — Књд узне лопту, па увати да шева, све ги прешева и

даде го.

шевање с гл им од шева, 1. кривудање, врлудање. — По шевање се види колко-е

пијан. 2. спорт дриблање. — Заврти мозак на бекови са шевање.

шевар ж густа висока барска трава, мочвара. — Куде се заглоби з-говеда у

шевар, па не можда излезну.

шевер прилу изрна шевер накриво, рђаво, лоше, уједну страну. — Па се диго

таква крвава, утепана, па на шевер, на шевер, довуко се дом. — Што ти овој јунче оди

на шевер. — Данас ми све пошло на шевер.

шевpда несв1. кривуда, вијуга. — Немој да шевpдаш, него оди право. — Држ

добротестеру, да не шевpда. 2. фиг избегава да каже истину, лаже. — Немој ми

шевpдаш, него казуј куде си наћаске до зору бил”!

шевpдање с гл им од шевpда. — Књд вати куче шевpдање, натам-наовам, не

могаше га вату. 1

шевтелија ж кајсија. — Идем да берем шевтелије (ирон одговор на питање

радознале особе. Куде ћеш?). — И да ни купиш шевтелије!

шега ж шала, спрдња, подсмех. — С мене стару нашал да тера шегу.

шегобијам онај који се шегује, шалџија. —Голем шегобија, са свакога бије шегу,

од њега поцрцамо смеajeћи.

шегување с глим од шегује се, шегачење. — А тој шегување с мојег башту, ја ћу

тој решим како ја умејем.

шегује се несвиали се, спрда се, подсмева се. — Шегуј се ти с твои врсници,

немој са стари људи. — Ђе дојде време и с тебе да се шегују, па ћу видим тЊг оћелти

буде право. — Дојде време и пцета да се шегују с тебе.

шéкука ж кривина, окука. — Колке шекуке требе да пројдеш от Предене до

Прöнини. — Не изводи шекуке, него коси право!

шекукави несввијуга, врлуда. — Шекукави од голем терет.

шемшир“ м шешир. — Турил шемшир на главу, још га па накривил.

шемшир” м бот шимшир Вuхussempervirens L. — На ошвице ни заденуше цветњк

са шемшир.
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шене свр врдне памећу, полуди. — Викају да-е бил шенул, па се па поврнул.

шенут, -а, -о будаласт, луд. — Ако-е он шенут, неси ти, па бегеј од њега.

шепељка несвима сметње уговору, шушкета.—Дете му млого шепељка, требе

га учи да орати како требе.

шепељкан монај који има сметње уговору.— Квöти рече онија шепељкан?

шепељкање с глим од шетељка. — Шће работимо с његово шепељкање, како да

га лечимо?

шербетм вода заслађена врелим шећером. —Свари му шербет, да се откорави од

студеницу.

шерпа несвриг бије, туче.— Да га неје шерпал, не би се он никадукаралу ред.

шерпање с гл им од шерпа. — Па му дупе тражи шерпање.

шерпес шерпица. —Оцупа ми се оној шерпе што ми бешезгодно зачајчђк.

шерпиче с дем од шерпица. — Узо од чичини едно шерпиче масло, па књд

избучкам, ћу врнем.

шес број 1. шест. — Нека буде туј око шес, шес и петнаес, не више од шес и

триес сати. 2. изр: — Ће иде, па све у шес (асоцијација на коло „шестицу“, играјући).

—Ћете слуша, па све у шес, ако гаја еднушдоватим.— Ете га Соћа, иде у шес (пијан).

— А ја ни шес, ни пет, но правац там, куде њега, да видим кво оће од мое дете (без

много размишљања).

шестина жиесторица.— Бешени, богами, шестина косача, зачас га смавамо.

шестица ж 1. народно коло. — Нема кои не знае да игра „шестицу“. 2. фиг ход

пијаног човека. — По шестице га познајеш колко-е пијан.

шетка несву дем знач: шета. — Узел да шетка дете по ливатку. — Она сbГ шетка

дупе по Лесковац, а ми вој работимо.

шетка се несву дем знач: шета се. — Шетка се замајан горе-доле подрум и нешто

си баје спрома главе.

шеткање с гл им од шетка (се). — Еден дан ће одвоимо за шеткање, ће манемо

работу, да се одморимо. t

шибакм густа шума, густиш, виумак.— Уштркља Мурџа у шибак, кој ће га сbг

тражи.

шибање с гл им од шиба, ударање прутом. — Кноћи му не гине шибање што-е
закаснил.

шибачњк м дем од шибак. — Туј, иза воденицу, има едњн шибачек, у њега

неколко црешње. 1

шибаџијам беспосличар, ленштина. — Он је за мене шибаџија, не мож се ми

упоређујемо.

шибљак м шибље, трње. — Завуче се у шибљак и не могамо га ватимо.

шибљика ж прутић, ластар. — Узни шибљику, па му испличи дупе за тија

пакос што-е напраил.

шибљинка ж в шибљика. — Требу ми две сливове шибљинке за пручке.

шибљиче с дем од шибљика. — Зарови шибљиче од врбу у зевњу и оно це

привати.

шибне свр 1. удари прутом. — Пази да те не шибне нека грањка кроз овија

шибак, 2. фиг јурне, пројури. — Књд шибну вода из буку, све ме окупа. — Шибну ми

поред ногу змијурина, све се пресеко.
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шивка ж канап у плетеници (кики) да би се скупила коса. — Промуни шивку

кроз)-сколубе да се боље држу.

/шија/изр: — Неје шија, него врат (једно те исто). —Већем савилшију (остари,

покори се). — На своју шију све работи (на своју руку). —Ћему заврну шију (пребиће

га). — Требе да снаведе малко шију, да се млого не шијави (да се покори).

шијав, -а, -о тврдоглав, својеглав, бандоглав. —Дете во-е толко шијаво, не знам

како ће излезне на крај с њега, еднуш ће вој се одвије, па ће га утепа.

шијавеје несвпонаша се својеглаво, тврдоглаво. — А он шијавеје ли шијавеје,

мисли неки ће га моли.

шијавење с глим од шијавеје. — Још је малечњк за шијавење. — Ћу га утепам за

тој његово шијавење.

шијави се несвтврдоглаво, својеглаво, бандоглаво ради. — Почел се шијави. —

Такој малечак истришљак, па це и он шијави.

шијавос м тврдоглавост. — На кога ли-е повукал туј шијавос” —Ћу ми ја

излечим шијавос с помагаљку.

/шије/ изр: — Куде он шије, ја се туј провлачим (увек га надмудри, надигра,

превари). — Шије му га Ђура (неће моћи, баш ме брига).

шик м права трака, најчешће од срме, ширине 4—5 см, која се користи за

украшавање вуте, в пример под ширит. — Ако немаш гајтан, шик, ширити ласке не

започињај да шијеш вуту.

шика несвиикља. — Шика вода на чесму, ники неће да гу затвори.

шикне свр 1. јурне, појури. — Шикну млеко из виме, па ме у очи упрска. 2. фиг

уради нешто напреко. — Шикни му единицу, па нек се пуши.

шиљ, -a, -o 1. шиљат. — Колци требе да су добро шиљи, да улезну у овуј

каменитузевњу. 2. изр:— Невељаје ни за шиљкурац. —Узвртел се ко коза пред шиљ.

шиљав, -а, -ов шиљ, оштар. — Требе ти мацола да га забијеш, неје ти колњц

шиљав како требе.

шиљавеје несввуче на своју страну, не слуша, вишијавеје. — Почел млого да

шиљавеје, не слуша ни башту.

/шиљак/изр: — Бери кожу на шиљак (очекуј опасност, казну). — Боли га шиљак

за све (не секира се).

шиљегар м чувар јагањаца месец дана по одвајању од оваца, кад престају да

сисају.
1

шиљегарник м стаја или део стаје намењенјагањцима. — Иди у шиљегарник,

па вати шиљеже које ти се свиди — твоје-e.

шиљеже с (мн шиљежина и шиљeжетија), 1. прошлогодишње јагње. — Не мувај

се око мене ко неко шиљеже. 2. фиг дете. — Ел појде у школу оној твое шиљеже?

шиљерм вино справљено додавањем воде у комину. — Сег пиемо шиљер, а вино

за зиму.

шиљи несв 1. оштри.—Шиљи тарабе за ограду, 2. подрезује. —Шиљи плавез на

време, немој да чекаш да се скроз утупи. 3. фиг храбри се, сили се, кочопери се. —

Шиљи ти стојка (патку) колко оћеш, не боим се ја од шиљокурани.

шиљка се несв фиг животари се. — Ете, шиљка се некако.

шиљкање с гл им од шиљка се. — Поминумо некако све на шиљкање из месец у
1

МеCeШ.



Црнотравски речник 1045

шиљком пеј витко бледо дете, мршавко. — Шиљко, бре, што си га толко

ушиљил, ко да ништа не едеш?

шиљокуран м незрео, неискусан, ветропирст младић. — Што ће ти тија ши

љокуран, куде га најде, неје он за тебе, ти си озбиљна девојка.

шина ж обруч којим је оперважен точак запрежних кола, уопште обруч. —

Пукла шина, ће се разглоби точак, да поиспадају наплати и спице, и кво смо на

праили? — Бучка-е са шине затегњета, да мож се бучка млеко.

шиник м дрвени суд који се користио у кући и воденици, захвата 10 — 12 кг. —

Узни шиник и одвади ујам от превнину.

шипакм фиг ништа. —Затој ће добие одмене шипак.—Несумидали ни шипак,

шипаре смлади ветар.—Одвоила сам едно шипаре да га израним до јесен.

fшипка/изр:— Удрвендељил се кода-е прогутал шипку. — Пројде, савил шипке,

ништа не ломоти (покуњен, замишљен, сломљен). — И он добил по шипку (по

леђима).

шири несв1. простире (веш). — Шири веш на премет. 2. раштрка, распростре.

— Стадо требе да шириш, немој овце да збијеш да се гурају докле пасу, рашири ги по

целу Јереницу.

шири се несв1. простире се (тканина). — Ширу се црге на било да се ветреју. 2.

распростире се.- Нема куде више да се шириш, овде је међа, одовде је моје. 3. фиr

богати се, стиче. — Он се шири, а нас би у мишу рупу сатерал.

ширина ж пространство, чистина. — Докле неје упекло, искарај овце на

ширину, нека пасу, а после ће саме улезну у острике. — Што сте се згурали туј, идите

негде на ширину, па се играјте.

ширинка ж дем од ширина, пропланак. — Излезни на ширинку, да боље видиш

куде говеда пасу.

Ширинке м мн мтн пашњак.

ширитм кривудава пантљика за украшавање одеће, ширине до једног см; може

бити од срме, свиле, памука и вуне, код вута се користи највише од срме. — На вуту
1 - 1 t 1 t

се извезе гајтан, па шик, па ширит, па дизга.

широчњк, -чка, -чко прилично широк. — Широчка му-е авлија.

шиће с 1, шивење. — Однесе матријал куде Радунку на шиће. 2. оно што се шије.

— Ел узе од Попадију моје шиће?

шићер м шећер.— У собу улеже на коња и шићер му даде, и напоље па излеже,

толко васпитан коњ, и поеде онија шићер.

шићеран монај који воли слаткише. — Он је голем шићеран, ни коцку шићер у

кућу не остаља.

шићеран, -рна, -рно који је од шећера, шећеран, сладак, заслађен.—Млого сути

шићерни колачи, па дојду притужљиви.

шићераш м дијабетичар, шећераш. — Муж вој-е тежак шићераш.

шићеpbК м дем од шићеp. — Еси ли турила шићеpћку каву?

шићеpéње с гл им од шићери. — Толко шићеpéње и па несу шићерни.

шићери несвзаслађује. — Млого шићеpиш каву, помалко турај шићер.

шићеpчњк м дем и хип од шићеpbk. — Немамо више ни ложичку шићерчек.

шићерче с дем од шићеp. — Нема друго, него донесо на деца по шићеpче.

шићеpџијам сластичар.—Пројдешићеpџија низ)-сокак и пронесе бонбоне.
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шифон м 1. платно. — Купи шифон, за поцукњу. 2. изр: — Што се цепиш ко

шифон (каже се ономе који се смеје без разлога)

/шифонске гаће изр: — Што се цепиш ко шифонске гаће (каже се ономе ко се

смеје без разлога или некој глупости).

г шифуњер мормар, шифоњер. —Докара ни Гигарабаџија шифуњер и шпорет од

станицу.

шиц узв за гоњење мачке, пис. — Шиц, мацо! — Шиц ис-кућу.

шиш-миш м слепи миш. — Шиш-мишеви се населили у плевњу, које да им

работимо?

fшиша/ изр: — Шишају возови низ Мораву (јуре). — Све ги шиша у учење

(престиже). — Тија сампас никога не шиша (не поштује). — Кој га шиша ако неје

дошћл (баш нас брига).

шишава ж фиг бег, бекство, бежанија. — Да ватамо шишаву, ете га луди

Величко.

Шишана ж надимак. — Стана Шишана из Лебет се обаљала ш-ча-Драгомира и
обалила га.

шишарка ж 1. бoт зељаста ливадска биљка бодљикавих листова. 2. плод зи

мзеленог дрвећа.

шише с 1. боца од пола литре, флашица. — Тури му у ранац и едно шише с

ракију. — Зачас попише шише. 2. обло стакло на петролејској лампи. — Шише на

лампу се млого учађаивило, требе се обрише с артију.

шишенце с дем од шише. — Бар да понесе едно шишенце, да се почастимо. —

Куде ми бБш cir прсе шишенце на лампу.

1 шишкав, -а, -о рундав, гргураве косе. —Лако ће га познајеш одј-деца, само-е он

ШИШКав.

шишке ж мн коврџе, прамење косе. — Што не сече онеј шишке, но се запуштил

ко распоп.

шишком човек коврџаве косе. — Викај онога шишка, да ни причека, да не брза

толко ус-пут.

шишне свр 1. подшиша, мало ошиша. — Шишни га малко, млого-е урасал. 2.

пројури. — Шишну поред нас ко да га неки брзи.

шкемба ж пеј жена великог стомака. — Докле ће више да се гојиш, шкембо

једна?

шкембан м пеј човек великог стомака. — Мене це поцмева шкембан, а не види

колко-е он шкембе пуштил.

шкембар м 1. пеј велики стомак. — Натоварил онолки шкембар, па се едва

тркаља. 2. пеј онај ко имка велики стомак. — Удебелил се шкембар, па му све

окрaтело и отеснело.

шкембас, -та, -то великог стомака, трбушаст. — Што ти-е крава толко шкем

баста, да не-це тели?

шкембе спеј стомак, трбух. — Неје гу срам, напраила онолко шкембе.— Кво ли

све не стане у оној његово чкембе.

шкембуљм в шкембе. —Напунили више шкембуљ, па да се дизамо од)-цовру.

шкембуљан м пејв шкембан.— Шкембуљан, н-умеје да стане, само трпа у оној

његово шкембе.
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шкембуљанка ж пеј жена с великим стомаком. — Кој ће нарани туј шкем

буљанку, да бар неје ајлаз, па да га неје брига.

шкембуљанче с пеј дете с великим стомаком. — Алу би изело тој њино

шкембуљанче.

шкембуљка жв шкембуљанка. — Стуј шкембуљку еднуш сам се ватала за косу,

ако требе, па ћу.

шкембуљче с в шкембуљанче. — И тој ли шкембуљче пошло у школу?

школуван, -а, -о школован. — Он је школуван мајстор, нее приучен ко овија

други. — Сва су му деца школувана на големе школе, све инџењери, доктури,

профисори.

школување с гл им од школуе (се). — Отишал на школување за инџењера у

Београд.

школуе (се) несвиколује (се). — Сту-едну плату школуе два детета у Београд. —

Школуе се већем десет године за докура (ирон).

шкрапа несвправи велике кораке кад хода. — Не шкрапај толко, не могу те

стигнем.

шкрапање с глим одшкрапа.—Стојшкрапањезачас ће стигнеш на Власину.

шкрапља“ м онај који у ходању прави велике кораке. — Куде ћу ја одим с онога

шкрапљу, остаи Me На пола пут, IНа СИ отиде.

шкрапља“ м зоол црни мали водоземац који живи у барама. — Пази на извор да

не наточиш шкрапљу у стовну.

шкpботинажкрњ зубу вилици. —Што неопраљаштеј шкpботине, него чекаш.

шлајник м новчаник, в кеса. — Украли ми шлајпик с три иљаде паре.

/шлб/ израз за померене, ћакнуте особе. — Он је малко шлб.

шлoвијанка ж поткошуља. — Не купи си књд требеше шловијанку, но ме сbг

тресе студеница.

шљагомир м причало, брбљивко (М. П.)

шљајпик м вилајпик. — Ел ти остаде нешто у шљајпик на овија панађур.

шљака“ ж згура, остатак од примитивно прерађене руде гвожђа. —ТЕј годину

дојдоше с камијони и откараше шљаку изј-Самоково.

шљака“ несв1. гази по блату, гаца. — Глеј да не шљакаш по блато, да се не

каљаш, сЊг идеш у школу, 2. шамара, удара. — Како-е смејал да ми шљака дете и тој

без разлог?3. фигради неки физички посао. —Шљака с мајстори на градилиште.

шљакавац м балавац (М. П.) .

шљакавица ж шака, шамар. — Оћеш да ти покажем шљакавицу? — Књд му

жвајзну шљакавицу, трипут се је завртел.

шљакање с гл им од шљака“ (1, 2, 3). — Шљакамо по оној блато, нашљакамо се

докле дојдомодом (1). — За шљакање дете, ћу га сачекам, да га ја испампурим (2). —

Изгрбаве одј-шљакање по работу (3).

шљам м пеј 1. олош. — Збрал се неки шљам куде задругу и он оће да иде там, ал

нема, бато. 2. фиг гомила лишћа и грања. — Збери тија шљам на куп, па запали да

изгори.

шљапа несваази по блату.—Такава му работа: по целден шљапа по блато.

шљапа се несвпрска се, маже се, прља се. — Не шљапај се више по тој

блатиште, дудуране еден.

шљапање с гл им од шљапа (се).
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шљапка (се) несв.1, прска (се), шљапа (се), прља (се). — Н-умеје да бира оцедно,

но шљапка ко шатка по бару. — Само се ти шљапкај, а ја ћу по целден да држим руке

у корито, да те перем. 2. удара (се) шаком по голо тело. — Шљапка га по дупенце књд

га купа. — Наруча се, па се шљапка по стомаче.

шљапкање с гл им од шљапка (се). — Деца волу шљапкање по воду.

шљапне (се) сврудари (се). — Дигал џеву, а ја га само малко шљапну подупе. —

Шљапне се по голо дупе, па подрипи.

шљапчам пеј онај који је упрљан, замазан. — Шљапча, вати ме с онеј умазане

руке за рукав, па ме упрља. — Шљапчо, не улази ми такав у кућу!

# шљашти неев сија, пресијава се. — Облекла вуту, па све шљашти. — Ништа не

видим, слњнце ми шљашти у очи.

шљем м шлем. — Утија бугарски шљем, ете, свгранимо кокошке.

шљема несвлије, лоче. — Н-умеје да пије напомалко, на тенелак, него шљема ко

нездрав.

шљемање с гл им од шљема. — Не знам више које да работимо с тој његово
шљемање.

шљепа несвлоше малтерише. — Малтерисује такој што само шљепа малтер, па

му после отпада.

шљепање с гл им од шљепа. — Тој неје малтерисување, то-е шљепање.

шљепне свр 1. баци малтер на зид. — Шљепне малко, па заебе да работи, но

натегне влашу. 2. фиг овлаш удари шаком кога. — Шљепни га малко по дупе, дај му

зор да слуша.

шљиви несвподноси, уважава, мари за кога или што, в сматра, вебава. —

Овртује се око Стојадинку, ал га она не шљиви.—Не шљиви га ни за црвиву сливу.

шљивоше несвуважава, поштује. — Тел би из све срце да гу узне, ал га она не

шљивоше.

шљипа несвв шљапа, прска. — Не шљипај више по туј баруштину, ће се

ушљипаш, па ћуте утепам.—Пази како носишкову с малтер, да млого не шљипа.

шљипа се несвв шљапа се. — Реко му да се не шљипа, ко да сам казал ушљипај се

до гушу.

шљипање с гл им од шљита (се), в шљапање. — Саlс)-шљипање све израсипа

малтер, за кој ђавол си га праил”

шљипка (се) несвв шљапка (се). —Да га-е неки накаралда шљипка по тој блато,

сигурно не би тел. — Шљипкају се по воду, лову рибе целден уз Голему реку.

шљипкање с глим од шљапка (се), в шљапкање.— Гола-е вода од шљипкање по

воду.

шљипне свр прсне, пролије се. — Немој ти млеко шљипне из дудулицу, да ме

усипеш.

шљипчамупрљан, упрскан, умазан човек. —Шљипчо, куде се такbв напраи?

шљис узв ономат шамара или ударца прутем. — Шљиc, шљис, двапут га

шљисну по дупе с онуј шакетину, отпадла му дабогда.

шљиска“ ж шамарање, ударање по голом телу. — Чујем неку шљиску, књд там,

ватил луџа дете да шљиска, едва га одбрани.

шљиска“ (се) несв1. прска (се). — Шљискају баре подврањчине копите уз мокар

друм. — Да умеје да оди како требе, не би се шљискал. 2. шамара (се). — Умеје само
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да шљиска, н-умеје лепо з-дете. — Ће га шљиска, само ли га вати овакој љут. — Дете

се не шљиска такој преко уши, ће оглувеје, па које ћеш му после.

шљискање с гл им од шљиска“ (се). — Улезну у виру Бобатало, па шљискање с

воду дo мoгање. 2. шамарање. — Заслужил је шљискање по голи краци затој што се

ушљискал бес потребу.

шљисне свр 1. упрска. — Шљисну ме с воду нагодно, ка(д)-це несšм надал. 2.

ошамари.— Шљиснулдете, па побегал. 3. фиг пресвисне, умре.— Шљиснула од муку.

шљичка се свр клиже се.—Деца се шљичкају нис падину, све до кладанче.

шљичкање с гл им од шљичка се. — Ће идемо ли на шљичкање и скијање?

шљичке м мн клизаљке, сличуге. — Напраил ми башта шљичке, да се шљичкам

на помрзлицу.

шљока несвпеј напија се, опија се. — Да не шљока, а које би он друго работил“

шљокање с гл им од шљока. — Одбил се од шљокање, вика Севда, ал војне

верујем.

шљокара мiж пијанац, пијандура. — Отишла за едну шљокару, па белден сšг не

види.

шљокаџија м пијандура, пијанац. — Нећу да работим са шљокаџију.

шљокча мв шљокаџија. — Куде ме западе да помагам на шљокчу.

шљопи свр ошамари. — Шљопи га одма, да ти више не поврћа реч. — Одма га

шљопи, чим напраи пакос, такој це научи да пази.

шљопка“ ж шамар. — Удари му шљопку, да се више не задева з-деца.

шљопка” несвиамара. — Сваки час за понешто шљопка дете.

шљопкање с гл им од шљопка“. — Не подизају се деца са шљопкање, него с

љубав, з-доброту.

шљопне свр удари благо шаком. — Неће га удари да га заболи, него га малко

шљопне.

шљус узв ономатопеја шамара. — Шљус, шљусну му шамарчину.

шљуска несвиамара. — Немој га шљускаш без ич, књд неје дете криво.

шљускање с гл им од шљуска, шамарање. — Толко шљускање дете за едну

глупос.

шљусне свр ошамари.— Шљусну га два-трипут по дупе, да знаје да више тој не

работи.

шмокла ж пејаљкаво, неуредно одевена жена. — Књд би умејала да се обуче како

доликује, не би била шмокла.

шмокљам пеј аљкаво, неуредно одевен мушкарац. — Докле ћу ја више да

облачим шмокљу? 1

шмокљан мвимокља.—Ич се не срамује што му вису панталоне, шмокљан.

шмрка несвимрче. — Не шмркај стално, узни крпче, па обpиши sинse.

1 шмркла ж она која стално шмрче, назебла жена. — Одви ми се од-туј шмрклу,

стално устрзује.

шмркљам онај који стално шмрче, назебао човек. — Пустил sинse до колена,

шмркља.

шмркљан м вишмркља. —Тогшмркљана сам ја очувала, књд му се мати поболела.

шмркне свр ушмркне. — Час, час па шмркне, а овам вика да-е уштиван.

шмрца несв1. имрче. — Назебал, шмрца па устура. 2. плаче, јекти. — Не шмрцај

више без разлог.
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шмрцање с глим од шмрца, 1. ушмркивање. —Од онолко шмрцање не можни да

цивне кроз нос. 2. плакање, јектање. — Досади с њојно стално шмрцање откако-е

Бора у работу.

шнајдерм кројач. — Некти Васкошнајдерсашијемикаду, он знае, јан-умејем.

шнајдерка ж кројачица. —Завршитечај за шнајдерку, па се даде на шнајдерлек.

шнајдерлiкм кројачки занат. — Дадо га на шнајдерлнк, он брзо батали, милија

му фангла и мистрија.

шнолаж шнала, укосница. — Закачи тија чумбуљ са шнолу, да ти не смита док

работиш.

шнур минир. — Разврзал ти се шнур, це соплетеш све врцу.

шњува се несвмува се, мота се. — Што се шњуваш по моју градину?

шњувало с онај који се свуда мува, уплиће, мувало. — Шњувало, од|-цокак на

сокак, никад неје дом. — Требе неки да замлати тој шњувало, да се не шњува по

градине.

шњување с гл им од шњува се.

шњура се несвскита, луња, беспосличи. — Отиде килча да се шњура по ливаде

ко нека банsика.

шњурало с в шњувало. — Довуче ли се дом оној шњурало?

шњурање с гл им од шњура се. — О(д)-тој твое шњурање нема боже помогни,

него ћеш од-свг барабар с нас да работиш.

шобори несвосубори. — Јоште шобори кладанче, неје скроз пресушило.

шодерм шљунак. — Докарамо шодер, насипамо пут крос-Качар, ал га га уни

штише с камијони овија дивљи дрвари.

шодерљак мауг и пеј од шодер. — Кво ће ти онолки шодерљак што си докаралу

авлију?

шољ м (мн шољови) шољица, шоља. — Да ти сипем варено млеко у шољ2 —

Строши шољ што ми даде Стамена са шићер.

шонда несвобмањује, лаже, изврдава. — Немој ме шондаш, кажи ка(д)-ће ми

више платиш јунче.

шондање с глим од шонда. — Не могу више да поднесем шондање, ел ће плати,

ел циврнем јуне.

шöња жзамлата, будаласт човек. —Тујшоњу немој да викаш на седењку.

шöња“ несвобмањује, лаже, зеза. —Мож га шоња како си она оће целживот.

Шоп м припадник народа који живи у Шоплуку (с обе стране српско-бугарске

границе), и чији говор носи тимочко-лужничке особине. Црнотравци не прихватају

да их називају Шоповима, Шоповима сматрају Власинце и оне који говоре вла

синским говором. — Удри Шопада не тропа (Троскач). —Држ се, зевњо, Шопте гази

(Троскач) !

шопи (се) несв1. устима прави узани отвор. — Што само шопиш уста? — Шопи

се кода-е устатурил врућ компир. 2. удари, виљопи. — Књд га шопи, свему се образи

зацрвенејаше.

шопурка ж узани отвор. — Нек иде да пије воду на шопурку. — Тече вода на

шопурку. — Врзала шамију на шопурку.

шора несвпиша. — Отиде да шора у грмак.

шорање с гл им од шора. — Сви ли ће одеднуш на шорање?

шорне свр пишне.—Неему се пишкало, тике шорну малко дете, колко за адет.
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шотка жв патка. — Оди како шотка.

шотан м патак. —Беждате шотан не кљувне за дупе, ће ти сцепи чеширке.

шпара несвитеди. — Ако не шпара данес, како ће живи јутре?

шпарање с гл им од шпара, штедња. — Да неје шпарање, никад кућу не би

напраил. — Цел живот ми пројде у шпарање.

шпар-касажкасица за штедњу.—И, колковитребеда напуните шпар-касу?

шпаралија м штедиша. — Беше ти деда шпаралија, на све-е мислел, да неје

шпарал не би сег овој имали. -

шпаралика ж жена штедиша. — Жена му тешка шпаралика, динар вој се не

турчи.

шпацир м шетња. — Сваку вечер иду уз друм у шпацир.

шпацира се несвиета се. — Само се ти шпацирај, а други ће ти срабоћује.

шпацирање с гл им од шпацира се. — И ја би тел у шпацирање, да ми давају

ливаде и њиве.

шпацирување с глим од шпацирује се. — Куде њега-ецел живот шпацирување, а

куде мене рмбање.

шпацирује (се) несвв шпацира (се). — Шпацирује дупе горе-доле, а деца вој иду

ко божљаци.

шпиpтосан,-а,-о сув, мршав, убледео, изнурен.— Убледел нешто, осушилсе, па

дошћл ко шпиpтосан.

шпиpтоше се свр смрша, спече се. — Поглејтој у релну, немој се шпиpтоше. —

Од ракију се све шпиpтосал. I

шпиц“ м челична алатказа разбијање и клесање камена. —Узништемез и шпиц

па дуби камен.

шпиц“ м врх ципела, луб, и ударац њиме. — Далму шпицу дупе. — Шутнулга са

шпиц у јајца.

шпица м в спица (Брод). — Расушиле се шпице куде главину на точак.

шпицајзлам жпрепредењак, љигавац. —Такав шпицајзла још се у овој село неје

родил.

t шпицаљка ж в шпиц“ — Кад-те поткачим са шпицаљку, ће одлетиш на вр

Крушку. * s - ! s - ! - { t t

шпицерајка жударац врхом ципела.—Набијем вој шпицерајку и лоптаулете у го.

шпицлов м љигавац, препедењак. — За тог шпицлова ми ништа не орати и

мене-е еднуш прешал.

шприц м прскалица, штрцаљка. — Напраила деца шприц од баз, па и мене

ушприцаше с воду.

шприцаљка ж в шприц. — Врљи туј шприцаљку, да те ја не шприцујем.

шприцан, -а, -о изр. — Еси ти шприцан? (каже се ономе ко има неку сулуду

идеју). — Он неје шрицан (сулуд).

- шприцување с гл им од шприцује се, 1. вакцинисање. — Одведоше дете на

шприцување у Село 2. штрцање, прскање. — Само си мислу на шприцување, књд ги

домараспустили, па си немају абер, 3. израда фасаде посебном направом.— Спремил

гађала, сšг ће почне шприцување спољни зидови.

шприцује се несв1. вакцинише се. — Шприцувастели ви ваша говеда, ако несте,

сhг ће дојде мрвењак. 2. прска се штрцаљком. — Само нека се шприцују, ће ми дојде

дома мокар, има га окастрим.
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шрав мираф, завртањ.—На дрвенакола на оскудојдеклин, а на гвоздена шрав

да држи точкови. — Добро затегни тија шрав, да ти се па не одврти.

шравче с дем од шрав. — Испаде ми шравче, це загуби у траву.

Штаве ж мн мтн ливаде. 1

штaвeни опћнцим мн опанци од штављене коже. — Има који су носили и

штaвeни опћнци, а није смо ги сами праили од нештaвeну кожу.

t штавање с гл им од штави (се). — Тој си-е постојал мајстор кожар за штавење

пресну кожу.

штави несвриг 1. фиг гужва. — Теј твое чешире ко да си ги штавил, такој

изгледају. 2. фиг жваће непрестано, једе. — Кво тој штавиш ваздњн по уста?

1 штaви се несвиг гужва се — тај се басма штави, па после испадне ко да гу-e

ГОВече ЖВаКаЛО.

штавка несву дем знач: штави.— Не штавкај артију по уста, но узни да напишеш

писмо на башту у работу.

штaвољм бот зељаста биљка, штаваљ Rumex Crispus. — Докле је још рујан,

штaвољ се бере за зељаник, а после за свиње.

штавољење с гл им од штавољи.

штавољи несву дем знач: штави (1, 2). — Ко да га-е штавољил, такој напраил

онија капут (1). — Само штавољи, ништа друго не работи (2).

Штавољске баре ж мн мти мочвара.

штакљаж штака. — Усправил се малко, оди са штакљу, ал ка(д)-це уцврсти,

неће му требе штакља.

штангла ж гвоздена полуга, ћускија. — Бес)-штанглу и мацолу не пооди у

мајден.

штачка прил колико мало, колицно. — Поглеј штачка смо уработили за оволки

Божи ден.

штемезжклесарска алатка, штемајз. —Тој само са штемезможда се располути.

штета“ ж 1. губитак, упропаштавање, уништење имовине. — Отишла говеда у

штету. —Напраила голему штету у ржeницу. —Туј штету не можникако да извадиш.

2. изр: — Отишћл у штету (тајно с неком женом).

штета“ модална реч с изразом става говорника. — Штета што неје помлад. —

Штета што и он не појде. — Штета, онаква девојка да остане нежењета.

штетина ж омања чистина на заравни у шуми или на стрмом земљишту. —

Извуко га на штетину, у лад да лежи. —Збери сено на штетину, да се суши. — Сапни

коња на штетину, туј да пасе.

штеточина ж штетна особа. — Да знаје покојна Перса кву-е штеточину очу

вала, у гроб би се обрћала.

штивлете ж мн женске ципеле с високим потпетицама, в чивлете. — Башта

нарече да ми из работу донесе штивлете. — Ако појдем за њојнога сина, рекла-е, ће

ми купи штивлете.

/штиглица/изр: — Ради како штиглица (врло радна особа). — Мршава ко

штиглица.

штикљампејмршав, вижљав човек. — Штикља јес, алти стог штикљу никад не
- I

би могал да косиш.

штикљав,-а,-омршав, испошњен, вижљав,—Сва им деца штикљавана матер.
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штикљавка ж пеј мршава, сува жена. — Довеледну штикљавку нема гу педесе
1

КИЛa.

штикљавком в штикља. — Море, књд га довати онија штикљавко, заврте га и

собори на зевњу.

штикљавче с пеј мршаво дете. — С њи-е целу зиму преко Џеврљанку, у школу,

ишло и тој штикљавче.

штило с углавном у изр: вати штило побегне главом без обзира, одјури, в

уштркља (2). — Књдгу виде ква-е друcла, вати штило! — Уштркљаше говеда, ватише

штило, не мож ги после најдеш.

штиљав,-а,-омршав, вижљав, витикљав,—Даваш ли на овој твое дете да еде,

млого ти нешто штиљаво.

штиљавацмв штикља. — Укаралим стра у коскетија штиљавац, па не смеју да

шукну.

штиљавка ж в штикљавка. — Књд гу уватим туј штиљавку, ћу гу искршим ко

сучку.

штиљавче с в штикљавче. — Од тој штиљаво штиљавче да се плашиш, не

разумим?

штипе несв1. фигјако хлади, мрзне. — Уватил мраз, штипе, опште да не излази

човек наулице. 2. фиг јако кисели, в таријаћ. — Кисело, па штипе. — Штипе от

киселоћу.

штипка“ ж штипаљка.—Погубише ми се штипке, нема скво веш дазакачим.

штипка“ несвповремено уштине. — Штипка деца, па после кука књд га ударају.

— Воли да штипка снајке.

штипкањес глим од штипка.— Почемо са штипкање, пазавршимо у плевњу, на

нову сламу.

н штипне свpуштине.— Штипне дете за обрашче од милос. — Умеје стари вук да

ШТИПНе и да ПИПНе.

штирка жјалова овца, крава, вјаловица. —Туј штиркућу продадеми овакој ми

неје од неки корис.

штогођ прил било шта. — Штогођ да кажем, одма на мене ржи. — Штогођ да

уработим, неје му по вољу.

штое упит зам шта је. — Штое, што ме викате? — Штое тој там, што се тој

работи? 1

штрангаж1. уже, поводац. —Узни штрангу, па вржи тој кравчеда се не мота по

авлију, 2. део ама у коњској орми. — Штранге се закачу, седну страну, за јастуче, а,

з-другу, за ждрепченик.

штрангла ж витангла. — Однесе штранглу, требе да побива колци.

штрап узвономатопеја корачања. — Штрап, штрап, и дете си прооди одмерак.

штрапа несвхода, корача. — Ноћаске ми се неколко пут ушчини неки штрапа

око кућу, несмеја да устањујем да видим кои-e.

н штрапаљка ж в штрапка. — По штрапаљке сам га познал, само он има толке

ЧИЖМе.

штрапање с глим од штрапа, ходање. —Не могујада пратим твое штрапање, не

скрачај толко.
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штрапка“ ж стопа, отисак стопала, копита, шапе... — Поштрапке сам дошал

Да видим који је уодувал око моју појату. — Виду се коњске штрапке куде-е прегазил

реку.

штрапка“ несвхода, гази. — Дете штрапка како јеленче. — Немој да штрапкаш
По блато!

1 штрапкање с гл им од штрапка. — Овде-е забрањено штрапкање с прљаве

чижмс.

штрапне свp нагази, остави отисак стопала. — Тој ти-е баксуз дете, како

штрапне, такој се умаже з-блато.

1 штрб. -а, -о шкрб, крезуб, без зуба. —Остала сам штрба у младе године, чим роди

прво дете.

/штрба-баба/изркрезуба особа. —Извадиледњнзупчђк, памислида-ештрба-баба.

штрбан м крезуб човек. — Повадил млечњаци, па-e cir штрбанко, побогу, његов

деда.

штрбеје несвеуби зубе. — Еве, већем сам почела и да штрбејем, зуби ми се

расклатише и поиспадаше.

штрбла ж пеј крезуба. — Водила сам туј штрблу куде доктура да војтури зуби, да

не али свет.

штрбља мв штрбан. — Онакав човек, а штрбља, све се огрубил.

штрбне свр откине парче чега, очкрби, штрпне. — Штрбни овде, штрбни онде и

забогатеше.

штрекање с гл им од штерка се, страх, плашња. — Ћу гу водим куде боба

-Маричку да вој пребаје од штрекање.

штрека се несвплаши се. — Добило уплав, па се штрека на сваки шушањ.

штрекне свр заболи, севне, жигне. — Штрекну ме нешто пот слабину, почесто

ме туј штрекне.

штрекне се свр тргне се. — Књд улезе онакав у кућу, штрекну се, па сва претрну

до коскс.

штреца несв5оли, сева. — Да ме не штреца у ногу, сbг би ја потрчала да га
t

СТИГНем.

штреца се несвештрека се. — Има зашто и да се штреца код му поменеш моe
име.

штрецање с глим од штреца (се). — Куде кои доктури да идем за овој штрецање

у грбину?

штривлете ж мн дубоке женске ципеле између два рата, в штивлете. — Мужи

су ни из работу доносили шифон платно, свилено крпе, а понеки и штривлете.

штрика несвплете. —Узела сама ће штрика џемпир, ајош рамфлу неје исплела.

штрикање с глим од штрика. —Ники гу неје учил, сама си научила штрикање.

штринглаж намотај вунице, клупче. — Отоше ми у џемпир пет штpингле.

штркм рода, ждрал. — Стои ко шртк на пењугу. — Неје рода, него штрк. —

Штрк је муж на роду.

штркаљ м обад. — Изеде га штркаљ, па уштркља говече.

штркља“ м вижљастмладић. — Поглеј колки-е штркља израсал за овуј годину.

штркља“ несвоесомучно јури ободено комарцем. — Моја говеда не штркљају,

запландим ги још док неје врућина.
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штркљав, -а, -о вижљаст. — Млого му штркљава жена. — Ујанул едну штрк

љаву кобилу, па отиде за Мањак.

штркљавка ж вижљаста женска особа. — Куде ће штркљавка с мене да копа

компири.

штркљавче с вижљасто дете. — Мислила сам це поправи, ал си остаде такво

штркљавче, залуд га онолко рани.

штркљање с гл им од штркља“. — Ватила сам стра од штркљање говеда.

штркљес, -та, -тов штркљав, — Штркљес, па му све чешире окрaтеле.

штровач м штројач. — Кадј-дојде штровач, само сквичу вепрови по село, а он

збира бели бубрези.

штровен,-а,-отрп придушкопљен.—Ђе будешити штровен, ако немирујеш!

штровење с глим од штрови. — Ел имате ви крме за штровење, питује штровач,

ене га куде нас.

штрови несвитроји. — Штровач можда штрови и дете кое не слуша.

штрока ж1. прљавштина. —Ватила му се три прста штрока око гушу како-е цел

дан врал. 2. прљаве ствари.—Туритеј штроке у корито, да гизакиснем, па ћу оперем

књд стигнем.

штрокав,-а,-о прљав, нечист. — Овојти дете штрокаво кода-ес прасцијело.

штрокави Се НеCB прља се, маже се. — Такав му посо Да СС штрокави, неје öн

инџињер, него sидар.

штроклаж прљава женска особа.— Еднуш да видим туј штроклу да се облече у

чисто.

штрокљам прљав човек. — Стално ми штрокља доноси његовештроке да му ги

перем.

штрокчам витрокља. — Кој ће више пере штрокчу, ка(д)-це стално штрокави.

штрпка несвоткида по мало. — И јагањче почело да штрпка травицу.

штрпкање с гл им од штрпка. — Сас)-штрпкање све обрубил леб.

штрпне свр откине парче. — Штрпни малко од рубњк, ако ти се еде.

штрумфлаж држач женских чарапа, подвезица, штpумпфхалтер. — Прсе ми

штрумфла бkш књд неје требало и черапа поче да ми се смациња.

штруфна жв штрумфла. — Одавно си несšм купила штpуфне за черапе.

штрца несвизбија у виду млаза (течност). — Штрца млеко из Булиновиме у

канту.

штрцање с гл им од штрца. — Запени се млеко од штрцање.

штрцне свр пусти млаз. — Штрцну дете, испишки се, па побеже у кућу. —

Штрцни му изј-сису у окце, да му излезне рушче.

штудира (се) несвдангуби, проводи (се). — Кво учење од њега, штудиратам-овам

по Београд. — Место да студира, он се штудира по град.

штудирање с гл им од штудира (се). — Праћамо му паре, а он си гледа шту

дирање, ич га школа не залима.

штукне свр 1. нестане, побегне, оде. — Дојде ми понекад да штукнем од вас у

прклу зевњу. — Штуче ми куче, месец дана не знам куде-е. — Н-умеје да штукне, па

нека га тражу! — Турим дете у лелејку, наметнем на рамо, па све говеда што сам

чувала подак штукнемеј негде у планину, 2. фиг онесвести се. — Штукал му свес, па

падал. — Ће му штукне свесна туј врућину, па кво после да работимо. 3. фиг умре,

премине. — Една ћерка вој штукла, другете две сbr иду у школу.
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штур,-а,-оизанђао, пропао. — Све је постало штуро, нема ники да успраимакар

плотови. — Штура му кућа без деца.

штуравеје несв1. пропада, нестаје. — Књд удари киша, остави рукољке нека

штуравеју, кој ће ги збира на туј слоту. 2. луња, беспосличи. — Отишал да штуравеје

по туј Чуку, и овакој неје од неки корис.

штуреје несвпропада, чили, нестаје. — Имање им штуреје, нема ники да га

работи, кућа заштурела, све је постало една штуриња, ич да ти не причам.

штурињаж 1. пустиња, пропаст, в пример под штуреје. — Не мили ми се више

да улезнем у туј моју штурињу. 2. фиг киша. —Доста се-е стискала, сег нека се напада

штуриња. — Изеде ме штуриња, намокри ми обрано сено.

штурињак мв штуриња. — Кад)-це вpну после неколко године, у дом затеко

штурињак. — Све је постало штурињак, душа да те заболи.

штурињче речца — Понесо на косачи обед, ал сам, штурињче, забораила шише с

ракију.

штурка се несвлуња, лута, беспосличи. — Место да узне да ни малко нешто

спомогне, он си се само штурка ко неки замлатоја.

штуркавица ж беспослица, дангуба. — Ватил штуркавицу по орман, па не добди

по целден.

штуркање с гл им од штурка се. — Заборави откос, па си вати штуркање по

јагоде.

штурне (се) свр фигмуне (се), изгуби (се), нестане, побегне. — Само гледа

ка(д)-ће и он одовде да штурне у бели свет. — Штурну се у народи не видоше га више

никад.

штуца несвима напад штуцавице. — Целден штуцам, мора да ме неки спо
миња.

штуца“ несвподрезује, поткресује. — Редовно штуца бркови и маже ги све

чичково уље.

штуца“ несв1. нестаје, губи се. — Куде штуцаш, књд рекомо да седиштуј док не

појдемо. 2. губи се, пропада (вода, течност). — Негде ни вода низ ваду штуца,

можда-е нашла неку рупу, неки кртињак. 3. изр: штуца свесонесвести се. — Често вој

штуца свес, па гу едва поврнемо.

штуцање с гл им од штукне (1, 2). — Какво ти-е тој свако јутро штуцање, па

дојдеш у ноћ (1)? — Пати од штуцање свес (2).

штуцање с гл им од штуца. * 8.

Шћом надимак и назив фамилије у селу Златанци.

шћу, шћеш, шће скраћени облик израза: шта ћу, шта ћеш, шта ће. — Шћу те

паја питујем? — Шћеш при туђу жену?— Шћемо, како ћемо, ел знаје неки?— Ајдете

доле, шћете горе! — Шћемо да едемо? — Шће ти гости при убаву жену? — Шћеш ти,

Руселено, овде, у Васиљковицу, која те мука накара да дојдеш?— Шћетитејџопке да

ги носиш с тебе? — Шћеш ти туј“ — Шће ти празан кондир?— Шћемо с њега, књд не

можда оди, а пут је долек.
1

шубараж 1. врста капе од коже с крзном. 2. фиг крупна снежна пахуља. — Ала

падају шубаре, до јутро ће наклека снег до гушу.

шубарајка ждем од шубара“. — Евети една шубарајка, дати неseđне глава.

шубарајком онај који носи шубару. — Куде си ти, шубарајко, нема те одавно

куде нас?
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шубарка ж дем и хип од шубара (1). — Да не тури шубарку, теше ми се тиква

следени.

шубери несвосубори (М. П.).

шубетм страх.—Уватилшубетод башту, па само стриже суши књдје онтуј.

шугав, -a, -o 1. који има шугу. 2. изр: — Како шугав сам бес-цигару (непријатно

се осећа). — Како шугав сам без моју Станију. — Несу ни моја уста шугава, да ме

прескачате (каже гладан човек).

шуге ж мн дечја игра. — Дојду изј-школу и одма увату да се играју шуге.

шуглаж 1. она која је шугава. — Бегеј од|-туј шуглу, да те не ошугави. 2. фиг

бедница. — Што ли узе онуј шуглу, да га пита човек, ем неје убава, ем нема за што

куче да гу уапе.

шугљам 1. онај који је шугав, — Шугља шугави, само се чеша, само се драпа. 2.

фиг гоља, сиромах. — Неће да појде за шугљу, па да гу кољу.

шужбе ж мн шушке. — Збери шужбе од лук и врљи на буњиште.

шукац м тишина. — Дојдем у кућу а оно шукац. — Децо, шукац! — Уморил сам

се, оћу овде да чујем само шукац,

шукне свр 1. фиг писне, зуцне. — Чул дека си ти дошћл, па не смеје да шукне. —

Само лишукнеш, ћути извучем уши. 2. фигдуне (ветар, поветарац). — Јучер се беше

онолко раздувал, а данас ветарни да шукне.— Бар да шукне малко, да ни разлади.

шуле с тестијица.—Донеси ми воду ш-Чочин кладанац, ене га шуле под откос.

шума“ ж лишће. — Свари се шума, па се стипсоше, па у туј чорбу мастимо

клaшње.

шума“ ж 1. шумско пространство. — Од вас ћу побегнем у шуму. — Отиде

Митару војску, а старац се дигал, отишал у шуму да обаља буке. 2. гране са листом.

— Сечемо шуму, па гу денемо на чардак, за стоку зимени. 3. изр у шуму у пар

тизанима. — Одовде су сви мужи, за време рат, били у шуму.

шумаво прил 1. шумовито, зарасло. — Овакво шумаво никад овде неје било како

cbr. 2. фиг вртоглавица. — У главу ми нешто шумаво.

шумадински, -а, -о шумадијски. — Да ми оцвиришедно шумадинско коло, све

да везе.

шумадински чај м кувана ракија заслађена врелим шећером. —Зимени се само

греје шумадински чај.

шумакм шумарак, забран.— Отидемо у шумак да оцечемо шумку за Бадњи ден.

— Ћезалуташ у тија шумак, да те поеду лисице и вуци.

шуман м бот врста баштенског цвећа. — Ћу ти дадем од шуман што сам

посадила у градинче, да га и ти запатиш.

шуманка“ ж врста јабуке. — Овеј шуманке су ситачке, ал су здраве и добре за

едење. 1

Шуманка“ ж име краве. — Узни јулар и уведи Шуманку у кошару, не пуштај

теле, докле гу не дојдем да гу измузем.

шумбори несвосубори (М. П.).

шумка“ ж бадњак. — Муж седно дете отиде у браниште, да оцече и донесе

шумку.

шумка“ ж лист дрвета. — Деца еду шумке од буку у пролет, чим се развију. —

Књд погледам, има кво да видим: од онолка дрва само шумке остале.

шумка“ ж грана. — Зденемо пласје на шумке, па ги довучемо до појату.
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шумкаџијам бугарски назив за партизане, који је донекле био прихваћен и у

црнотравском крају, с обзиром на чињеницу да су на овом терену често боравили и

бугарски партизани. — Неје имал куд, од Бугари побеже у шумкаџије. — Шумкаџие

су у Село потепали: попа Методију, који се бил врнул из Београд, Душана писара,

Тренчу, Сотира из)-Славковци и други људи који су доле радели.

шумљак маут и пеј од шума, 1. лишће и ситно грање дрвета. —Да се збере овија

шумљак и да се запали на едно место. 2. густа запуштена шума. — Мож те нешто

изеде у тија шумљак.

шумоглав, -a, -o/ шумоглавес, -та, -то занесен, будаласт.— Нешто данес идем

ко шумоглава, не знам кво ми-е. — Дибидус је шумоглавеста, не мож се на њу за

ништа ослониш.

шумоглавка ж замлата, занесена жена. — Шумоглавка, не знаје ни кво-е

ођутрос подручала, а овам ће ми орати од нешто от пре сто године.

шумоглавоња м замлата, занесен човек. — Ошумоглавил га неки степање, па

едва оди шумоглавоња.

шумоглавча мв шумоглавоња. — Ништа не питуј за тој шумоглавчу.

шумоглавче с занесено будаласто дете. — Ти верујеш на тој шумоглавче?

шумољење с глим од шумољи. —Тујсе, у рупе, стално чује неко шумољење кода

има јазовице.

шумољи несвитушка, шушкета.—Шумољи црни дроља у грмењедате испрепада.

шунта ж луцкаста, блесава женска особа. — Немој ме викаш куде туј шунту,

нећу да доодим. — Што му не рече, шунто, кво-е требало, кво си намислела, но се

ућута ко мута?!

шунтав, -а, -о луд, блесав, ћакнут. — Ако-е он шунтав, па шунтавеје, ти буди

паметан па си на време дојди дом.

шунтавеје несвзамлаћује се, глупира се, лудује. — Нека он шунтавеје по орман c

коњи, ти му не прај друство.

шунтавило слудило, замлаћеност. — Ако га-еватило шунтавило, тебејош неје.

шунтавка ж пејв шунта. — Шунтавкаја, не послушате, не појдо с њи, него да ги

cБг овде чекам.

шунтавком пеј луд замлаћен мушкарац. — Прати шунтавка да наspне говеда, и

још га нема да се врне, негде зашунтавел, па још шунтавеје.

шунтaвче с пеј ћакнуто дете. — Шунтaвче, шунтаво, куде си оволко време, свг

ли се врћа и(c)-школу.

шунтоња м пејв шунтавко. — Излезни ти на крај са шунтоњу ако мож, он си

дрњка његово, тебе и не слуша.

шуњка се свршуња се. —Шуњка ни се око кућу, мисли ми га не видимо у мрак.

шуњкање с гл им од шуњка се. — Ватили га у шуњкање око трлу.

шупељка ж муз 1. глинена свирала. — Боли га брига за други, он си свири у

шупељку. 2. фиг задњица. — Све би да набие у онуј његову дебелу шупељку. — У

шупељку му га заковрнем (псовка).

шупење с гл им од шупи. — Изгоре се с врућ компир, ни шупење уста ми не

поможе.

шупи несвуснама прави обли отвор.— Што толко шупиш уста, неси се изгорел с

паприку? — Шупи уста ко да еде врући компири.

шупљајка ж шупљина. — Пупуњак напраил гњездо у буку, у шупљајку.
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шупљакм 1. шупљинау дрвету настала труљењем или сагоревањем; шупљина.

— У шупљак осе напраиле гњездо. — Веверица напунила шупљак с лешњаци и жир.

2. шупаљ, трулог језгра орах. — Све ми дала шупљаци, ниедњн здрав ора.

шупљика жрупа, отвор. — Сирење вој све на шупљике, мора да-е од бучкано

млеко.

шупљикав, -а, -о избушен, са више рупа. — Дојдевој леб голем, убав, а све

шупљикав.

шупљинка ж дем од шупљика. — Забоди овија цветњк у шупљинку на sид.

шурење с гл им од шури (се). — Куде њега шурење иде зачас.

шури (се) несвскида длаку свиње помоћу вреле воде. — Књд шуриш прасе, глејда

се ти не ошуриш.

шуpњаја ж шуракова жена. — Шурњаја-е најубав род. — Беfc} шуpњају ни

шурак нигде не пооди.

шут мударац ногом. —Ако па дојде, ће добие шуту дупе (неће бити примљен).

шут“, -a, -o 1. без рогова. — Потепа ни едњн шутован у Буђину падину, 2. изр. —

Куде ће шут с рогатога (изр). — Шут на рогатога не верује (изр).

шут“ м смеће, отпад. — Све тој што-е остало од)-цигле и малтер, тија шут,

збери с лопату у колица, па искарај на пут, да запуниш рупе.

шутил / шутилком шутован илијарац—Књдгизабра шутил, зачас ги истркаља

по ливаду. — Укарај шутилка у трлу, да не зарипује овце докле ги музем.

шутка“ ж шута овца, коза. — На туј шутку ниедна овца не можда надвије.

шутка“ несвинутира, игра лопту. — По ваздњн шуткају лопту на рид, ники неће

ништа да помогне.

шуткање с гл им од шутка“, играње, шутирање. — Од шуткање камење све

исцепил опћнци.

шутком шутован.—Шутко, овам, рpрj, шутко! — Големлијарјетија шутко, све

по туђе овце скита.

шутоња мв шутко. — Откачи се од шутоњу, одведе га матрапаз.

шућка се несвмаје се, луња. — Он се шућкако уљкав, а други да га замењује.

шућкав, -а, -о замајан. — Млого-е шућкав, отиде негде, па се забораи,

шућкање с гл им од шућка се. — Пројдоше му најубаве године у шућкање.

Шуца м надимак. 1

шуша мfж пеј неувиђавна особа, подлац, ништарија. — Он је за мене шуша. — С

туј шушу нећу имам посла.

шушањ м шум. — Рипа на сваки шушањ.

шушкавац м бот пољска права Rhinanthus L. — Код почне да шушти шушкавац,

требе се ливада коси.

шушке ж мн 1. ситна дрва, иверје. — Донеси шушке за потпалу. 2. фиг папирни

новац. — У работу иду за шушке, за кво би друго? — Колко шушке донесе твој

печаловник?

шушкеће несверска кад говори. — Немој да ми шушкећеш, него орати како

требе.

шушљак / шушљик м опало лишће, ситан отпад, плева, смеће. — Смети

шушљак на ђубровник, па на буњиште. —Затвори врата, да ветар не надува шушљак

у кућу!
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шушљикав, -а, -о ситан, пун плеве. — Због типац сено ис-Папрат је млого

шушљикаво.

шушљике жмнвшушке.—Још стоју онеј шушљике што рекода гизбереш!

шушне свр 1. зашушти. — Књд шушне црни дроља у грм, све се стресем

o(д)-цтра. 2. фиг писне, гласне се. — Куде њега не смеје дете да шушне, одма рипада га

бије.

шуштер м шустер, обућар. — Умрел и шуштер Гома, нема кои више да опраља

кондуре.

шушумига м/ж ветропир, превртљива особа. — Немој туј шушумигу да ми

уврташ око кућу, ћу вој стуцам главу ко на змију.

шушурење с глим од шушури се. — Бадава му шушурење, књд га ники неебава.

шушури се несв 1. шири се, расцветава се. — Слbнчано, па се шушуру китке, да

се расцввту. 2. фигаорди се. — Кој се ђаволтолко шушури, ко да не знамо от-кои-e.

шушурка ж капица на разним предметима. — Испаде ми шушурка од лампу и

откаља се негде, не мога гу најдем. 2. фиг цвет. — Донел ми бил менђушке сас)-

-шушурке. 3. фиг коврџе.— Коса на шушурке, а памет му искљувале ћурке (изр). 4. фиг

женски полни орган. — Турим вој га у шушурку њојну, она ће ме учи како се кове

коса (псовка).

шчепи сврсломи дрво растављајући му гране по рашљама. — Којли ми шчепи

онујјабучку што посадил нат-појату.—Ако ватим туј распију, има војшчепим краци,

да ги више не диза по шумаци.

шчука свр 1. поломи, затупи. — На тога Булчу требе да шчукам рогови, да више

не боде. — Шчукајврови најексери, да се не набацка неки на њи, ка(д)-цедне на туј

клупу. 2. ударањем спусти што. — Туј гривну на косило малко шчукај, да боље

држи. — Шчукај обруч на буре, разлабавил се, па це буре расуши.

/шчука паре, — што запечали изр проћерда, пропије. — Тој ли-е газда, све паре

шчука на олобјде. — Пише ми бајка за Стратију: тој што запечали, зачас шчука у

кафану „Кикевац“.

/шчука рогови изрнаучи памети, претуче. — Шчукал му неки рогови, сbг је ко

бубуљашка, с никога се не закача.
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