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* Од дјетињства сам најприсније везан за ловачки свијет и лексику овога вида

народне културе. Рад посвећујем свом оцу Азизу Јахићу, шефу Шумске управе и дуго

icдишњем предсједнику Ловачког друштва у Рогатици.

Сматрам га својим скромним исказом љубави према родитељу-ловцу и (ловач

кој) кући у којој сам одрастао.





У свом раду „Из ловачке терминологије и ловачког жаргона у гово

pу рогатичког краја“ покушао сам назначити неке од основних аспеката

ловачке лексике на дијалекатском нивоу на узорку говора рогатичкога

краја у источној Босни. У дијалекатској лексици српскохрватскога јези

ка то је први покушај ове врсте. Овога пута намјера ми је да дам ком

плетну сакупљену грађу о ловачкој лексици и фразеологији из говора

рогатичкога краја, очекујући да ће она корисно послужити нашој фило

лошкој науци и да ће бити конкретан подстицај на шира истраживања

ове врсте дијалекатске лексике“. - : , .

Подаци о теренском раду

За прикупљање грађе одабрао сам укупно девет пунктова. Од пунк

това са муслиманским становништвом грађа је из села Брезје (скраћени

ца Бр.), Годимиље (Год.), Карачићи (Кар.), Ракитница (Рак.), Шљеддвићи

(Шљед.), Жепа (Ж.), а пунктова са српским становништвом из села Ми

слово (Мисл.), на Деветаку, и Прељубовићи (на Романији“). У Рогатици

(Рог.) грађу сам биљежио у разговорима са Ибрахимом Пашићем-Срес

ким (1901.), једним од најстаријих ловочувара у Босни и Херцеговини

(који је био и мој чест пратилац на терену).

На теренским истраживањима (вршеним у љето и јесен 1974. године)

разговарао сам са старим ловцима, и то онима (а они су углавном сви

такви) који су и иначе типични представници говора свога краја (податке

о њима в. у дијалектолошким текстовима). Сви су ме веома радо и отво

рено примали, уложили много труда и добре воље у одговорима, те им

изражавам захвалност и искрено људско поштовање. Основни метод

* Џевад А. Јахић, Из ловачке терминологије и ловачког жаргона у говору родатич

ког краја, РАДОВИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У САРАЈЕВУ књига IX-X,

година 1976—1980, Сaрajeвo 1980, стр. 269-292. -

* О потреби за проучавањем ове лексике и на ширем општекарпатском и уопште

словенском ареалу в. Обицекарпатскиа диалектолошическиа атлас - Вопросник, Изда

телњство „Наука”, Москва 1981, стр. 15—16.

* Породична традиција бављења ловом у источној Босни много је чешћа код

Муслимана па је овдје највише грађе дато из пунктова са муслиманским становништ

вом.
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рада био ми је разговорни, а користио сам се и упитником који сам за

своје теренске потребе направио. Доста материјала снимљено је на маг

нетофонске траке (в. дијалектолошке текстове).

Посебну захвалност дугујем свом оцу Азизу Јахићу, који је и иначе

пресудно утицао на моју упућеност ка овој теми (в. нап.“). Он ми је

давао и посебна стручна ловачка објашњења, повезао ме са свим инфор

маторима и омогућио ми да свој боравак на терену што боље искори

стим.

Неколико напомена у вези са грађом

1. Рјечник ловачке лексике и фразеологије говора рогатичкога

краја садржи појмове који су на различите начине везани за лов као

најстарији вид људске активности“. Наиме, овдје су дате лексичке једи

нице чисто дијалекатске, локалне, али и оне које то нису, које припадају

и ширим новоштокавским говорним зонама, и уопште стандардном

језику, па и ловачкој стручној терминологији (наравно, све као пот

врде у дијалекатској употреби у рогатичком крају). Основни циљ ми је

да дам грађу о лексичким јединицама које се јављају на синхроном дија

лекатском нивоу.

2. Рјечник садржи и доста грађе о ловачкој фразеологији овога

говора, што чини посебан слој у ловачкој народној култури на језичкој

разини. Конкретне потврде за овај ниво наше грађе говоре о стваралач

кој снази дијалекатске лексике уопште, посебно оне њене области у

којој је оваплоћена човјекова најприснија и најдревнија веза са приро

дом и њеним појавама.

3. Етимологија је, наравно, и за ову лексичку грађу важан, сложен

и индикативан проблем“. Овдје је она, пак, дата само фрагментарно.

Кратке етимологијске одреднице дате су само уз јединице гдје је то, по

мом увјерењу, потребно, без улажења у било какве анализе (скраћенице

за те одреднице, као уосталом и остале скраћенице, уобичајене су у на

шим филолошким публикацијама, па их не треба посебно објашња

вати).

4. Пошто је ово прва прилика да се дијалекатска лексика ловач

кога вида народне културе представи цјеловитијом грађом, није избјег

нуто то да се одреднице дају и у својим фонетско-прозодијским алтерна

цијама. Из истога разлога овдје се дају и лексеме које су иначе познате

и уобичајене и другим говорним зонама и уопште српскохрватском је

зику. Не иде се, дакле, ни на какву селективност грађе већ се она даје

као цјелина са претензијама на њену приближну тематску обухватност.

* О тој слојевитости у лозачкој лексици говора рогатичкога краја в. Џевад А.

Јахић, Из ловачке терминологије . . ., стр. 271 —275.

* О словенским и неслозенским елементима у овој лексици в. Џевад А. Јахић,

Исто, стр. 275—277.
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5. Објашњења значења дају се само уз оне лексеме код којих је то

неопходно.

6. Дијалектолошки текстови (приповиједања) пренесени са магнето

фонских трака забиљежени су у пуном изворном дијалекатском облику.

Ово је и прва прилика да се у литератури представе дијалектолошки

текстови са једног до сада неистраживаног терена, који иначе пред

ставља дио ширега комплекса ијекавскоштакавских источнобосанских

говора, недавно проучаваних у оквиру моје докторске дисертације“.

7. Текстови о народним вјеровањима у вези са ловом и дивљим

животињама, такођер пренесени са магнетофонских трака, забиљежени су

у пуној дијалекатској изворности. Као грађа могу корисно послужити за

контрастивна истраживања на ширем словенском терену, кад се ради о

старим словенским и новијим несловенским елементима у сфери народ

ног духовног живота“.

* Џевад А. Јахић, Ијекавскоштакавски говори источне и југоисточне Босне, доктор

ска дисертација у рукопису, Филолошки факултет, Београд 1981, стр. 630 + дијалек

толошка карта и 7 карата изоглоса.

* О таквим проучавањима на словенском терену в. Славанскић и балканскии

фолњклор. Обрад. Текст, Академии наук СССР, Институт славиноведенин и балкани

стики, Издателњство „Наука”, Москва 1981, стр. 276; Н. Н. Велецкан, Жзическал сим

волика славанских архаических ритуалов, Издателњство „Наука”, Москва 1978, стр.

237; В. Б. Вирсаладзе, Грузинскии охотничић миф и поезил, Москва 1976, стр. 359.

— 5 —



РЈЕЧНИК

А

А“, А“, А“ оном. (Бр, Рак.), у ловачком приповиједању, кад се опо
**

наша глас кера који гони дивљач. В. а“, а“,а “, а“, а“ а“.

А“ А“, А“ А“, А“ А“ оном. (Бр.), в. а“, а“, а“.

АЈКА ж. (Мисл.), в. хајка.

„Направили ајку, на међеда“ (Мисл.).

АЈКАЧ м. (Мисл.), в. хајкач.

„Били ајкачи у мене . . . Било е ајкача десетак” (Мисл.).

АЛАЈБЕГОВА ПУСИЈА ж. (Рак.), ловачки микротопоним, мјесто

на којем је некад неки Алајбег у лову редовно чекао звјeрку, то је била

његова „пусија” (в. пусија). В. Мустајбегова Пусија, Узеирбегова Пусија.

АЛАКАТ(И) инф. (Мисл.), в. халакат (и).

„Алачу они ајкачи, приђоше доље“ (Мисл.).

АМЕЛЕСКА ж. (Мисл.), в. хамерлес.

„Азиз узб амелеску” (Мисл.).

АРКА ж. турц. (Рак, Ж.), тупи дио (ловачког) ножа. В. арка. Уп. у

ратарској лексици рогатичкога краја арка (арка) — тупи дио косе.

АРКА ж. (Бр, Год.), в. арка.

„Ов5 тупб е арка” (Бр.).

АВЗИЈА м. турц. (Ж.), в. ловац.

АВЂИЈА м. (Бр, Год, Рак, Шљед), в. ловац.

„Старе авђије били” (Год.). „Отац ми био авђија” (Рак.).

АВžИЈАТ(И) инф. (Ж.), в. ловит(и).

АВЂИЈАТ(И) инф. (Бр, Год. Шљед.), в. ловит(и).

„Авјиали они три дана” (Бр.).

АВЂИЛУК. м. турц. (Год, Рак, Рог), в. лов.

„Био у авђилуку, прића ми” (Рак.).

— 6 —
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Б

БАЦИТ(И) (ЛОВ) синт. (Бр, Год, Мисл, Рак.), престати бавити се

ловом, не бити више ловац. Често и без допуне (лов). В. бацит (и) (пушку).

„Он је бацио лов због тога” (Год.). „Бацио ја још лани” (Рак.).

БАЦИТ(И) (ПУШКУ) синт. (Рак.), в. бацит (и) (лбв).

„Бáцио пушку, неће више да лови” (Рак.).

БАЛАВАЦ м. (Рак.), в. крива.

„Разбоље ми се кер, доби балавац” (Рак.).

БАЛИТ(И) инф. (Кар), за кера, кад болује од криве (в. крива).

БАЛКАНАЦ м. (Бр, Год, Ж.), врста ловачких керова.

„Добар ми они балканац био” (Бр.). „Заштекта му балканац”

(Год.). „Водб он балканца јеннбг, не мере бољи бит” (Ж.).

БАРАК м. турц. (Бр, Кар, Рак, Рог), врста ловачких керова.

„Ваљан му они барак” (Бр.). „Имб ја јеннбг барака, да виш, ко

муња” (Рог.).

БАРУТ м. турц. (Бр, Год, Кар, Рог, Шљед), в. барут.

„Барут ми мокар, нигди више ништа” (Год.). „Па не“мам

барута . . . И оног барута“ (Кар.).

БАРУТ м. (Кар, Мисл, Рак, Ж.), в. барут.

БАУКАТ(И) инф. (Рог), каже се за гласове срндаћа.

„Бáуће срндаћ” (Рог.).

БАЗА ж. (Мисл.), в. лоја.

„Пронашб му базу, ето га нама” (Мисл.).

БЕЗДИМНИ (БАРУТ) придј. (Год, Шљед), в. фана (барут).

„Узб ја бездимнбг” (Год.).

БЈЕЛИЦА ж. (Год, Рак.), врста куне, назив према боји длаке на

врату, „бијело испод грла” (Год.). В. кршка, рупка. Уп. златка.

БЈЕСНИЛО ср. (Год, Кар, Рог, Шљед), в. бјесндба.

„Спопало му кера бјеснило” (Шљед.).

БЛАТИНА ж. (Бр, Мисл, Рог.), мочварно мјесто у шуми на којем

се дивље свиње најчешће задржавају; „ђе се плацкају” (Шљед), „баре

ђе се ваљају” (Рог.). В. блатина, моћило.

БЛАТИНА ж. (Кар, Шљед), в. блатина.

БЛAТАТ(И) СЕ инф. (Ж.), в. блатит(и) се.

„Блатају се крмци ваздан” (Ж.).

БЛАТАТ(И) СЕ инф. (Шљед), в. блатит(и) се.

„Блатају се крмци” (Шљед.).

— 7. —



346 IЈевад А. Јахић

БЛАТИТ(И) СЕ инф. (Кар, Мисл, Шљед), за дивље свиње, кад се

„у локвама” (Шљед.) излежавају. В. блатат(и) се, блатат(и) се, блатити

:Cé.

„Блате се, у шуми, у блату” (Шљед.).

БЛАТИТ(И) СЕ инф. (Мисл, Ж.), в. блатит(и) се.

„Блате се у локвама” (Ж.).

БОКЕРИЦА ж, герм. (Бр, Кар, Мисл, Рог.), ловачка пушка код

које су цијеви постављене једна на другу; „цијев по цијеви” (Бр.).

„Имб ја ону бокерицу своју” (Бр.). „Даде ми ту бокерицу, аман

јараби“ (Кар.). „Било е бокерица пé шес” (Мисл.).

БЛЕЋАТ(И) инф. (Бр.), каже се за гласове срндаћа.

БРАНИК м. (Бр, Год, Мисл, Рак.), 1. метални лук око обарача на

пушци (в. брдњак, прстен), 2. жељезни дио између дршке и оштрица

ножа.

БРАЊИК м. (Шљед), в. бранак.“

БРЕНЕК м. (Год, Ж.), в. бренер.

БРЕНЕК м. (Год, Ж.), в. бренер.

БРЕНЕР м, герм. (Бр, Мисл, Рак, Шљед), кугла за сачмару. В.

*бренек, бренек, кугла.

„Имб ја бренер, добар” (Бр.).

БРЛОГ м. (Бр, Год, Мисл, Рак, Шљед.), склониште дивљих живо

тиња, обично крупнијих. В. брложник, брљот, брљож, хендек.

БРЛОЖИНА ж. (Кар.), „онб што е остало иза међеда, што опесини”

(Кар.). В. мах, ма“.

БРЛОЖНИК м. (Рак.). „ђе старина међеда (Рак.), В. брлог.

БРЉОГ м. (Рог), в. брлог.

БРЉОЖ м. (Рак.), в. брлог.

БРУС м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Шљед), за оштрење ножа. В.

белегија, ете, јеiе, тдцијер.

БУКАЛА ж. (Рак.), мјесто на којем се срндаћ криви, риче.

„Има тамо букала, од срндаћа” (Рак.).

БУКАРИТ(И) СЕ инф. (Бр, Год, Кар, Шљед), за дивље свиње кад се

паре. В. iочит(и) се, клат(и) се, кркат(и) се.

„Букаре се крмци, ено, ћујеш” (Бр.).

БУСИЈА ж. (Год, Рог.), в. пусија.

— 8. —
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Ц

ЦЕНЗбНА ж. ром. (Рог), в. диплус (лдва).

„Цензона ће бит . . .” (Рог.).

* — IЦИЈЕВ м. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Шљед, Ж.), дио (ловачке) пушке. В.

ниушљик.

ЦИЉ м. (Рак.), в. нишан.

ЦИПОМ прил. (Бр.), за кера кад у лову штекти без прекида, гонећи

Дивљач.

„Гони ми они кер, ципом, ја се ушуће” (Бр.).

ЦВРЧАТ(И) инф. (Мисл, Ж.), каже се за гласове јаребице, копца и

препелице. В. цврћат(и).

ЦВРЋАТ(И) инф. (Бр.), в. цврчат(и).

ЦВРКУТАТ(И) инф. (Бр, Год, Кар, Рак.), каже се за гласове јаре

бице, препелице и шљуке.

IЦВРЉУКАТ(И) инф. (Бр, Год.), каже се за гласове препелице и

шљуке.

Ч

ЧАХУРА ж. (Ж.), в. патрбна.

ЧАПОР м. (Мисл.), в. ћдпор.

„Био чапбр вукова” (Мисл.).

ЧАУРА ж. (Мисл.), в. патрбна.

ЧЕКА ж. (Мисл, Ж.), в. пусија.

„Ишли на чеку, уранили” (Ж.).

Ћ

ЋАХУЉКЕ. плур. тант. (Кар.), в. лук.

ЋАХУРА ж. (Бр, Рак.), в. патрбна.

ЋАКМАК м. турц. (Бр.), траг који зечеви остављају у снијегу.

„и доље и горе, и по ливади између ћакмацима. . .” (Бр.).

ЋАУРА ж. (Год.), в. патрбна.

ЋЕКА ж. (Бр, Год, Кар, Рак, Шљед), в. чека.

„И ја њихке све разведем, “наш, по онијем ћекама” (Кар.).

„Ја био у лову на јарце, ошб на ћеку” (Шљед.).
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ЋЕКАЋ м. (Кар), назив за ловце који у засједама очекују звјeрку

што је (из)гоне хајкачи.

ЋЕТВОРКА ж. (Рак.), назив за сачму према њеној крупноћи. в.

ћетвртица.

„Имам и ћетворку” (Рак.).

ЋЕТВРТИЦА ж. (Рак.), в. ћетворка.

ЋИЛА ж. турц. (Рак.), кеса у којој су стари ловци држали барут.

ЋOПČР м. мађ. (Бр, Год, Кар, Рак, Рог, Шљед), група срна, диво

коза, дивљих свиња, вукова. В. чопор, ћдпор, ћдпор, крдо, стадо.

„Сањо ћопор дивокоза” (Год.). „Видио ћопор вукова” (Шљед.).

ЋОПОР м. (Рог), в. ћдабр.

ЋОПОР м. (Бр.), в. ћдаор.

Д

ДЕМАШ м. турц. (Бр, Рак.), кер који има врло развијено чуло ми

pиса, добре ловачке пасмине; „демом гони . . . фата га на дем” (Бр.);

„хава му доноси траг” (Рак.).

ДЕРАТ(и) СЕ инф. (Бр, Шљед.), каже се за гласове срндаћа, ли

сице и свраке.

ДЕВЕТКА ж. (Бр, Рак.), крупнија сачма, за вишу звјeрку.

„А деветка . . ., а у лијевој увијек деветка” (Бр.). „А била она,

болан, била она саћма, крупна за срна, се зове она, деветка”

(Рак.).

Уп. у сплаварској лексици рогатичкога краја (дрински сплавари)

деветка, девет метара дуг балван који се усплављује; „Деветка,

и она се потури” (Лука—Жепа).

ДИЋ(И) инф. (Бр, Год, Кар, Рак, Шљед), за кера, кад открије

дивљач у леглу и почне је гонити. В. прифатит(и), узет(и).

„Керад оздбљ xá дигни, ето зеца оздо вама . . . Кад ми изи

ђемо, кад керад гоне, дигли опе. . . Керад дигоше зеца гори”

(Кар.). Ћујем ја оздбљ, ћим керади дигоше . . .” (Рак.).

ДИМНИ (БАРУТ) придј. (Год.), в. дбићни (барут).

ДИВИЈА МАЧКА ж. (Ж.), в. дивља мачка, дивља маћка.

ДИВИЈА ПАТКА ж. (Кар, Ж.), в. дивја патка, дивља патка.

„Тамо панну дивије патке“ (Кар.).

ДИВИЈА СВИЊА ж. (Ж.), в. дивја свиња, дивља свиња, крмак,

крме.
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ДИВЈА ПАТКА ж. (Кар), в. дивија патка.

„Било е дивји патака”. (Кар.).

ДИВЈА СВИЊА ж. (Бр), в. дивија свиња.

ДИВЉА МАЧКА ж. (Мисл.), в. дивија мачка.

ДИВЉА МАЋКА ж. (Бр.), в. дивија мачка.

ДИВЉА ПАТКА ж. (Шљед), в. дивија патка.

ДИВЉА СВИЊА ж. (Бр.), в. дивија свиња.

„Било е онда дивљије свиња” (Бр.).

ДИВЉАЧ зб (Мисл, Ж.), 1. општи назив за дивље животиње 5

„срњећа дивљаћ (Бр.), в. дивљаћ, дивљаћ, звијер, звјeрaд, звјериње, звјeрка;

2. месо од дивљачи — „месо од сваке звјeрке” (Год.),

ДИВЉАЋ зб. (Бр, Год, Кар), в. дивљач.

ДИВЉАЋ зб. (Бр.), в. дивљач.

ДИВЉИ ЈАРАЦ м. (Ж.), в. дивојарац.

ДИВОЈАРАЦ м. (Бр, Год, Мисл, Ж.), в. дивља јарац, јарац“.

„Из Добриш“це сишб под оне стијене-пасе. Дивојарац” (Ж.).

ДИВОКОЗА ж. (Год. Мисл, Рак, Ж.), в. дивокоза, дивокоза, јарица.

„Пошб ја у лов на дивокозе” (Год.). „Било месо о дивокозе”

(Рак).

ДИВОКОЗА ж. (Бр, Шљед), в. дивокоза.

ДИВОКОЗА ж. (Рак.), в. дивокоза.

ДОБАР СНИЈЕГ м. (Бр, Ракм, Шљед.), в. тазелук.

„Пао добар снијег” (Шљед.).

ДОБРО НОСИТ(И) инф. (Бр, Год.), за ловачку пушку, кад добро

погађа, кад јој је нишанска справи добро подешена. Уп. слабо носит(и).

„Била добра, знаш, добро носила” (Бр.).

ДОЋИ НА МЕТУ синт. (Рак, Мисл, Шљед), за звјeрку, кад дође

на такву удаљеност да је ловац може пуцати; „дошб на мету“ (Мисл,

Шљед.), „дошла на мету“ (Рак.). В. ударат(и) на пушку.

ДОЋИ УСПУДА синт. (Бр, Рак, Шљед), за звјeрку, кад се изне

нада појави пред ловцем, кад је ловац не очекује.

„Дошла ми успуда” (Шљед.).

ДОСЕЉЕНИК м. (Шљед), каже се за птице (врста) које зими од

лазе у топлије крајеве и враћају се у прољеће. В. селица.

„Све су то досељеници” (Шљед.).

ДОСПЈЕТ(И) инф. (Мисл.), за кера кад стаса за лов, кад почне

ловити.

„Доспио ми кер, да видиш” (Мисл.).
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ДОЗВОЛА ж. (Бр, Рак, Шљед), в. карта.

„Набавио дозволу, све” (Год.).

ДРАМУША ж. (Шљед), крупна сачма. Уп. миза.

„Она драмуша, тако су стари ловци звали” (Шљед.).

ДРЕЧАТ(И) инф. (Мисл, Ж.), кеже се за гласове орла и креје, и за

гласове зеца које он испушта кад је рањен, „дрека га стои” (Бр.). Уп.

дрећат(и).

ДРЕЋАТ(И) инф. (Бр, Кар), каже се за гласове зеца које он испушта

кад је рањен (в. дречат(и) и за гласове срндаћа.

ДРИЛИН м. (Шљед), в. дрилинi.

ДРИЛИНГ м. герм. (Бр, Кар), троцијевка-пушка са три цијеви. В.

дрилин, дрилинг, дрилинг.

ДРИЛИНГ м. (Год.), в. дрилинi.

ДРИЛИНГ м. (Бр.), в. дрилинi.

ДУЉИТ(И) инф. (Бр, Шљед), за кера кад предуго гони звјeрку.

„Дуљи, дуљи, ја више не шће ћекат” (Бр.).

ДУПЛА (НУЛА) придј. ж. (Год, Рак.), сачма, према величини,

нешто већа од „нуле“. Уп. нула.

„Ма јок, дуплу узбу” (Рак.).

ДУПЛИРАТ(И) инф. (Бр.), други пут пуцати на дивљач, одмах

послије првог испаљеног хица (дв дјевком), В. препунит(и).

„Он дуплирб, ћујем ја, више ћлира” (Бр.).

ДУПЉАР м. (Год.), врста голубова који „не селе” (Год.), остају и

зими, кријући се у рупама, дупљама. В. грлаш.

ДУРБИН. м. турц. (Бр, Рак, Шљед), в. двоглед.

ДВАДЕСКА ж. (Год.), назив за ловачку пушку, према врсти калибра.

Уп. дванеска, шеснеска. Уп. такођер у сплав прској лексици рогатичкога

краја двадеска, балван дуг двадесет метара који се усплављује (Лука—Же

па).

ДВАНЕСКА ж. (Бр, Год.), назив за ловачку пушку, према врсти

калибра. Уп. двадеска, шеснеска.

„И ондар је њему Мандић дао троцјевку на пешкеш, дванеску”

(Рак.).

Уп. у сплаварској лексици рогатичкога краја дванеска, балван дуг

дванаест метара који се усплављује (Лука—Жепа).

ДВИЦА ж. (Рак.), назив за сачму, према њеној крупноћи.

„Двацу ми дали” (Рак.).

Уп. у лексици дринских сплавара двица, балван дуг два метра који се

усплављује; „Море и дваца, кује се у сплав” (Лука—Жепа).
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ДВОГЛЕД м. (Бр.), в. дурбин.

ДВОЦЈЕПКА ж. (Мисл.), в. двоцјевка.

ДВОЦЈЕВКА ж. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Шљед), ловачка пушка

„су двије цијеви” (Год.). В. двдцјепка.

Е

BГЕ ср. турц. (Бр, Кар), в. брус.

BГЗА ж. турц. (Кар), в. каписла.

„И накије имб егзи оније, то смо ми звали досад егзе, оне кап

сле, што сад кажу“ (Кар.).

Ф

ФАЈНА ж, герм (Бр.), в. раса.

„Каке је фајне; (Бр.)?

ФАЗАН м. (Бр, Рог), в. фазан, фазанка.

ФАЗАН м. (Рак, Рог), в. фазан.

ФАЗАНКА ж. (Рог), в. фазан.

ФЕЛА ж. мађ. (Бр, Год, Кар.), в. раса.

„Добру фелу кербва он има вазди” (Год.).

ФИЈУ, ФИЈУ, ФИЈУ ономат. (Кар.), подражавање гласова орла.

Фини (БАРУТ) придј. м. (Шљед), врста барута. В. бездимни(барут).

ФИШЕК м. турц. (Бр, Год, Кар, Рак, Шљед), в. патрбна.

ФИШЕКЛИЈА ж. (Год, Рак.), в. фишеклије.

ФИШЕКЛИЈЕ плур. тант. турц. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Шљед.),

кожни појас у којем стоје меци, фишеци, патроне. В. фишеклија, фишек

лук, опасаћ. -

„Забран лова биб, ја не шће фишеклија узет” (Рак.).

ФИШЕКЛУК м. (Год, Рак.), в. фишеклије.

ФЛАНКА ж. ром. (Бр, Год, Рак, Шљед.), уз глаголе ићи, доћи, пу

цати и сл., у значењу укосо, искоса и сл.

„Иде с фланке” (Год.). „Дошб ми с фланке” (Рак.). „Пуцб с:

фланке” (Шљед.).

ФУКАТ(И) инф. (Кар, Мисл.), каже се за гласове куне.

ФУТРОЛА ж, герм. (Бр, Кар, Ж.), навлака за пушку.
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Г

ГА, ГА, ГА ономат. (Кар, Рак.), каже се за гласове свраке.

ГАКАТ(И) инф. (Год, Кар, Рак, Шљед), каже се за гласове вране.

ГАЈКА ж. (Кар, Мисл.) 1. в. ковча, 2. дио ловачке столице, којим се

столица „припуча за фишеклиje или рупсак“ (Мисл.).

ГАЊАТ(И) СЕ инф. (Рак.), в. (с)парит(и) се, и за парење зечева;

„гања се зећка” (Шљед), в. јбњат(и) се.

ГАРАБИН м. ром. (Бр, Год, Кар, Рак.), ловачка пушка са једном

цијеви. В. парабина, једндцјепка, једндцјевка, јендијевка, јенндијевка, кара

бин, карабина, кулара, куларица.

ГАРАБИНА ж. (Бр.), в. парабан.

ГИКАТ(И) инф. (Ж.), каже се за гласове лисице у ситуацији кад јој

је живот у опасности, кад је кер нападне и сл.

ГИДА (БАРУТА) ж. турц. (Бр, Рак, Ж.), мјера барута, одређена

количина која се ставља у патрону при прављењу ловачких метака. В.

iида(барута) калуф, лула, мјера (барута), мјера (барута), мјерило (бару

та), мјера (патрбна).

ГИДА (БАРУТА) ж. (Бр.), в. јада (барута).

ГЛАВА ж. (Бр, Год, Кар.), жељезни дио ловачке пушке на којем је

хороз, кокот. В. табан.

ГМИЗА ж. (Год, Кар, Рак.), ситна сачма, в. ситна. Уп. мизица,

драмуша.

„Турио, наиме, гмиза”. (Кар.).

ГМИЗИЦА ж. (Рак.), в. нишан.

ГОЛУБ м. (Год, Мисл, Рак, Шљед.).

„Уби два голуба гривњаша” (Мисл.).

ГČНИТ(И) инф. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Шљед), за кера кад

тјера звјeрку.

„Азиз тамо у оном ћаиру, кад поћеше гонит” (Бр.). „Кер гони . . .

Кад се помолише, керад опе гоне” (Шљед.).

ГČНИТ(И) СЕ инф. (Бр.), каже се за парење срна и дивљих свиња.

В. букарит (и) се, јбњат(и) се.

ГОЊАЋ м. (Кар.), в. хајкач.

ГОЊАТ(И) СЕ инф. (Бр, Год, Шљед), в. парат(и) се. Каже се и за

парење срна (в.днат (и) се, свадбено коло), зечева (в. јањат(и) се, њухат(и),

ЛИСИЦа.
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Уп. у сточарској лексици рогатичкога краја јбњат(и) се, гднит(и) се

за питому зечицу; „гоња се . . . гонила се” (Мисл.), и за питому мачку

као и за питому свињу; „гонила се крмача“ (Мисл.). Иначе, у сточарској

лексици овога краја: за свињу се каже букарит(и) се, за краву водит(и);

„водила ми крава” (Ж.), за овцу мркат(и) се, „мркала се”, „мрће се”, за

кобилу пасти се,„пасе се” (Мисл.), за кокош газит(и) се, „газе се“ (Мисл.).

ГРАКТАТ(И) инф. (Мисл, Рог), каже се за гласове вране.

ГРГУТАТ(И) инф. (Рог), каже се за гласове вране.

ГРКАТ(И) инф. (Рог), каже се за гласове вране.

ГРИВНАШ м. (Год.), в. привњаш,

ГРИВНАШ м. (Бр, Кар, Мисл. Рак.), врста голубова, оних који

„селе” (Год.), Уп. дупљар.

ГРКТАТ(И) инф. (Кар.), каже се за гласове орла.

ГРЛАШ м. (Ж.), в. дупљар.

ГРУПОВОЂА м. (Шљед), в. лдвовођа.

ГУКАТ(И) инф. (Бр, Кар, Мисл, Шљед, Ж.), каже се за гласове

голуба и дивље патке.

ГВОЖЂА плур. тант. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Ж.), справа којом се

хватају вук, лисица и друге штеточине. В. твожђа, вучија твджђа, вућја

гвожђа. - -

„Пита га шеф има ли гвожђа” (Мисл.).

Х

xАЈКА ж. (Год, Кар, Шљед, Ж.), групни лов. В. ајка, хајка, хајка.

„Хајка е била ондар голема” (Ж.).

Уп. xáе, хaе у сточарској лексици рогатичкога краја, кад се гони стока.

ХАЈКА ж. (Кар, Рак.), в. хајка.

„Ондар из утра на правише хајку, истра намма” (Рак.).

ХАЈКА ж. (Бр, Рак.), в. хајка.

ХАЈКАЧ м. (Ж.), онај који нагони звјeрку на ловце, у групном

лову. В. ајкач, ióњаћ, хајкаћ, хајкарош.

ХАЈКАЋ м. (Бр, Год, Кар, Рак, Шљед), в. хајкач.

„И они хајкаћи што су ошли . . .” (Шљед.).

ХАЈКАРОШ. м. (Кар.), в. хајкач.

ХАЈКАТ(И) инф. (Шљед), в. халакат(и).

„Хајкаћи хајћу” (Шљед).

ХАЛАКАТ(И) инф. (Бр, Год), радња којом хајкачи натјерују див

љач на ловце (галамом, ударањем у разне предмете и сл.). В. алаха и/и),

халлакат(и), харлакат(и).
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ХАЛКА ж. турц. (Год.), 1. метални, округли дио гвожђа (в. гвожђа)

за који се веже канапа, жица и сл, па се онда гвожђа вежу за дрво, камен;

2. метални дио крампижа (в. крамптос), у облику прстена, кроз који се

провлачи жица, канапа и сл., па се тако крампиж причвршћује за ногу:

3. метални дио на пушци за који се веже каиш (в. тајка, ковча, петља).

ХА ХА МАЛИ (Рог), кад ловац подстиче кера на тражење див

љачи, В. ево мали ха ха; ја“, ја“, ја“. Уп. хорит(и).

ХАМЕЛЕС м. (Шљед), в. хамерлес.

ХАМЕРЛЕС м, герм. (Бр, Кар), врста пушке сачмарице. В. аме

леска, хамелес, шдтара.

ХАРЛАКАТ(и) инф. (Бр, Рак.), в. халакат(и).

ХЕФТАЛУК м. турц. (Бр, Рак.), период од седмицу дана у којем

су стари ловци ловили, без прекида. В. хевталук.

хЕвтAЛУк м. (Год.), в. хефталук.

„И, они су ту долазили ко на један хевталук” (Год.).

ХЕНДЕК м. турц. (Ж.), в. брлог.

ХИХИХИ, ХИХИ ХИ ономат. (Кар), опонашање гласа вјеверице.

ХОМАРКА ж. (Бр.), лисичија длака.

„Мајку му, па лијепо црна она, она хомарка“ (Бр.).

ХО(ООО)П: ХО(ООО)П (Бр, Кар.), кад се ловци дозивају у шуми.

Прво је позив, ловац упућује позив једноме ловцу или групи, не зна

јући гдје се они налазе. Друго је одзив, на позив хб(ooo)и одзив је хб

(ooo)п, што значи „чуо сам позив“, „ту сам” и сл. В. xб(ooo)п: хоп хоп

xб(ooo)ш. Уп. xбпање, хđпат(и).

ХĆ(ООО)П: ХОП ХОП ХО(ООО)П (Бр, Рог.), В. xó(ooo)п: хоп

xди хб(ooo)п. Уп. xõпање, хбпат(и).

ХČ(ООО)П: ХО(ООО)П (Бр.), позив-одзив, при чему је ситуација

позива лишена пратећих момената неизвјесности; овим ловци готово

формално потврђују своје присуство, кад су в ћ близу један другог,

кад су се већ чули или видјели. Уп. xóпање хбпат(и).

ХО(ООО)П: ХĆ(ООО)П (Бр.), позив-одзив у групном лову, хајци,

кад се позивом тражи одговор на то да ли је хајка завршена, а одзивом

се то поврђује. Уп. xõпање, хбиат(и).

ХО(ООО)п ГОТОВО (Рог), кад ловац обавјештава другог ловца

или групу да је убио звјeрку. Уп. xõпање, хбпат(и).

ХО(ООС)П ПАЗИ (Рог), кад ловац, пошто је пуцао у дивљач

па је није убио или је само ранио, обавјештава другог ловца или групу

да буду у приправности јер претпоставља да би звјeрка могла натрчати

на њихову засједу.

ХОПАЊЕ ср. (Бр, Кар, Рак, Шљед, Ж.), радња „хопања”, којом

се ловди у ловишту споразумијевају. Уп. xбпат(и).
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ХОПАТ(И) инф. (Бр, Год, Кар, Рак, Шљед, Ж.), дозивати се у

ловишту на ловачки начин, „хопањем”, уп. xбпање. Уп. и одxбинут(и).

„Нембј да хČпаш” (Бр.). „Хćпали они, ништа” (Год.). „Те ти

ја ономе хопнем, Захидаги: хоп, хоп . . . Нико не хбпа” (Кар.).

„Хóпни, болан” (Ж.).

ХОРА ж. лат. (Бр, Год, Кар, Рак, Шљед, Ж.), погодни временски

услови за ловљење. В. дра. »

„Добра хора била . . . Пошли ми, хора била” (Бр.). „Свануло,

хора болан . . . Жива хора, пишка од мерака ловац” (Кар.).

ХОРИТ(И) инф. (Рак, Рог), подстицати кера на лов, на трагање

за дивљачи. В. соколит(и). Уп. ха ха мали; ево мали ха ха; ја“, ја“, ја“,

Уп. и ухорават(и), усокдлит(и).

ХОРОЗ м. турц. (Бр, Год, Рак.), дио ловачке пушке који се при

потезању обарача одапиње и чијим ударом долази до активирања ка

писле и метка. В. xдрбз, дроз, дроз.

ХОРОЗ м. (Кар, Рак.), в. хороз.

ХОРОЗАЧА ж. (Бр.), ловачка пушка са хорозима, кокотима (в.

xдроз). В. хордзуља, хордзуша, ордзача. -

ХОРОЗУЉА ж. (Шљед), в. хордзаћа.

ХОРОЗУША ж. (Бр.), в. хордзаћа.

ХРОКТАТ(И) инф. (Бр, Год, Рак, Ж.), каже се за гласове дивље

свиње и срндаћа. - * •

„Хрокће крмак” (Бр.). „Хрокти, ћујем, анам у шуми” (Год.).

ХУЋАТ(И) инф. (Бр.), каже се за гласове вјеверице.

ХУДИТ(И) инф. (Бр, Кар.), за кера, кад болује од криве (в. крива),

за његово цвиљење, в. балит(и), кашљат(и), крхат(и), шкдмућат(и).

ХУКТАТ(И) инф. (Рак.), каже се за гласове вјеверице.

И

ИКЧИЈА ж. турц. (Мисл, Ж.), ловачка страст, мерак. В. икћија.

ИКЋИЈА ж. (Бр, Год, Рак, Шљед), в. икчија.

„Азиз и Смајо су ти знали праву икћију, ону ловаћку” (Бр.).

IИСХАЈКАТ(И) инф. (Бр, Шљед), кад хајкачи успију истјерати

звјерку из њеног легла и натјерати је на ловце,

„Пита га Азиз, исхајкаше ли, Срески” (Шљед.).

ИСКОПАТ(И) инф. (Бр, Кар, Шљед), начин лова на јазавца, куну,

лисицу; у рупама, јамама. Подузимају се различите радње како би се

звјерка истјерала из рупе (најчешће паљењем ватре- димом).

„Ископали, било хи пешес” (Бр.). „Ископб сам, прићо хим,

не вјерују” (Кар.).
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ИСКОТИТ(И)СЕ инф. (Год.), в. окдтит(и) се.

„Искотила се јеверица” (Год.).

ИСПОД ПУШКЕ синт. (Кар.), уз глаголе побјећи, умаћи и сл., кад

звјерка успије извући живу главу, побјегне ловцу баш онда кад је он

у идеалној прилици да је пуца, убије.

ИСТРАЖИВАТ(и) инф. (Год, Рак, Шљед, Ж.), за радњу коју пре

дузима ловац или кер у трагању за дивљачи коју је ловац претходно

ранио. В. потраживат(и).

ИСТРИЈАНЕР м. (Бр.), врста ловачких керова, према географском

одређењу поријекла пасмине. Уп. балканац, посавац, посавка.

ИЗВЛАКАЋ м. (Год, Кар, Шљед), в. кључ“.

Ј

ЈА“ ЈА“, ЈА“ ЈА“ (Рог.), в. ха ха мала.

ЈАБУЋИЦА ж. (Бр.), истурени дио кундака испод којег се ставља

рука при нишањењу и пуцању. В. јабука.

ЈАБУКА ж. (Ж.), в. јабућица.

ЈАДИКАТ(И) инф. (Год.), каже се за гласове креје; „јадикати

зна” (Год.).

ЈАКА (ПУШКА) придј. ж. (Рак.), каже се за пушку која при по

тезању обарача прерано опали (због техничкога квара и сл.).

„Јака му пушка, не мере убит” (Бр.).

ЈАЛМАН м. турц. (Бр, Год, Шљед), 1. в. кундак, 2. в. камзе.

„Стари би говори – јалман“ (Год.).

ЈАМАР м. (Год, Рак.), в. јазавћар.

ЈАРАЦ м. (Бр, Год, Ж.), 1. в. дивојарац, 2. в. срндаћ.

„И онда, један дан убише они . . . убише-japца” (Бр.).

ЈАРЕ ср. (Год, Кар, Ж.), в. лане.

ЈАРЕБИЦА ж. (Год.), в. јеребица.

ЈАРИЦА ж. (Ж.), в. дивокоза.

„Била јарица” (Ж.).

ЈАСТРЕБИЋ м. (Кар, Рак.). - -

ЈАСТРИЈЕБ м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак.), в. јастријеб.

ЈАСТРИЈЕБ м. (Ж.), в. јастријеб

ЈАЗАВАЦ м. (Бр, Кар, Рак.), в. јазавац.

ЈАЗАВЂАР м. (Бр.), врста ловачких керова. в. јамар, јазавћарка,

јазовћар. Уп. твићар, зећар", зећаруша“. -

ЈАЗАВЂАРКА ж. (Бр.), в. јазавћар.
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ЈАЗАВЂЕ ср. (Рак.), в. јазовће, јазовче, јазовће.

ЈАЗАВЧИЈА ЈАЗБИНА ж. (Мисл.), в. јазбина.

ЈАЗАВЋИЈА РУПА ж. (Бр.), в. јазбина.

ЈАЗБИНА ж. (Бр. Год, Кар, Мисл.), в. јазавчија јазбина, јазавћија
рупа, пуција, рупа. . . .

ЈАЗОВАЦ м. (Бр. Год. Кар, Мисл, Ж.), в. јазавац, јазовац.

„Затуљили јазовца“ (Кар.).

ЈАЗОВАЦ м. (Ж.), в. јазовац.

ЈАзовчв ср. (Мисл.), в. јазавће.

ЈАЗОВЋАР м, (Год.), в. јазавћар.

ЈАЗОВЋЕ ср. (Год.), в. јазавће.

ЈАЗОВЋИЈА РУПА ж. (Кар), в. јазбина.

ЈЕДНОЦЈЕПКА ж. (Мисл.), в. арабан.

ЈЕДНОЦЈЕВКА ж. (Год.), в. парабан.

JEГЕ ср. (Рак.), в. брус.

ЈЕНОЦЈЕВКА ж. (Бр, Кар, Мисл, Шљед, Ж.), в. арабан.

ЈЕННОЦЈЕВКА ж. (Ж.), в. парабан.

„А имо сам и ову, бива, евову јенноцјевку“ (Ж.).

ЈЕРЕБИЦА ж. (Бр, Кар, Шљед), в. japeбица.

ЈЕВЕРИЦА ж. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Шљед, Ж.).

К

КАДИТ(И) инф. (Год, Кар, Рак, Шљед), начин ловљења дивљачи

у јамама (јазавца, куне, лисице); испред јаме у којој се звјeрка налази

запали се ватра и дим је истјерује ван. В. заждит(и) кад. Уп. ископа

ват(и), поткадит(и).

„Кадио је он раније, болан, знаш како” (Рак.).

КАИШ м. турц. (Бр, Мисл, Рак, Ж.), 1. кожни обруч који се керу

веже око врата (в. дгрлица), 2. за пушку (в. ремник). * :-

КАЈАСА ж. турц. (Кар, Рог), узица од коже, за ловачке керове.

Уп. ланац, поводац, синђиp.
-

КАЛУФ м. турц. (Ж.), в. iuда (барута).

КАМЗЕ плур. тант. турц. (Бр, Год. Ж.), дршка (ловачког) ножа.

B. jäлман“, камзе, сат.

КАМЗЕ плур. тант. (Ж.), в. камзе.

КАНЂЕ плур. тант. турц. (Кар.), в. крампиж.
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КАНЂЕ плур. тант. (Кар), в. крампаж. -

КАПИСЛА ж. ром. (Бр, Рак.), упаљач на чахури. В. еiза, капела.

КАПСЛА ж. (Год, Кар), в. каписла.

„И накије имб егзи оније . . . оне капсле, што сад кажу“ (Кар.).

КАРАБИН м. (Год, Кар, Мисл.), в. парабин.

КАРАБИНА ж. (Бр.), в. парабан.

КАРТА ж. (Бр, Рак, Шљед), ловачка дозвола. В. дозвола, пасош.

КАШЉАТ(И) инф. (Бр.), за кера, кад болује од криве (в. крива).

КЕР м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед, Ж.).

„Бога ми, мој кер прекуће води, главом платио” (Бр.).

„Добре керове има, кују и кера”. (Кар.). „Исто онај кер диже

лисицу” (Шљед.).

(КЕР) НА ПРОБИ синт. (Шљед), за кера који од некога треба

да се купи, па се неко вријеме провјерава какве ловачке особине има,

како гони дивљач и сл.

„Узб кера на пробу” (Шљед.).

КЕРЕЋИ ЛАНАЦ м. (Бр.), в. поводац, синђар, водић".

КЕРЕЋИЈА ШУГА ж. (Бр.), в. шуia.

КЕРУША ж. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед, Ж.), в. куја.

„Керуша она махни, он пуца” (Рак.). „И ја повео јенну керушу,

свéзб је у каиш . . . А керуша анамо хрли” (Шљед.).

КЛАТ(И) СЕ инф. (Бр.), в. букарит(и) се.

„Кóљу се крмци” (Бр.).

КЛИКТАТ(и) инф. (Бр.), каже се за кера кад добро штекти, кад

га је уживање слушати; кликће, кликти, ко жуна“ (Бр.). Тако се каже

и за гласове жуне и јастреба.

КЛИПА ж. (Год.), дрвени, кратки, педаљ или два дуг, подебео

штап којим се гађају зечеви у логама; каткад се тако ошамуте и ухвате.

В. клипа.

КЛИПА ж. (Бр.), в. клипа. -

„. . . ишб сам с ловцима . . . , бес пушке, с клипом . . .”

КЉУЧ м. (Мисл, Ж.), 1. метални предмет којим се из пушке ваде

испаљене чахуре или заглављени, неиспаљени меци (в. извлакаћ, па

пронцитер), 2. жељезни дио ловачке пушке који омогућава преклапање

цијеви (в. мандал), 3. дио туљца (в. туљац), опруга којом се рачве за

тегну (В. кљућ). - “

КЉУЋ м. (Бр, Год, Рак.), в. кључ. м

КМЕЧАТ(И) инф. (Мисл, Ж.), каже се за гласове зеца. В. кме

ћат(и). - -

КМЕЋАТ(И) инф. (Бр, Год, Рак.), в. кмечат(и).
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КОБАЦ м. (Бр. Год. Кар, Мисл, Рак, Рог), в. кабац, копац.

„Опасни су копци“ (Мисл.). „Од оније кобаца . . .“ (Рак.).

КОБАЦ м. (Рог), в. кобац.

КОЧНИЦА ж. (Ж.), за кочење пушке, кад метак не може да опали.

В. кđћница.

КОЋНИЦА ж. (Кар, Шљед), в. кочница.

КОКОШАР м. (Бр, Рог), в. мишалбака.

КОЛА ж. (Мисл, Ж.), кад ловци опколе Звјерку тако да се она

тешко може извући.

„У колу запала” (Мисл.). „Бога ми, у колу је узесмо“ (Ж.).

КОЛАТ(И) инф. (Бр, Рак.), кад млад ловац, „регрут”, у лову

обавља помоћне радње, помаже ловцима; „заводи керад” (Бр.), „води

керове” (Рак.) и сл.

„Ја колам. Кöлб ја онда” (Бр.). „Ја колам, ондар регрут, нај

млађи, бива, пČћо истом ловити” (Рак.).

КОПАЦ м. (Бр.), в. кобац.

кöРЕ плур. тант. (Год, Кар, Рак, Ж.), кожна футрола за (ловачки)
нож. В. корице, кдрице, висак. - - w

КОРИЦЕ плур. тант. (Мисл, Шљед), в. коре.

КОРИЦЕ плур. тант. (Ж.), в. коре.

КОТА ж. ром. (Шљед), „то је мјесто ђе звјeрка излази пред кера

дима, ђе знаш кôту” (Шљед.). В. пусија.

КОТИТ(И) СЕ инф. (Бр, Кар, Рак, Мисл, Ж.), општи назив за

чин порода код животиња, и за дивљач.

КОВЧА ж. (Мисл.), метални дио којим се каиш веже за пушку.

В. тајка, халка“, петља.

КОЖА ж. (Год, Шљед), кожни дио ловачке столице, на који се

сједа. В. сједало.

КРАМПИЖ м. герм. (Год, Кар.), предмет од гвожђа који ловац

ставља на ноге (на ципеле, чизме и сл.) да би се лакше кретао по стије

нама (најчешће у лову на дивокозе). В. канђе, канђе.

„Турили ми оне крампиже” (Год.).

КРАЉЕВЕ ЋЕКЕ плур. (Рак.), ловачки топоним, име ловишта у

којем је између два рата краљ често ловио (терен од рогатичкога краја

и Гласинца према Хан-Пијеску). Уп. Алајбегова Пусија.

КРЕ“, КРЕ“, КРЕ“ ономат. (Кар.), каже се за гласове свраке.

КРЕЧАТ(И) инф. (Мисл., Ж.), каже се за гласове дивље патке,

креје, орла, свраке, вране, као и гласове зеца кад је рањен В. крећат(и).

КРЕЋАТ(И) инф. (Бр, Год, Кар, Рак, Шљед), в. кречат(и).

КРХАТ(И) инф. (Бр.), в. худит(и).
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КРЕЈА ж. (Бр, Год, Мисл.).

„Креја зајадикала” (Год.).

КРЕКЕТАТ(И) инф. (Год.), каже се за гласове свраке.

КРЕКУТАТ(И) инф. (Кар.), каже се за гласове свраке.

КРИЋАТ(И) инф. (Кар), каже се за гласове зеца које он испушта

кад је рањен.
--

КРИВА ж. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак.), болест ловачких керова.

В. балавац, шмрктавац, штенећак. Уп. худит(и).

КРИВИТ(И) СЕ инф. (Бр, Год, Рак, Рог, Шљед, Ж.), каже се за

гласове срндаћа, као и медвједа кад је „при невољи” (Год.).

КРИВОЛОВАЦ м. (Бр, Кар, Рак, Шљед), онај који кришом или

непрописно лови.
-

|-

КРКАТ(И) СЕ инф. (Бр.), в. букарит(и) се.

КРМАЧА ж. (Мисл, Ж.), женка од дивљих свиња. В. крмача.

КРМАЋА ж. (Бр, Год, Кар, Рак, Рог), в. крмача.

КРМАК м. (Бр, Год, Кар, Рак, Рог, Шљед, Ж.), мужјак од дивљих

свиња, в. вапер, прасац; 2. општи назив за врсту (в. крме).

„Видим, бога м крмак . . . Ишли у лбв на крмке” (Бр.). „Био

öнда лов на крмке” (Год.). „И имб сам кера добра за крмка”

(Шљед.).

КРМЕ ср. (Шљед), в. крмак“.

„Ћинило му се, каже, да е крме онуде оно било” (Шљед.).

КРПЉЕ плур. тант. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Ж.), справа од

дрвета која се ставља на ноге; за кретање кроз ловиште кад је дубок

снијег, да се у њега не пропада.

„Крпље на ноге оплете, од прушћа” (Бр.).

КРСТАШ м. (Год, Кар, Рак.), врста јастреба. Уп. мишалбвка.

КРШКА ж. (Бр, Кар), в. бјелица. Уп. златка.

КУЦАТ(И) СЕ инф. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Шљед), каже се

за парење ловачких керова. В. куцанија, парит(и) се, везат(и) се.

КУЋА ж. (Бр.), в. кућара.

КУЋАРА ж. (Бр, Год, Кар, Рак.), кућица за ловачке керове. В.

кућа, кућарица, кућица, страћ.
“ .

„Оставио ја кера у кућару” (Бр.).

КУЋИЦА ж. (Мисл.), в. кућара.

КУГЛА ж. (Год, Мисл.), в. бренер.

КУГЛАРА ж. (Год.), в. парабин.

КУГЛАРИЦА ж. (Шљед), в. парабин.
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КУЈА ж. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Рог, Ж.), в. керуша.

„Куја с оним штенадима” (Рог.). „Куја ми скотна” (Ж.).

КУРЈАК м. турц. (Рог, Ж.), в. вук. -

„Убише курјака, шеф је био” (Рог.).
-

КУКУРИЈЕКАТ(И) инф. (Бр.), каже се за гласове фазана.

КУНА ж. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Рог, Ж.), в. куница.

„Велага, ено куна ходала по пољу . . . Затуљим ону куну . . .

И нађемо куне . . . Ми смо заено ишли, све за кунама“ (Кар.).

КУНДАК м. турц. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед.), дрвени дио

пушке. В. јалман“.

КУНЧЕ ср. (Мисл.), младо од куне.

КУНИЦА ж. (Кар), в. куна. Уп. куница за љековиту траву у рога

тичком крају.

КУРЈАК м. турц. (Бр, Год, Кар, Рак, Ж.), в. вук.

JI

ЛАЈАТ(И) инф. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Шљед, Ж.), 1. за ло

вачке керове, 2. за гласове лисице, особито за гласове мужјака и женке

у вријеме парења, кад се дозивају.

1. „Лају ми керови, ал ђаба” (Бр.). 2. „Лaе лис“ца, ћу?ем” (Бр.).

„Лају и мушки и женски” (Год.). „Лају лихаћ и лисца . . .

Лају лис"це, траже се” (Шљед.).

ЛАНЕ cр. (Бр, Год, Кар, Рак, Рог, Шљед), в. јаре, срнче, срнће.

„Узб и онблане, малб" (Шљед.).

ЛЕГЛО ср. (Бр, Кар, Рог, Шљед), 1. в. лоја, 2. поријекло кера,

поријекло пасмине (в. пријавит(и) лејло).

ЛИХАЦ м. (Рог), в. лихаћ.

ЛИХАЋ. м. (Бр, Год, Кар, Рог, Шљед, Ж.), мужјак од лисице. В.

лихац, лијаћ.

ЛИЈА ж. (Год, Кар), в. лисица.

ЛИЈАЋ м. (Мисл.), в. лихаћ.

ЛИСИЦА ж. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Шљед, Ж.), в. лија, ли

сјеца.

„Ако биде лисица, она ће привлаћити стјенама” (Бр.). „Све

за лисицбм доли, и лисица и она, сва се поломили” (Ж.).

ЛИСЈЕЦА ж. (Ж.), в. лисица.

„Лисјеца се закотрља доље” (Ж.).

ЛИСИЋЕ ср. (Бр, Шљед), в. лишче.

ЛИШЧЕ ср. (Мисл, Ж.), младо од лисице. В. лисиће, лишће, лишће.
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ЛИШЋЕ ср. (Год, Шљед, Ж.), в. лишче.

ЛИШЋЕ ср. (Кар, Шљед), в. лишче.

„Узе оно лишће малб" (Шљед.).

ЛОГА ж. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед, Ж.), склониште

„дивљачи, мјесто гдје се она крије, живи, коти и његује младе. В. лéino“.

„Видим ја — лога” (Год.). „Богам, све оне логе” (Кар.).

ЛОВ м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед, Ж.) 1. ловљење

(в. авђилук), 2. предмет лова, оно што се лови или улови, улов.

1. „И ја сам имб ту јаку вољу за лбв ... Е, хоћу у лов“ (Бр.).

Па би некије дана ишли по цијели дан у лбв” (Год.). „Јенном

ја кренем у лČв” (Кар.). „Забран лова био” (Рак.). „И виш

мој би рад сав био остб дог теће лова” (Шљед.).

2. „Тада е било лова. Тада е било срндаћа највише” (Мисл.).

ЛОВАЦ м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед, Ж.), двЗија, ав

Jђија.

„Ишб сам с ловцима” (Бр.). „Знам да су се састајали ловци

бвди” (Год.). „Слаб је ловац, слаб. . . Ловци ко ловци“ (Кар.).

„Ловац сам двадес веш година” (Мисл.). „Он ловац био до

бар. . . Опколише ону вртаћу, ловци, бијаше ловаца подо

сти . . . Доље ловцима кажем” (Шљед.).

(ловачка) столица ж (мисл, жу, в. (нованка) столица.

(ЛОВАЋКА) СТОЛИЦА ж. (Бр, Год, Кар, Рак, Рог), в. (ловачка)

стдлица.

(ЛČВАЧКИ) НОЖ м. (Мисл, Ж.), в. (лдваћка) нож.

ЛОВИШТЕ ср. (Бр, Кар, Рак, Рог, Шљед, Ж.).

„Одеш у ловиште, ништа” (Бр.). „Све етб било наше ло

виште” (Шљед.).

ЛОВИШТЕ ср. (Рак.), вријеме у којем се било ловац, ловило.

„За мога довишта то нисам видио“ (Рак.).

ЛОВИТОИ) инф. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед, Ж.), в.

авђијат(и).

„Сваки нам је дан долазио из Марева тунна, па смо скупа

ловили . . . Није један дан, ловили смо, брте, били смо шез

дана у Јавци . . . Ловио је он богами дуго, тридес година . . .”

(Бр.). Досад се ловило вако . . . Ујутру мало онбловили, док

је било росе“ (Кар.). „И тај дан смо ловили . . . Ловили су

сви они, фамелијбм” (Рак.).

ЛОВОЧУВАР м. (Мисл, Ж. ), в. ловоћувар.

ЛОВОЋУВАР м. (Бр, Кар, Рак.), в. ловочувар.

„Немају ловоћувара, а гланна звјeрка” (Бр.).

ЛОВОВОЂА м. (Бр, Год, Мисл, Кар), ловац који у групном лову

распоређује хајкаче и ловце на одређена мјеста у ловишту. В. груповођа.
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| ЛУК м. (Кар, Шљед), обли дио гвожђи (в. гвожђа) који се склопи

кад звјeрка упадне у замку и стегне је за ногу. В. haхуљке.

ЛУЛА ж. турц. (Ж.), в. јада (барута).

М

МАХ м. (Ж.); „машине међед нанесе” (Ж.), в. брложина.

МА“ м. (Ж.), в. брложина.

МАМАЦ м. (Кар), в. мамак.

МАМАК м. (Бр, Кар, Мисл, Шљед), оно чиме се дивљач намам

љује уз опонашање њенога гласа (гласа мужјака, женке, младунчета

и сл.). Најчешће је то природни мамак, „о траве, од збxве” (Бр.) и сл.,

овдје углавном за срндаћа. В. мамац, писак, вабак, вáбило, вабиљка. Уп.

на мамак, на травку, на траву.

МАНДАЛ м. турц. (Бр.), в. кључ“.

МАУКАТ(И) инф. (Бр, Мисл.), каже се за гласове дивље мачке.

МЕЧЕ ср. (Мисл, Ж.), младо од медвједа, в. меће.

„Онб јено мече . . . Па онда трефи међеде, мечку, с мечадима”

(Мисл.).

МЕЧИТ(И) инф. (Мисл.), потурaти меку (в. мека), в. мећит(и).

МЕЧКА ж. (Ж.), в. мечка, мећка, мећка.

МЕЧКА ж. (Мисл.), в. мечка.

МЕЋЕ ср. (Мисл.), в. мече.

МЕЋИТ(И) инф. (Бр, Год, Шљед.), в. мечат(и).

МЕЋКА ж. (Бр, Год, Кар, Рог), в. мечка.

МЕЋКА ж. (Бр.), в. мечка.

МЕЂЕД м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Шљед, Ж.), в. медед, медед, мед

вед, медвјед.

МЕДЕД м. (Мисл.), в. међед.

МЕДЕД м. (Рог.), в. међед.

МЕДВЕД м. (Мисл.), в. међед.

МЕДВЈЕД м. (Год.), в. међед.

МЕКА ж. (Бр, Год, Кар, Рак.), 1. месо заклане, убијене или цркнуте

животиње које се потура на неко мјесто у ловишту како би се дивљач

намамила (в. мечит(и)), 2. мјесто гдје се мека поставља (в. намека, дмека).

МЕМА ж. турц. (Бр, кар, Рак.), дио на старој пушци мемачи (в.

мемaћа) у који се ставља барут, у облику цјевчице у коју се барут насипао.
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МЕМАЋА ж. (Бр, Кар, Рак.), врста старих Ловачких пушака (в.

мема).
- - - -

„Пронашб сам ову пушку мемaћу у некбг Ахмета Шували

je . . . И ја у Ахмета Шувалије ту мемаћу, пушкицу . . .” (Бр.).

МЕТАК м. (Бр, Год, Кар, Рак.), в. патрбна.

МИШАЛОВКА. м. (Бр, Рак.), врста јастријеба. В. кокошар, машило,

мишолбвка, мишоловка, тичарка, твичар, твићар.

МИШИЛО ср. (Кар, Рак.), в. мишалбека.

МИШОЛОВКА. м. (Рог), в. мишаловка.

МИШОЛОВКА. м. (Год.), в. мишаловка.

МЈЕРА (БАРУТА) ж. (Мисл, Рак.), в. пида (барута).

МЈЕРА (БАРУТА) ж. (Бр.), в. пида (барута).

МЈЕРИЛО (БАРУТА) ср. (Кар.), в. тада (барута).

МОЋИЛО ср. (Год.), в. блатина.

МОРЊАК м. (Бр.), јужни вјетар погодан за ловљење, кер лакше

открива дивљач у ловишту.

МУМЉАТ(И) инф. (Бр, Год, Кар, Шљед, Ж.), каже се за гласове

медвједа.

„Кад међед мумља . . .” (Бр.).

МУСТАЈБЕГОВА ПУСИЈА ж. (Рак.), в. Алајбегова Пусија.

МУШИЦА ж. (Рак, Шљед), в. нишан.

Н

НАГАЗИТ(И) инф. (Бр.), кад ловац идући кроз ловиште изненада

наиђе на дивљач у леглу, стварно је готово нагази (обично за зечије

легло).

„Нагазио на зеца . . . Нагажавб сам колко пута” (Бр.).

НАЈАХАТ(И) инф. (Год.), кад се кер, гонећи, сасвим приближи

дивљачи. Уп. ућустит(и). . “

„Најаха. Најаха на зеца” (Год.).

НА ЈАРЦЕ синт. (Бр, Рак, Шљед), уз глаголе кретања ићи, поћи

и сл., али и глаголе мировања (бити и сл.) у означавању врсте лова,

према дивљачи која се лови. В. на срне, на зецове; на звцу.

„Ишли на јарце . . . Ја био у лову на јарце“ (Шљед.).

НА МАМАК синт. (Мисл.), врста лова, кад се дивљач намамљује

пиштањем у мамак (в. мамак). В. на травку, на траву.

„На мамак лови, болан“ (Мисл.).

НАМЕЧИТ(И) инф. (Мисл, Ж.), 1. потурити меку. В. мечит(и),

намећит(и), потурит(и) меку, затрдват(и) лешину; 2. за младог ловца,

кад се загрије за лов, кад га лов привуче, намами.
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НАМЕЋИТ(И) инф. (Бр, Год, Рак, Кар, Шљед), в. наменит(и).

НАМЕЋИТ(И) (ЛИСИЦУ) инф. (Бр.), кад се ставља мека да би

Се НамаМИЛa ЛИСИЦа.

НАМЕЋИТ(И) (КЕРА) инф. (Бр, Год, Кар, Рог, Шљед), кад се млад

кер, штенац, намами на потурену лешину, чиме се оспособљава за лов.

НАМЕКА ж. (Мисл.), в. мека.

НАНИЈЕТ(И) инф. (Ж.), „А ја пушку на њега нанеси . . . Хеле

ја ненесо некако . . .” (Ж.). в. уфатит(и).

НАПРАВИТ(И) КОЛО синт. (Бр, Год.), каже се за дивљач (нај

чешће срнећу) кад бјежећи испред кера прави кругове, враћајући се

на исто мјесто са којег је почела бјежати. В. дкретат(и) се.

„Сигурно ће направити коло, ка“e” (Бр.). „Направила коло”

(Год.).

НА ПУШКУ синт. (Шљед), 1. за начин споразумијевања међу лов

цима у ловишту, дувањем у пушчану цијев они један другог обавјештавају

о свом положају у шуми; 2. кад дивљач од ловца бјежи уз неки успон,

кад ловац остаје у подножју, тада он циља „на пушку”. Уп. под пушку.

1. „На пушку ми, све по ћекама . . . Ја му на пушку, јави се . . .

На пушку се одазови” (Шљед.). 2. „Нанеси ја на пушку”

(Бр.).

НА РОСУ синт. (Бр.), најчешће уз глаголе типа извести, изводити,

кад ловац штенца, младога кера, почиње привикавати на природни

амбијент ловишта, шуме, што тек претходи његовом укључивању у

лов, у тјерање звјeрке.

„Извео штенца на росу . . . Бивб он код мене, изводи га ја,

на росу . . . Изведи би га на росу” (Бр.).

НА СКОКУ синт. (Бр, Рак.), кад ловац пуца на дивљач кад је она

у пуном трку, покрету, кад прескаче преко неке препреке и сл.

„Богам на скоку је уби... само два скок, на трећем скоку,

у зрак“ (Бр.). „. . . каже, ти си на скоку вјешти” (Рак.).

НА СРНЕ синт. (Бр, Рак.), В. на јарце.

„Ја“ и неки Мујо Алиспаић ошли смо на срне, у Копито“

. . . . (Рак.).

НА ТЕФЕРИЋ синт. (Кар.), кад ловци иду у лов и са намјером да

се добро провеселе, проакшамлуче. В. теферићиле.

„Ишли ми на теферић“ (Кар). -

НА ТРАВКУ синт. (Год.), в. на мамак.

НА ТРАВУ синт. (Мисл.), в. на мамак.

НАТРКАТ(и) инф. (Бр.), кад ловац пресретне звјeрку, кад прет

постави правац њеног бјежања; док је гоне керови, ловац јој постави

засједу, пресијече је.

„Натрко ја, богам уби“. . . Заим натркб, ал ђаба . . . Док Азиз

не натрка, ништа” (Бр.).
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НАТУРИТ(И) КЕРА синт. (Бр.), кад ловац свјесном акцијом под

стиче кера на парење.
|-

„Натурио кера за кујбм” (Бр.).

НА ЗЕЦОВЕ синт. (Шљед), в. на јарце.

НА ЗЕЦУ синт. (Шљед.), в. на јарце.

„То је било јенном, на зецу” (Шљед.).

НЕХОРА ж. (Бр, Год, Шљед.), лоши временски услови за ловљење.

В. нехора, неора. Уп. xдра.

НЕХОРА ж. (Ж.), в. нехора.

НЕОРА ж. (Мисл.). в. нехора.

НИШАН м. турц. (Бр, Год, Кар, Шљед.), на ловачкој пушци, предњи

и задњи, за нишањење. В. циљ, гмизица, мушица.

НИЖА ЗВЈЕРКА ж. (Бр.), дивљач која борави у нижим, питоми

јим предјелима (зец, лисица и сл.). Уп. ваша звјeрка.

НОЋНИК м. (Бр.), каже се за зеца који је протекле ноћи оставио

траг на свјежем снијегу. Уп. тазелук. ““,“.

„Ноћник био, нисам ни знао . . . Е кад је ноћник, зец. . . .”

(Бр.).

НОГАРЕ плур. тант. (Бр, Год.), в. троножак.

НУЛА ж. (Год, Рак.), најситнија сачма.

„Имб ја нулу” (Год.).

њ

ЊУХАТ(И) инф. (Бр.); „њуха зец“ (Бр.). B. föњат(и) се.

ЊУХАЋ. м. (Бр.), кер са изразито развијеним, изоштреним њу

хом, расна ловачка врста, од оних који „трагом гоне” (Бр.).

О

ОБАРАЧ м. (Милс Ж.), за потезање при пуцању, дио (ловачке)

пушке. В. обарача, обараћа, окидаћ, дпонац.

ОБАРАЧА ж. (Ж.), в обарач.

ОБАРАЋ м. (Бр, Шљед), в. обарач.

ОБАРАЋА ж. (Бр.), в. обарач. -

ОБАРАТ(И) инф. (Бр.), кад дављач од ловца бјежи низбрдо, он

тада за њом мора „обарати”. В. под пушку.

„За њим мораш обарати” (Бр.).

OБИЋ(И) инф. (Рак, Шљед), кад ловац установи да се негдје, на

одређеном мјесту у ловишту, крије нека дивљач, да би се она на том

дијелу терена касније ловила.
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„Čбишли га они раније” (Рак.). „Шумар неки Марковић, дође,

каже обишб крмка, хајде да г убијемо” (Шљед.).

ОБИЋ(И) НА ЛОЗИ синт. (Бр.), за зеца, кад се установи, раније,

прије самога лова (в. дбић(а), гдје му је лога.
-

„Обишо га ја на лози, кад се враћо из Рогаце” (Бр.).

ОБИЋНИ придј. м. (Шљед), врста барута, онај који при паљењу

дими, спорије сагоријева. В. димни.

ОБОД м. (Год.), в. дбруч.

ОБРАЗ м. (Рак, Шљед), испупчени дио са унутрашње стране кун

дака на који се наслања образ при нишањењу и путању. В. дбразац, дбраз

Ница.

ОБРАЗАЦ м. (Кар), в. дбраз.

ОБРАЗНИЦА ж. (Ж.), в. дбраз.

ОБРУЧ м. (Мисл.), дио крпљи (в. крпље), у облику круга, који све

дијелове крпљи везује у цјелину. В. дббд, дбрућ, тељи.

ОБРУЋ м. (Год, Рак.), в. дбруч.

ОБОРИТ(И) инф. (Бр, Рак, Шљед), 1. в. под пушку, 2. за ловца кад

погоди дивљач из пушке и убије је.

2. „Мало е звјeрка пролећела, гарантујем ти животом, да не

оборим” (Рак.).

ОДБИТ(И) инф. (Ж.), радња којом се рогови срндаћа или дивојарца.

одвајају од главе, лобање, да би се од њих направио ловачки трофеј.

». . . само одбио рогове, каже, и јарац остб. . . И баш бнд ро

гове одбио” (Ж.).

čдбјећ(и) инф. (Рак.), за керове, кад гонећи звјeрку оду преда

леко, у други крај, у друго ловиште и сл.

„И тај дан смо ловили и керад нам су одбјегла у Тоћионик.

Немамо од керČва ништа” (Рак.).

ОДХОПНУТ(И) инф. (Бр.), одговорити хопањем (в. хопат(и)),

одазвили се на позив другога ловца.

ОДМЕТНУТ(И) СЕ инф. (Год.), за ловца, кад оделовити у високе

шуме и тамо се задржи неколико дана, гдје и ноћива, појединачно или у

групи.

„Одметне се јеннбм, двапут . . . Одметну се они, болан“ (Год.).

ОДРИЈЕШИТ(И) КfРА инф. (Бр, Шљед), в. одвезат(и) кера.

„Ја одријеши“ керове” (Бр.).

ОДВЕЗАТ(И) КЕРА инф. (Бр, Год, Кар, Рак, Ж.), радња којом се

керови, скидањем каиша са глав“, пуштају да траже дивљач у ловишту

В. одријеш и п(и) кера, отклдтит(и) кера, пустит(и) кера.

„ОдвЗжем ја кера, кер за њим” (Бр.).

ОГРЛИЦА ж. (Год, Кар, Рак.), в. каиш.
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OЈАРИТ(И) СЕ инф. (Рог), каже се за срну кад на свијет донесе

младе. В. окдзит(и) се.

ОКАПИНА ж. (Кар,), дио терена, веће удубљење испод стијене,

гдје се медвјед каткад сакрије.

ОКИДАЋ м. (Бр, Год.), в. обарач.

ОКОТИТ(И) СЕ инф. (Бр, Год, Кар, Мисл, Шљед.). 1. каже се за

кују, керушу, кад на свијет донесе младе (в. оштенит(и) се), 2. уопште за

чин порода код дав њих животиња (в. искотит(и) се).

1. „Окотила ми се куја, Смајо, да вдиш” (Бр.). 2. „Окотила се

лисица“ (Бр.). „Окотила се вучица“ (Мисл.). „Окоти се мећка“

(Шљед). „Окоти се куна“ (Мисл.). „По рупама се коте, закопа

се у земљу, побјегне од буха, јазовац” (Кар.).

ОКОЗИТОИ) СЕ инф. (Год, Кар, Мисл, Рак, Рог), каже се за срну,

дивокозу и зечицу.

„Окозила се срна” (Рак.). „Окозио се зец“ (Бр.). „Окозила се

зећка” (Рак.).

ОКРЕТАТ(И) СЕ инф. (Бр.), в. направит(и) коло.

ОКРВАВИТ(И) инф. (Рак.), за звјeрку кад је ловац рани, окрзне

мстком, и сл.

„Или је окрвавила, риједак је слућај да е кад прошла” (Рак.).

ОЛОВО ср. (Бр, Кар), в. сачма.

ОЛОВО ср. (Год, Мисл, Ж.), в. сачма.

ČЛУЦИ мн. (Бр.), в. жљебови.

ОМАКНУТ(И) СЕ инф. (Рак.), в. слајат(и).

„Омакла се . . . Омакб се хорбз” (Рак.).

ОМЕКА Ж. (Ж.), в. мека.

ОПАСАЋ м. (Кар), в. фишеклије.

OПЋЕРАТ(И) КОЛО синт. (Бр.), за кера, кад гони дивљач која се

креће у круг. Уп. направит(и) коло.

OПОНАЦ м. (Рак.), в. обарач.

ОПРАСИТ(И) СЕ инф. (Год, Кар, Мисл, Рак, Ж.), каже се за дивљу

свињу кад на свијет доноси младе. Уп. опрасит(и) се за питоме свиње у

рогатичкDм крају.

ОПРТАЧ м. (Мисл.), в. ремен.

ОПРТАЋм. (Год.), 1. в. ремен, 2. уски каиш, кајаса, помоћу којег се

ловачка столица носи о рамену.

ОПРЗНИТ(И) инф. (Бр.), кад сачма погоди звјeрку тако да се олово

распрши по читавом тијелу. В. упранит(и).

„Сп5знио га свега” (Бр.).

OPА ж. (Мисл.), в. хора.

„Oра би, мајку му“ (Мисл.).
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ČРЛАШ м. (Рог), в. дрб.

ОРЛАУ м. (Рог), в. дро.

OPЛИЦА ж. (Бр.), женка од орла.

ОРЛИЋ м. (Бр.), младо од орла.

OPЛČ м. (Рог), в. дрб.

OPĆ м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рог, Ж.), В. дрлаш, дрлау, дрла.

(OPČ) КРСТАШ м. (Кар, Рог); „велки орб, бије зецове” (кар.).

(OPČ) ЛЕШИНАР м. (Год.), врста орла, који се храни лешином,

убијеном или цркнутом животињом.

OPOЗ м. (Бр.), в. хорбз.

ČРОЗ м. (Мисл.), в. хорбз.

ОРОЗАЧА ж. (Мисл, Ж.), в. хордзаћа.

ОСМИЦА ж. (Год.), назив за сачму према њеној крупноћи.

„Осмица била, болан“ (Год.).

Уп. дсмица у лексици дринских сплавара — балван од осам метара

који се усплављује; „Па богами и осмица, свенно” (Лука—Жеп ).

ОШТЕНИТ(И) СЕ инф. (Бр, Год, Мисл, Рак, Шљед, Ж.), в. око

тит(и) се“.

оштрице cр. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Шљед), оштра страна ножа.

ОТЕФЕРИЋИТ(И) инф. (Бр, Рак, Рог.), кад ловци имају добар

(y)лов, кад им лов буде успјешан.

„Били у лову, отеферићили” (Бр.). „Вратили се, каже, отеферићили”

(Рак.). „И што смо отеферићили, боже, боже“ (Рог.).

ОТКЛОПИТ(И) КЕРА инф. (Ж.), в. одвазат(и) кера.

„А ја реко да отклопим кера . . . Таман ја отклопих кера . . .” (Ж).

OTПУС (ЛОВА) м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Шљед), ловачка

сезона, вријеме у којем је дозвољено ловити. В. цензбна, сензбна.

„Отпус био, могло се ловит“ (Бр.). „Отпус бив5 вазди“ (Кар).

OТПУШЋАН(А) придј. м, ж. (Бр.), каже се за дивљач коју је доз

вољено ловити у току читаве године (штеточине — вук, лисица нпр.).

Уп. заштићен(а).

OТВОР (ЛОВА) м. (Кар, Мисл.). отварање, почетак ловачке сезоне,

први дан лова. В. отворење (лдва).

„Ка дођи отвор лČва, двдиш” (Кар.).

ОТВОРЕЊЕ (ЛОВА) ср. (Шљед), в. дитвор (лдва).

„Кад је било отворење . . .” (Шљед).

ОЗЕЧИТ(И) СЕ инф. (Мисл, Ж.), каже се за зечицу кад на свијет

донесе младе. В. озећит(и) се.

ОЗЕЋИТ(И) СЕ инф. (Рак.), в. озечит(и) се.

„Озćћила се зећка” (Рак.).
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НП.

ПАЧЕ ср. (Мисл.), младо од дивље патке. в. паће.

ПАЋЕ ср. (Бр, год, Рак.), в. таче. --

пАРити) св. инф. (Бр, год, кар, мисл, Рак, Рог, шљед ж.),

каже се за полне односе код дивљачи, а и ловачких паса (в. куцат(и) се,

(c)везат(и) се). -

ПАСОШ. м. лат. (Бр.), в. карта. - -

„Нисам служио војску, не могу добит пасоша” (Бр.).

ПАТАК м. (Бр, Кар, Шљед), мужјак од дивљих патки.

ПАТРОНА ж. ром. (Бр, Год, Рак, Шљед, Ж.), празан или пун метак

ловачких пушака сачмарица. В. фишек, чахура, чаура, ћахура, ћаура,

ћаура, метак. - . .

ПАТРОНЦИГЕР м. ром-герм. (Год.), в. кљуца.

ПАСТУЉА ж. (Ж.), в. ступица. *

„И пастуља се зове” (Ж.).

ПЕТЉА ж. (Мисл.), в. ковча.

ПИСАК м. (Бр.), в. мамак.

ПИШТА ж. (Бр, Рак.), посебно средство за намамљивање срнеће

дивљачи, пиштаљка.

пиштат(и) инф. (Бр, Год, Рак, Ж.), каже се за гласове јастреба,

копца, орла и куне. м - -

ПЈЕВАТ(И) инф. (Рог), каже се за гласове фазана.

ПЛАЦКАТ(И) СЕ инф. (Шљед), за дивље свиње у шуми, кад се у

блату ваљају (уп. блатина). м

ПЛАНУТ(И) НА ЋАНКУ синт. (Рак.), код старих пушака креме

њача, кад се не активира метак. В. скресат(и). -

„Прије, плани на ћанку” (Рак.).

ПЛЕНА ж. (Кар, Рак.), право на лов које је раније по ловачком про

пису важило; кад ловац убије одређени број штетне дивљачи да би

добио дозволу за ловљење. - -

ПЛЕТАРА ж. (Бр.), ловачка пушка са изразито испреплетеним жље

бовима у унутрашњости цијеви. В. плетеница.

ПЛЕТЕНИЦА ж. (Рак.), в. плетара. -

ПОБИЈАТ(и) инф. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Шљед), кад кер гони див

љач, али то чини са прекидима, кад час утиша па се никако не јавља, а

час се опет јави штектањем. .

g. - „Ено, побија му кер” (Бр.). „Побија куја, побија“ (Кар.). „Бога

ми поче побијат кер” (Ж.). - - - -

ПОДБАЦИТ(И) инф. (Бр.), кад ловац промаши дивљач и метак

удари негдје испод ње. В. потратит(и), потурит(и). Уп. пребацит(и).
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ПОД ПУШКУ синт. (Бр.). кад дивљач од ловца бјежи низбрдо, кад

ловац у односу на њу остаје на узвишењу, тад он циља „под пушку”,

ИСПОД Дивљачи. В. обарат(и), обдрит(и)“. Уп. на пушку. Š.

„Гађб ја под пушку” (Бр.).

ПОМАЋ(И) инф. (Ж.), потегнути обарач.

„Хеле ја нанесо, помако“, пушка пуче” (Ж.).

ПОМАМА ж. (Рак.); „помамило се кере” (Рак.). В. бјеснило.

ПОПУСТИТ(И инф. (Бр, Кар, Рак, Рог.), каже се за пушку која се

послије дуже употребе истроши; кад јој механизам за окидање „попусти”.

„Попустила ми пушка, а они хајде па хајде” (Бр.).

ПČСАВАЦ м. (Бр.), врста ловачких керова, према географском одре

ђењу поријекла расе. В. посавка. Уп. истријанер. -

ПОСАВКА ж. (Бр.), в. посавац. - -

ПОШТЕКТИВАТ(И) инф. (Кар.), каже се за кера кад уђе у траг

дивљачи и то покаже штектањем. -

„И она куица поће поштективат . . . Ћуо га, стаде поштективат”

(Кар.) -

потФАТИТ(И), инф. (Рак.), в. подбацит(a).

ПОТКАДИТ(И) инф. (Год, Кар, Шљед), извршити кађење (в. ка

дит(и)). - -
--

„Поткадио веш Хаммед . . . Поткади бии они, ал крили се“ (Кар).

„Поткáдио ја и онуде се вртим” (Шљед.).

ПČ)ТКОВ м. (Год, Кар, Шљед, Ж.), задњи дио руба кундака, на који

се при гађању наслони раме (од гуме, пластике, метала). В. потковица.

потковицА ж. (Бр, Мисл.), в. потков.

ПОТРАЖИВАТ(И) инф. (Кар.), в. истраживат(и).

потуРит(и) инф. (ж.), в. подбацит(и).

ПОТУРИТ(И) МЕКУ синт. (Кар), в. наменит(а)“.

ПОВЈЕТРУ синт. (Мисл.), уз глаголе гонити, зајмити и сл., за кера

кад нањуши траг и њиме добро иде, добро га слиједи. Уп. у вјетар. * ;

„Богами кер по вјетру, окренб, гони“ (Мисл.).

ПОВОДАЦ м. (Год.), в. керећа ланац. Уп. у сточарској лексици рога

тичкога краја поводац, за говеда и сл. -

ПРАХ. м. (Бр, Год, Кар, Рак, Рог.), средство за уклањање буха из

лаке ловачких керова. В. пра“, Пра. Уп. запрашит(и) (кера).

ПРА“ м. (Бр, Год, Рак.), в. прах. -

пРА м. (Мисл.), в. прах.

ПРАСАЦ м. (Ж.), в. крмак. -

„Прасац, болан, голем” (Ж.).

ПРАСИЦА ж. (Ж.), в. крмача.
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ПРЕБАЦИТ(И) инф. (Бр, Год, Мисл.), кад ловац промаши дивљач и

метак одлети изнад ње. В. префатит(и), пренијет(и), претуpит(и) Уп.

подбацит(и). -

„Пуцб он, пребацио” (Бр.). „Пребацила ми пушка” (Мисл.).

„Пребацио му метак” (Год.).

ПРЕФАТИТ(И) инф. (Рак.), в. пребацит(и).

„Префатићеш, каже, вјеруј ми” (Рак.).

ПРЕКИД ЛОВА м. (Бр, Кар.), в. забран лова.

ПРЕКЛАПАЧА ж. (Мисл, Ж.), ловачка пушка са двије шијеви;

назив према њеној особини преклапања при пуњењу, чишћењу цијеви и

сл. В. преклапаћа.

ПРЕКЛАПАЋА ж. (Год.), в. преклапача.

ПРЕМЕТ м. (Poг.), в. пусија.

ПРЕНИЈЕТ(И) инф. (Мисл.), в. пребацит(и).

ПРЕПЕЛИЦА ж. (Бр, Год, Кар.), в. препелица.

„Препелица цвркуће” (Бр.). „Препелица има дости”.

ПРЕПЕЛИЦА ж. (Бр, Мисл.), в. препелица.

ПРЕПУНИТ(И) инф. (Бр.), в. дуплират(и).

ПРЕТУРИТ(И) инф. (Ж.), в. пребацит(и).

ПРЕВАРИТ(И) инф. (Бр, Мисл, Рак, Шљед.), в. слајат(и).

„Превари ме фишек” (Рак.). „Превари ме пушка” (Шљед.).

ПРЕВРТАТ(И) инф. (Год.), каже се за гласове креје, која „девет

језика зна” (Бр.).

ПРИФАТИТ(И) инф. (Бр, Рак.), в. даћ(u).

„А ваљда зец скоћио, керови зеца прифати” (Рак.).

ПРИЈАВИТ(И) ЛЕГЛО синт. (Бр.), кад ловац у ловачком друштву,

у ловачкој евиденцији „пријави легло” свога кера (расу, старост и сл.).

Уп. лејло“.

ПРИЈЕМЕТ м. (Рог, Ж.); „куд га кер проћера оно је пријемет”

(Ж.), В. пусија.

ПРИСЕТИТ(И) инф. (Год, Ж.), каже се за дивљач кад она прими

јети, уочи, осјети ловца или кера и успије побјећи.

„Присети кера некако, и готово” (Год.). „Присетио нас” (Ж.).

ПРИТУЉИТ(И) инф. (Бр.), уловити дивљач помоћу туљца (в.

туљац).

„Притуљили јазовца” (Бр.).

ПРОАВЂИЈАТ(И) СЕ инф. (Бр, Год.), в. пролдвит(и) се.

„Проавђијб нам се, давдиш” (Бр.).

ПРОЛОВИТОИ) СЕ инф. (Бр, Кар, Рак.), почети бавити се ловом,

постати ловац. В. проавђијат(и) се.
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ПРСТЕН м. (Ж.), в. бранак.

ПРВОШТЕНЧЕ ср. (Мисл, Ж.), в. првоштенће.

ПРВОШТЕНЋЕ ср. (Бр, Кар, Шљед), в. првдиштенче.

ПУЦИЈА ж. (Ж.); „под камен се смјести куна” (Ж.), в. јазбина.

ПУЦМУЛА ж, герм. (Ж.), в. пушњур.

ПУХНУТ(И) инф. (Год, Рак, Шљед), каже се за гласове дивље

свиње, вјеверице и медвједа.

ПУСИЈА ж. турц. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед, Ж.), мјесто

на којем ловац очекује дивљач, „кад се ћека звјeрка, пред керадима”

(Бр.), „куд налети звјeрка“ (Кар.), мјесто ђе звјeрка наилази и ђе долази”

(Шљед.). В. бусија, чека, ћека, кота, пријемет, премет, засједа, заседа.

Уп. Алајбеiова Пусија.

„Изишли они на пусију” (Бр.). „И није ме запала пусија него

да водим керове. Хоћу тудек мало поести, нејмам пусије ника

кě . . . И ондара, тамо се звале све неке старинске, знаш, пу

сије” (Рак.).

ПУСТИТ(И) КЕРА синт. (Бр, Кар, Рак.), в. одвезат(и) кера.

„И ја пустио керове . . . Неки Алија одвео нам керад, оздоља

пустио” (Рак.).

ПУШКАР м. (Ж.), онај који у групном лову чека у засједи, на којега

хајкачи натјерују звјeрку, коју чека са пушком.

ПУШЊУР м. (Бр, Год, Кар, Рак.), канапа за чишћење цијеви ло

- * -

Р

РАЋВИЦЕ плур. тант. (Кар), в. туљац.

РАНАЦ м, герм. (Мисл.), в. русак.

РАСА ж. (Бр, Кар, Рак, Ж.), пасмина, врста ловачких керова. В.

фајна, фела.

„Добре му је расе кер” (Рак.).

РАЗВЕСТИ инф. (Кар.), кад неко од ловаца који добро познаје

терен и ловиште у групном лову разводи ловце и распоређује их на нај

подеснија мјеста гдје би звјeрка могла наићи. |-

„И ја њихке све разведем, знаш, по онијем ћекама” (Кар).

РЕГРУТ м. ром. (Рак.), у пренесеном значењу (ловачка метафора),

за младог, неискусног ловца, који је тек почео ловити.
- „“. |- -- че - “ “ - - му м “. у

„Ја колам, ондар регрут, најмлађи, бива, поћо истом ловити

(Рак.).

РЕМЕН м. (Бр, Рак.), каишеви на руксаку који се стављају преко

рамена. В. опртач, опpтаћ, ремник, упртаћ. :
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РЕМНИК м. (Год, Кар.), в. каиш.

РЕМНИК м. (Кар, Ж.), в. рамен.

РОКТАТ(И) инф. (Мисл.), каже се за гласове дивље свиње. Уп.

роктат(и) (Мисл.), за гласове питоме свиње.

РУКСАК м. (Год.), в. русак.

“ . . РУПА ж. (Бр, Кар.), в. јазбина.

„Најбољи је лов у рупи, на куне . . . Фатали смо хими у рупа

ма . . . Нађеш куну у рупи“ (Кар.).

РУПКА ж (Бр, Кар), в. бјелица. Уп. златка. . . .

РУпСАК м. (Год, Мисл.), в. русак.

РУСАГ м. (Ж.), в. русак.

| РУСАГ м. (Ж.), в. русак. - - - - " -

РУСАК м. герм. (Бр, Кар, Рог, Шљед, Ж.). В. ранац, руксак, рутсак,

руса, русак. - - - - . . .

„Понио ја русак . . . У русаку носим” (Бр.). Свезб ја кера за

русака” (Ж.), , . . - - - - «

- а и РУСАК м. (Бр, Рак, Ж.), в. русак.

РУСКИНА ж. (Бр.). в. рускиња. г «

РУСКИЊА ж. (Рак.), назив за ловачку пушку, према имену земље у

којој је произведена. В. рускина, рускиња. Уп. талијанка.

РУСКИЊА ж. (Шљед.), в. рускиња. “ -

{

С

САЧМА ж. турц. (Мисл, Ж.), в. длoвo, олово, саћма.

САЧМАРА ж. (Мисл.), ловачка пушка чији се меци пуне сачмом.

В. сачмарица, саћмара, саћмарица, саћмарица.

САЧМАРИЦА ж. (Мисл, Ж.), в. сачмара.

САЋМА ж. (Бр, Год, Рак, Шљед), в. сачма.

„Била она саћма, крупна за срна” (Рак.).

САЋМАРА ж. (Бр.), в. сачмара. |-

САЋМАРИЦА ж. (Бр, Год, Кар), в. сачмарица.

у САЋМАРИЦА ж. (Бр, Год, Шљед), в. сачмара.

г -- САМАЦ м. (Ж.), 1. звјeрка ван групе, ван чопора; 2. ловац који сам

иде у лов, без друштва, без других ловаца. . -“ ».

“ “ САП м. турц. (Бр.), в. камзе. “ “. S :

СЕДМИЦА ж. (Бр.), назив за сачму према њеној крупноћи. Уп. у

сплаварској лексици седмица, балван од седам метара који се усплав
љује (Лука—Жепа). - . . S . . . --

“ S.
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СЕЛИЦА ж. (Год.). в. досељеник.

СЕНЗОНА ж. (Бр, Рак.), в. дјтпус (лдва).

СИНЂИР м. турц. (Кар), в. керећа ланац.

СИТНА придј. ж. (Бр.), в. миза.

„У деснбј ми је ситна” (Бр.).

сједало cр. (Мисл.), в. кожа.

СКОЋИТ(И) С ЛОГЕ синт. (Кар, Шљед.), кад откривен зец побјег

не, успије умаћи ловцу. - - . .

„Скоћио ми слоге, мајку му“ (Кар.). „Скакб ми слоге, двапут”

СКОТНА придј. ж. (Бр, Кар, Мисл, Рек, Шљед, Ж.), за све дивље

животиње (вријеме трудноће) и за керушу. Уп. у сточарској лексици

рогатичкога краја: за краву — стевона, за овцу сјањена, сјањна, за кобилу

суждребна, за свињу страсна.

СКОВАТ(И) инф. (Шљед.), кад кер ухвати живу или рањену звјeрку

и почне да је напада, гризе, уједа. Уп. у сплаварској лексици сковат(и),

за прављење, усплављивање сплави, што раде сплавари или „ћакљáри”(Лука — Жепа). - м -

СКОЗНАпридј. ж. (Бр, Год, Мисл, Рак.),каже Се За срну, дивокозу

и за зечицу (вријеме трудноће). "- -

(С)КРЕСАТ(И) инф. (Бр.), в. планут(и) на ћанку.

„И ја скреса“ јенном, он не примијети, па скреса“ други пут, он

не примијети . . . Три пута кресб. . .” (Бр.).

СЛАБА ХОРА ж. (Бр, Шљед), лоши временски услови за ловљење.

СЛАБО НОСИТ(И) синт. (Бр.), за ловачку пушку кад слабо погађа

неовисно од довчеве вјештине; кад је нишанска конструкција слабо поде

шена, кад је у квару и сл. Уп. добро носит(и). - - -

СЛАГАТ(И) инф. (Бр, Год. Кар, Мисл, Рог, Шљед), за пушку кад

при потезању обарача не опали, кад се метак неактивира. В. омакнут (24Ј

се, преварит (и). - -

СМИЈАТ(И) СЕ инф. (Рак.), каже се за гласове вјеверице.

СОКОЛИТ(И) инф. (Рог), в. хдрит (и). -- -

СПРАСНА придј. ж. (Год, Кар, Poг.), каже се за дивљу свињу

(вријеме трудноће). Уп. страсна за питому свињу у рогатичком крају (в.

скотна). - " -

СРНА, ж. (Бр, Кар, Рог, Шљед.), в. срна, шука. - -

„Узеше срну, мој брацо, и довиђења” (Бр.). „Срна е била, није

срндаћ” (Шљед.). „Дојдоше до воде, за срнама, и сpне у

воду” (Ж.). -

СРНА ж. (Рак.), в. срна.

СРНЧЕ ср. (Мисл.), младо од срне. В. лане, срнће.
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СРНЋЕ ср. (Бр, Год.), в. срнче.

СРНДАЋ м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Шљед, Ж.), в. јарац“, срндаћ,

срннаћ.

„То ти је најбољи лов, ако уловиш срндаћа“ (Мисл.).

СРНДАЋ м. (Рог.), в. срндаћ,

СРННАЋ м. (Кар.), в. срндаћ.

СТАДО ср. (Год.), каже се за групу срна, срндаћа. В. ћдпор.

СТЕЊАТ(И) инф. (Кар), каже се за гласове дивље свиње.

СТРАЋ м. (Бр, Год, Шљед, Ж.), в. кућара.

СТУПИЦА ж. (Бр, Ж.), дрвена справа за хватање ситније звјeрке.

В. пастуља.

„Имб сам ти ступицу” (Бр.).

СВАДБЕНО КОЛО ср. (Бр.), метафорично, каже се за парење срн

даћа и срне, „мушки око дрвета гони женску” (Бр.).

СВЕЗАТ(И) СЕ инф. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Шљед), каже се за паре

ње ловачких паса. В. парит(и) се.

„Свезала се куја” (Кар.).

СВРАЋЕ ср. (Год.), в. швраће.

СВРАКА ж. (Бр, Год, Рак.), в. шврака.

III

ШЕСНЕСКА ж. (Бр, Год.), ловачка пушка према врсти калибра

(16 мм). Уп. дванеска, двадеска. Уп. у сплаварској лексици шеснеска —

шеснаест метара дуг балван који се усплављује (Лука — Жепа).

ШEСТИЦА ж. (Год.), назив за сачму према њеној крупноћи. Уп. у

лексици дринских сплавара шестица — шест метара дуг балван који се

усплављује (Лука — Жепа).

ШИНА ж. (Год.), в. шипка.

ШИПКА ж. (Бр.), жељезни дио код пушака двоцијевки који се

пружа између двије цијеви на горњој страни. В. шина.

ШКЕВТАТ(И) инф. (Рак.), каже се за гласове вјеверице.

ШКОМУЋАТ(И) инф. (Бр.), каже се за гласове ловачкога кера

који болује од криве (в. крива).

ШМРКТАВАЦ м. (Год.), в. крива.

ШЊУРА ж, герм. (Шљед.), в. пушњур.

ШТЕКТАТ(И) инф. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед, Ж.), 1.

каже се за глас ловачкога кера кад гони дивљач (уп. кликтат(и)); 2.

каже се за гласове јастреба.
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1. „Поће штектат” (Бр.). „Штекће ми кер, видим — биће”

(Кар.). Чујем ја — штекти“ (Мисл.). „Штекти, болан, ко сунце”

(Рак.). 2. „Штекће ко кере” (Рак.).

ШТЕНАЦ м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Шљед, Ж.), млад ловачки кер

стар до годину дана, који се тек припрема за лов, који још није „наме

чен” (в. наменат (и)“), „штенац — годину стар, ние још кер” (Бр.); „од

годину“ (Кар.); „кои не мере ловити још” (Ж.). „Он ми спремио

штенца” (Бр.).

ШТЕНАРА ж. (Рог), в. кућара.

ШТЕНЕ ср. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Шљед.).

ШТЕНЕЋАК м. (Бр, Мисл, Рак.), в. крива.

ШУГА ж. турц. (Бр, Год.), кожно обољење код ловачких керова.

ШУКА ж. (Год, Мисл, Рог, Шљед, Ж.), в. срна.

„Само шуку нијеси смио никад. Шука е била заштићена увијек”.

(Бр.).

ШУПЉИК м. (Бр.), младо од свраке. В. свраће.

ШВРАКА ж. (Бр, Кар, Мисл, Рак.), в. сврака.

Т

ТАБАН м. турц. (Бр, Год, Шљед), в. глава.

ТАЛИЈАНКА ж. (Бр.), назив за ловачку пушку према имену земље

у којој је произведена. Уп. рускиња.

ТАЗЕЛУК м. турц. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед, Ж.), кад

тек падне сниjeг, па се на њему добро разазнају трагови дивљачи, тада су

веома погодни услови за лов. В. тазелук. Уп. хора.

„Урани би, кад је тазелук, добро . . .” (Кар.).

ТАЗЕЛУК м. (Бр.), в. тазелук.

ТЕФЕРИЋИЛЕ aдв. (Кар.), в. на теферић.

ТЕЉИГ м. (Мисл.), в. дбруч.

ТЕСТЕРА ж. турц. (Бр, Кар, Рак, Рог), изупчани дио арке ловач

ког ножа која служи „за резање рогбва” (Бр.).

ТИЧАРКА ж. (Мисл.), в. мишалбвка.

TOЦИЈЕР м. (Рак.), в. брус.

ТРАВАН ЗЕЦ. м. (Бр, Рак.), каже се за младог зеца, који није зрео

плијен за кера или ловца.

„Траван зец још био” (Бр.). „Не знаш ти ништа, ко траван.

зец“ (Рак.).

ТРАЖИТ(И) инф. (Бр, Шљед.), за кера, кад покушава наћи траг

Дивљачи.
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ТРАЖИТ(И) НА ЛОЗИ синт. (Бр, Год, Кар.), за начин лова на

Зечеве, кад ловац без керова сам иде у ловиште и тражи зеца по његовим

логама. Уп. дбић(к) на лози, скоћит (и) с лđie.

„Е Идем, вала, тражит на лози” (Бр.).

ТРЕЋАК м. (Мисл, Ж.), срндаћ или дивојарац од три године.

„Био трећак, знали они” (Ж.).

Уп. трећак у сточарској лексици рогатичкога краја, „каже се и

ован трећак“ (Мисл.).

ТРОБОЈАЦ м. (Бр, Год, Рак.), врста ловачких керова. В. требојка.

ТРОБОЈКА ж. (Год, Рог), в. тробојац.

ТРОЦЈЕПКА ж. (Мисл.), в. дрианi.

ТРОЦЈЕВКА ж. (Год.), в. дрилинi.

ТРОНОШЦИ плур. тант. (Мисл.), дрвене ногаре у ловачке столице.

В. тpдножак, нотаре.

ТУЋАЦ м. (Шљед.), горњи дио туљца (в. туљац), којим се притисне

врат звјeрке кад она увуче главу међу рачве. В. тућак.

ТУЋАК м. (Год.), в. тућац.

ТУЉАЦ м. (Бр, Кар, Рак, Шљед.), средство за хватање лисица,

куна, јазаваца. В. туљак.

ТУЉАК. м. (Рог, Шљед, Ж.), в. туљац.

ТУЉИТ(И) инф. (Рог). ловити помоћу туљца (в. туљац). В. при

туљит(а), затуљит(и).

ТВИЧАР м. (Мисл.), в. мишалбвка.

ТВИЋАР м. (Бр, Год.) 1. в. мишалбвка, 2. врста ловачких керова

посебно добрих за лов на птице.

У

УБИЈАТ(и) НА ГНИЈЕЗДУ синт. (Рак.), начин ловљења птица;

кад се птице убијају у гнијезду. В. убијат(и) на пилићима.

„Убијб на гнијезду, ма бјежи, болан, какав ловац” (Рак.).

УБИЈАТ(и) НА ПИЛИЋИМА синт. (Рак.), в. убијат (и) на нијезду.

УДАРИТ(И) НА ПУШКУ синт. (Бр.), в. доћ(и) на мету.

УЋУСТИТ(И) инф. (Год.), в. најахат(и).

„Ућустио ми кер, ја се пришутио” (Год.).

УБИТ(И) ПРЕД КЕРČВИМА синт. (Бр, Рак.), кад се дивљач убије

на тај начин што је керови дотјерају ловцу на пушкомет.

„Онда другбга пред акшам сам убио пред керовима” (Рак.).

УДАРАТ(И) инф. (Ж.), кад дивљач гоњена од керова избија на уоби

чајеном мјесту у ловишту, за које ловци из искуства знају.

„И ја сам бнди на заседи, ђе лисице ударају” (Шљед.).
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УФАТИТ(И) инф. (Бр, Шљед, Ж.), кад се дивљач нанишани, кад

се мушицом фиксира; В. нанијет(и).

„Како ја таман уфатим јарца, кер ме тргне . . . кер тегли ме,

никад уфатит” (Ж.).

УХОРАВАТ(И) инф. (Год, Рак, Рог), в. хорит(и).

У ЈАЗБИНЕ синт. (Бр.), уз глаголе кретања, за начин лова на ја

завце, куне, лисице. -

„Ишб у јазбине” (Бр.).

У ЈЕДАН ПЛАМЕН синт. (Рак.), кад два ловца (без договора,

случајно) пуцају на исту звјeрку у истоме моменту.

„Пуцали у један пламен” (Рак.).

У КУНЕ синт. (Кар.), уз глаголе кретања за врсту лова. Уп. на

срне, на јарце, на зецове. -

| „Ошли ми у куне“ (Кар). -

УПАРИТ(И) СЕ инф. (Бр.), за два кера кад у лову заједно гоне

исту звјeрку, кад се извјежбају да скупа гоне.

„Ал се били упарили, ма то е невјероватно било“ (Бр.).

УПРТАЋ м. (Шљед), в. ремен.

. УПРЗНИТ(И) инф. (Шљед.). кад сачма погоди звјeрку тако да се

олово распрши по читавом тијелу; „упрЗни месо“ (Шљед.). В. опрзнит(и).

УРЉАТ(И) инф. (Год.), каже се за гласове медвједа. -

УСОКОЛИТ(И) инф. (Бр.), в. соколит (и):

„Усоколио га, не мере га оћуват” (Бр.).

У ВЈЕТАР синт. (Мисл.), уз глаголе кретања, кад кер гони звјeрку,

али му правац дувања вјетра не одговара; због тога такво гоњење обично

заврши неуспјехом. Уп. по вјетру.

„У вјетар ми гони кер, ништа” (Мисл.).

Узвт(и) инф. (Бр.), в. дић(и). -

„Узеше срну, мој брацо, и довиђења” (Бр.).

В

вАБАкм. (Бр.), в. мамак.

ВАБИЛО ср. (Мисл.), в. мамак.

ВАБИЉКА ж. (Год.), в. мамак.

ВЕПЕР м. (Кар.), в. крмак.

ВИСАК м. (Мисл.), в. корице.

ВИША ЗВЈЕРКА ж. (Бр.), дивљач која живи у црногоричним шу

мама, вишим предјелима (медвјед, вук, дивља свиња, срна, дивокоза и

сл.). Уп. нижа звјeрка.
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ВЈЕШТАКм. (Ж.), каже се за зеца који се вјешто крије од ловца или

Кера.

ВОДИЋ м. (Кар.), 1. в. керећи ланац, 2. онај који у лову води керад,

заводи их у ловиште и сл. (в. заводаћ).

ВУЧЕ ср. (Мисл, Ж.), младо од вучице, в. вучић, вуће, вућић.

ВУЧИЦА ж. (Мисл, Ж.), в. вућица.

ВУЧИЋ м. (Мисл.), в. вуче.

ВУЧИЈА ГВОЖДА плур. тант. (Мисл.), в. вожђа.

ВУЋЕ ср. (Бр. Год, Рак, Шљед), в. вуче.

ВУЋИЦА ж. (Год, Кар, Рак.), в. вучица.

ВУЋИЋ м. (Шљед), в. вучић.

ВУЧЈА ГВОЖДА плур. тант. (Шљед.), isожђа.

ВУК м. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Шљед, Ж.), в. курјак, курак.

ВУК ТАЗЕ. м. (Бр.), каже се за свјеж траг који је вук оставио у

снијегу. Уп. зец тазе.

З

ЗАБРАН м. (Бр, Кар, Рак, Шљед.), мјесто гдје је забрањено ло

вити.

ЗАБРАН ЛОВА м. (Бр, Мисл, Рак, Шљед.), вријеме у којем је за

брањено ловити. В. прекид лова, забрана лова. забрана лова, затвор лова.

„Забран лова био, ја не шће ни фишеклија, ништа” (Рак.).

ЗАБРАН НА СРНУ синт. (Бр.), вријеме у којем је забрањено ловити

срнећу дивљач. Уп. забран на зеца. -

ЗАБРАН НА ЗЕЦА синт. (Рак.), вријеме у којем је забрањено ловити

зеца. Уп. забран на срну.

ЗАБРАНА ЛОВА ж. (Шљед), в. забран лова.

ЗАБРАНА ЛОВА ж. (Кар), в. забран лова.

ЗАЋАКАРИТ(и) инф. (Кар.), каже се за радњу кад ловац неким

предметом (дрветом, каменом и сл.) забиљежи мјесто гдје је открио

рупу, јазбину, да би касније, кад крене у лов, у њој покушао уловити

куну, лисицу, јазавца. -

ЗАГЛАВИТ(И) СЕ инф. (Бр, Шљед), кад се метак заглави у цијеви,

кад пушка због тога не може да дејствује.

„Заглави ми се пушка” (Бр.).

ЗАЈАДИТ(И) инф. (Бр.), каже се за гласове вјеверице.

ЗАМРЗНУТ(И)(СЕ) инф. (Мисл.), за пушку кад (се) при боравку у

лову од велике студени „замрзне”. *“ -

„Замрзла пушка . . . Пушка замрзне, шта ћеш сад . . . А ако се и

замрзне пушка, богам је и онда тешко” (Мисл.).
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ЗАПРАШИТ(И) КЕРА синт. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Шљед.), посути

прах (в. прах) по керећијој длаци, ради уклањања буха.

ЗАПЕТ(И) ГВОЖЂА синт. (Кар, Шљед), радња којом се гвожђа (в.

iвджђа) постављају у ловишту ради хватања дивљачи.

ЗАПУСИЈАТ(И) СЕ инф. (Бр, Кар, Рак, Шљед), заузети пусију (в.

пусија), обавити све потребне радња како би се дивљач што спремније

дочекала. В. засес(ти), засјес(ти), засјеc(ти) на пусију.

ЗАРАВНИТ(И) РОГОВЕ синт. (Рог, Шљед), каже се за срндаћа

који има више од три године.

„Они био веш заравнио рогове” (Рог.). „Заравнио рогове

давно” (Шљед.).

ЗАСЕДА ж. (Бр, Год, Кар, Рак, Шљед, Ж.), в. пусија.

„И ја сам бнди на заседи, ђе лисице ударају” (Ж.).

ЗАСЕС(ТИ) инф. (Шљед), в. запусијат(и) се.

„А горе, заседа е засела” (Шљед.).

ЗАСЈЕДА ж. (Шљед.), в. пусија.

„. . . а остали засједа горе . . .” (Шљед.).

ЗАСЈЕСТИ) инф. (Шљед), в. запусијат(и) се.

„А они ошли да засједу . . . ловци засјели . . . ловци засједају“

(Шљед.).

ЗАСЈЕС(ТИ) НА ПУСИЈУ синт. (Мисл.), в. запусијат(и) се.

ЗАШТИЋЕНОА) придј. м, ж. (Бр, Шљед), за дивљач коју је забра

њено ловити током читаве године или у одређеним мјесецима у години.

„Шука је била заштићена увијек” (Бр.).

ЗАТРОВАТ(И) ЛЕШИНУ синт. (Шљед.), в. намачит(и)“.

ЗАТУЉИТ(И) инф. (Кар, Шљед.), поставити туљац на згодно

мјесто у ловишту.

ЗАТУРАТ(И) НИШАНЕ синт. (Год.), кад се ловци вјежбају у

гађању некога предмета (дрвета, мете и сл.).

„Они би затурали нишане . . .” (Год.).

ЗАТУРАТ(И) УСТРАГЕ синт. (Бр, Рак, Шљед), кад дивљач остав

ља свој траг на земљи (ловац га открива и тако трага за звјeрком).

„И доље и горе и по ливади између ћакмацима и ђе затуро

устраге” (Бр.).

ЗАВЕС(ТИ) КЕРА синт. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Шљед.), одвести

керове на згодно мјесто у ловишту на којем би они најприје могли дићи

(в. дић(и)) звјeрку са њеног легла.

„. . . ишб сам с ловцима... пристајб, керад заводио” (Бр.).

ЗАВОДАЋ м. (Год, Шљед.), в. водић.

ЗАЖДИТ(И) инф. (Бр.), за стару пушку кремењачу, кад опали.

„Па трећи пут кад сам скресб, и не шће заждит пушка“ (Бр.).
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ЗАЖДИТ(И) КАД синт. (Год, Шљед.), в. кадит(и).

„Заждили кад, двапут” (Год.). „Заждио би кад, па ћекај, ћекај“

(Шљед.).

ЗАТВОР ЛОВА м (Кар), в. забран лова.

ЗЕЦ м. (Бр, Кар, Мисл, Рог, Рак, Шљед, Ж.).

ЗЕЦ ТАЗЕ. м. (Рак.), каже се за свјеж траг који зец остави у свјежем

снијегу. Уп. вук тазе.
- -

- „Зец тазе био, ал не даде ми ђавб . . .“ (Рак.).

ЗЕЧЕ ср. (Мисл, Ж.), в. зеће, зеће.

ЗЕЧИЦА ж. (Мисл, Ж.), в. заћка.

ЗЕЋАР м. (Бр, Рак, Шљед), 1. врста ловачких керова нарочито

добрих за лов на зечеве (в. Зећаруша“); 2. сачма за лов на зеца (в. зећа

руша“); 3. траг који зец остави у снијегу.
-

ЗЕЋАРУША ж. (Рак, Шљед), 1. в. зећар“; 2. в. зећар“.

ЗЕЋЕ ср. (Бр. Год, Кар, Рак, Рог.), в. зече.

„Ја оно држим зеће“ (Кар.).

ЗЕЋЕ ср. (Кар.). в. зече.

ЗЕЋИЦА ж. (Год.), в. зећка.

ЗЕЋКА ж. (Кар, Рак, Рог.), в. зечица, зећица.

ЗЛАТИЦА ж. (Год.), в. златка.

ЗЛАТКА ж. (Бр, Кар, Рог), врста куне, „по шуми иду” (Кар.); имају

„жуто испод грла” (Год.). Уп. бјелица.

ЗОВ м. (Год.), радња којом се мамцима (в. мамак) дозива дивљач.

Уп. здвом.
|-

ЗОВОМ прил. (Год.), за начин ловљења дивљачи помоћу мамца.

Уп. збв.

ЗВИЈЕР м. (Бр, Кар.), в. дивљач“.

ЗВИЖДАТ(И) инф. (Бр, Кар), каже се за гласове јастреба и дивље

СВИЊС.
-

ЗВЈЕРАД зб. (Кар.), в. дивљач“.

ЗВЈЕРИЊЕ. зб. (Бр.), в. дивљач.

звЈЕРКА ж. (Бр, год, кар, Рак.). в. дивљач.

Ж

| ЖЉЕБОВИ мн. (Год, Рак.), навоји унутар цијеви (ловачке) пушке.

В. длуци, плетеница, плетенице. - - -
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Дијалектолошки текстови — приповиједања

Пронашб сам ову пушку мемaћу у неког Ахмета Шувалије. И ја.

сам имб ту јаку вољу за лбв, ишб сам с ловцима, с Хакијом, с Махмуд

бегом, бес пушке, с клипом, пристајб, керад заводио. Ја имам вољу

јако за тијем ловом и хоћу да ми је набавит пушку. Нисам служио

војску, не могу добит пасоша. И ја у Ахмета Шувалије ту мемaћу, пуш

кицу. Наредимо се да му педана косим.

Е, снијег паде. Е, хоћу у лбв. Е идем, вала, тражит на лози. И,

драги мој, кренем преко Јањица и горе у Греденски гај и нађем зећји.

траг. И доље и горе и по ливади између ћакмацима и ђе затурб устраге.

И хај, и доље и горе. И нађем ђе заскоћио у један жбун, храстић. Оби

ђем јеннбм, не вдим, обиђем други пут, не вдим. А трећи пут обиђем,

подигб мало уши и опе и врати доље. Е, ту је. Угледамму главу. По

тегнем, бога м убијем. Аман јараби, прилетим дољ, уфатим, за ноге

извућем, за нбж, закољем. Е драго ми ала хала, е па ко да сам вола

убио.

(Сејфо Хаџихасановић, 61 година, Брезје. Зе

мљорадник. Лови двадесетак година. У широј

породици постоји традиција бављења ловом).

Ж

OTишó водале ја и зет ми, Хакибег. И био један мог бабе даиђић.

Донио водна духан. И ми от“шли ш ниме право тамона. И тамо смо

били, али ниjeсмо били дванес дана. Био е Миралем, овај, Миројевић,

ловац био, Миројевић, тудна, у томе селу. Скупа смо ишли. Био е неки

Ибро Барућија из Марева, и села. И он нам је долазио. Сваки нам је

дан долазио из Марева тунна, па смо скупа ловили. И онда, један дан.

убише они, хоћу и ово прићат, убише — јарца.

И они, тобоже, шта вели, сакрићемо га од Рогаћана. А ја сам ћуо

пушку ка сам био ко одале на ономе гају. Ја сам ћуо пушку. Ја све

полагано, полагано, полагано, тамбна дођем, у близини. Кад ја вакб

поглеам, кад на грабу — јарац, издигнут. И ја дођем па га скинем.

Хоп, хоп, кад, хајте, реко, да огулимо ово, реко, ја сам убио. Кад онај

Узеир, Авдибега рахметли Хреновице шура био. Е, каже, ја сам ми

слио од Херцеговаца не могу виши, каже, лопови бити, каже, али ви

диш, Рогаћани гори. Тако цијели циркуз смо правили ту"на. И огу

лили, те подијелили. Било нас седам, осам. Помало дали.

IИ ја, други ил трећи дан, не бит умио таћно рећи, узб сам моје

керове. Из, нодале, из, зову се Турбе, шума код Скенина. Узеше срну,

мој брацо, и довиђења. И нејма, и нејма и цијели дан нејма “и, сву

нбћ нејма. Увеће и ујутру, зора е била, ја не спавам, клинац, како спа

вање. Имб сам онда два кера. Кои су људи упантили и знали да и

виш никад нит је постало ко штони ми један био мали кер, ни ће постат

нако кера. Брњицом га ја звао. Малехан био, еволики. А био ми Шарго

и Сарајва ми хађија га Каровић аларахметиле, он ми спремио штенца:
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истб. Ал се били упарили, ма то е невјероватно било. И нејма хи и

нéјма хи. Кад је била зора, нешта она штеканица на вратима заклепета.

Ја скоћим. Ка изиђем, кад онај велки дошо, ето сабах. А малога још

нејма. Е, реко, кад је дошб велки, доће и мали, сигурно. И дођоше

ми, и они и мали.

Онда смо сишли потље тога у Јабуку, доље, Хајдарбег ми је био

Пóплата тетак, тетка ми била, с мајћину страну. Више Фоће Јабука.

И онда, сиђосмо дољена, вакб петак је бивб. Други јутро, отшли мало

у лбв и убили. Ја убио два зеца, овај зет ми, уби и он јеннбга, до ђуме.

И вратили се кући, бнна близу. Вратили се и, нејсе, ошли у ђамију.

И навратили се ижђáмије у кафану. Кад један ћčек:e, кaе, што сам

видио неки дан два кера, каже, у животу оно нисам видио, каже.

Дојдоше до воде, не знам, заборавио сам как се она вода зове, нбнди

како дођоше, каже, снијег је до кољена, стварно јес био до кољена

снијег, наједанпу они оба, каже, у воду. И, каже, отишли су по сред

Зеленгоре. А ђе Кремен! Кажу, осам сахата пута. А ја прићб овом

тетку ђе су ишли некуде. Хајдарбег завика, онај што е држб кафану,

каже: бил ти њих могб познати? Бих, каже. Оде Хакија овај истб,

тетић ми, па “и доведе. Ћим мали они ми на врата, кае: бога ми, ен

има још један, црн, шарен. Па Шарго остб за њим. И онда, ђе су они

бшли, мој брате, ку су они ишли, бога ти драгбс питај. У Зеленгору!

Ђе Зеленгора!

И онда, туди смо јопе ловили један дан. Није један дан, ловили

смо, брте, били смо шез дана у Јавци. Кад смо отал шћел да идемо,

кажу они: хајмо у Турјак, има срна. Онда није било такб стеге и за

јарца убит, и макар и није било вријеме. Само шуку нијеси смио никад.

Шука је била заштићена увијек. И, штаћ ти казиват, пошли смо горена

на они Турјак. Неки Мујо Хођић каже: ја ћу теби казат ђе мора бит.

И ја сам бнна остб, они су отишли даље, нејсе. Нејма кербва, и нејма,

и нејма, и нејма. И оно се сваку веће сијели, а ондан трћи. И, сунце

вако упрло, а ја поглени, руке прислонио, и ја сам заспо. Ташно ме

пренијело. Наедампу нешта вакб пуће, близу, ћује се. Ја накб брeну,

кад ја, кад — јарац. Ја ни сам ћуо ни керова, ни ништа. Ма кб ждри

јебе, кб из велике шуме. И ја накб, он преко јенне брезе, оборена бреза,

öн прекб не брезе да прескоћи, ја на ономе доћекај — паде. Нејма

никога жива. Наједампут, иза моије леђа ћђек, каже: е халал ти вјера.

Ја т нисам смио да приђем, видио сам да си заспо. Па ћеш ћут, мош

м убит у ономе . . . иза сна. Кад неки Абид из Гледнице, дојде бндина.

Ама, каже, ма не даде му само два скок, на трећем скоку — у зрак.

Тако смијали се ми онн5. Побогу брате, бога ми, мој кер прекуће води

главом платио. Дођоше ми керови. О шта, болан? Каже: курјаци га

истргали. Ја одма уфатим и свежем керове. Отале кренемо, и дошли.

А онај ми тетић, Мустафа: ћђеће, каже, што гођ ти уловиш, уз велику

на мбм трбуху, каже, пеци, а ја ћу носити. Реко: е дедера, Мустафа,

окрени леђа. Има у њем тридес кила. Не смијеш га вућ, само га носити,

реко. Такб дошли дољена и, још један смо дан иза тога били, и ми

дтале смо кренули.
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Били лани на Ораховице, куд с окрће доље, у Датеље. Кад векб,

под путом, козе. И ћобанин, на дрвету је био, креше и, знаш, обара

оно грање. Ја вудгоре, а он : ха, ха, ха. А вашка, голема вашка. Реко:

немој халакат, болан. Удариће ми на кера, а керови свезани. А он,

каже: шта ти фали? Па не фали мени ништа, само да ми удари на ке

рад, ја б ти га убио. Кае: вала, стисни па га уби! Ја одријеших керове,

а даннем зету, реко: хајти, прођи. Тамам бн узб керади и кренб прти

нбн, а вашка на пртину оздбљ искоћи. Ко ждријебе, болан, онај козар,

вашка. Потегнен, пуће пушка, он се претури. Он доље запомага, за

лелека. Каже: знаћу ја откле с ти. Хош ти да знаш ја откле сам. Имаш

ти вољу знати? И такб, ја отале кренем, и до у Комране ја никад виш

зета не стигох. Како пушка пукла, он окинб, Хакибег из Ракитнице.

И кад у Комране, кад, ето у Комраним га ја стигб. Е, реко, вала јеси

друг. Ма бјежи, каж“, ја сам мислио неш ти убит. А ја би је убио да

е мог бабе. Ја волим је убит нег да она мене дофати, ил да ми кера

дофати.

Ошб сам њему горена и био сам дваннес дана. Долазили Сарај

лија. И горе неки Ибро Башић каже: ја ћу с тобом. Одем анамо кроз

LЦрвене стијене. Горе имају ћаира. И ја пустио керове и нако ми сјели

на они један ћáир, подврх ћаира, вакб горе т“мам под стјенама. Реко:

ако биде лисица, она ће привлаћили стјенама. И седимо обадва зајно,

ко и ја и ти евакб, на некој клади. Бога ми је био снијег голем, наршто

у Романији, знаш како е. Кад он мени наишарети. Она изишла на сред

божје равни, на ћаир. Ми како прићамо, ја и не гледам. Каже: море

л пушка? Ја пушку у раме, она се врћи, па вам вако, десна. Потегни,

истом ка она преко главе. А деветка. Увијек сам ја, и данас ја, у деснбј

ми је ситна, а у лијевој увијек деветка. За сваки слућај. А некад по

трошим и на зеца. Ако не оборим испрве, ја згађам деветкбм и њега.

Такб, у животу нисам нолике лисице видио. Мајку му, па лијепо црна,

она, она хомарка.

х

Јеннбм, дошб ми курјак кодбве крушке. Ја сам у огради, у Глави,

код Андрића кућа. А он је анамо, ван ограде, ударио у Андрића стоку.

IИ, одонуде, зајмиле су га и вашке, знаш, и ћобани халлаћу, и онб. И

хајде, и хајде. И вакб диже ноге на, према мени ето, ко до пушке. И

ја скреса“ јеннбм, он не примјети, па скреса“ други пут, он не при

мијети. Па трећи пут кад скресб, и не шће ми уждит пушка. Три пута

кресб. и пошто е он отишб, махнб, ја евако затегб јеннбм руком и

— 47 —



386 -
IЛевад А. Јахић

у зрак. Она ко вријеме. Била ми је једноцјевка ондар. Била добра, до

бро носила. Ђ“ сам погледб, уби“. И ето ти колко е тај, тај његов игбал,

мајку му, да не хђе уждит три пута на њега, а у зрак одјеннбм кб топ.

Бога ми ти је ово истина, дана ми, ко да е јуће било.

Ж

Е то е било скоро. То е било иза ослобођења. То е било у ћетерес

петој, можда десетог или једанестбг мјесеца. И оно давали нама фас

лук у Рогат“ци. Ја сам фасовб себи и Нурћи. По шесет килa нaтоварио

на коња и отшб у Зилићину ономе Миливоју, нбнна и самлио. И мрак.

И ондале сам кренб. Накб, снијега е мало било, ал врло мало. И дошб

сам Шабановића нбнна кући. Каже она Самфила: ма хајде, болан не

био, отовари, бога ми, са су вуци вијали туди, за оградбм нашом. Хајде

отовари, каже, болан, па до сабаха прићкај, па иди онда. Ма каки,

реко, вуци, нећу, бога м. Те изнесе ми жена воде, ја напијем се, и отале

кренем. Ноћ. И накб ја идем и предамнбм коњ иде, а ја идем за њим.

Ја сам мало и натфатио вакб лијево, изнад њега. Ништа ти бог не

даде, само завика: пФ(ффф) Упали, а ја пре њега, изнад јенне смреке,

и сретосмо се, и накб г уфатим. Би рекб пресвратио био, бијаше ми

добар. И ја доћерам ето до ограде, ђе била оне покбјне С’еновке кућа.

Мен умријеше руке, и ноге, и све. И ја озгбра поред ограде, и на до

смо доље сишли, срео сам га. И пустио га опе преда се. И ишб је можда

сто, двјеста метар. И јопе хи негди примијети, и упали. Дошб ја вća

нак, он вас мокар, ко да си га у воду бацио. КČњ. И тада сам са звје

радима, у близини, бива, одеверб. С курјашим. Само ондар су биле

партије, онда није био један. Било “и је ко пашћади.

(Хакија Хаџихасановић, 71 година, Брезје. Зе

љорадник. Лови око педесет година. Дјед и

отац бавили се ловом).

х

Једном смо били у лову. И ја повео јенну керушу, свезб је у каиш,

свој, од лаћа узб. А остали засједа горе да ћекају. Она се керуша, ви

дим, узврћела, шта јбј је. И дошо сам у један дб, у један мраћни до.

А керуша анамо хрли, а ја натраг. Шта е, мислим, шта јб је? Кад се

међед извуће, јено дваес корака од мене. Ја, бога ми, стаде. Ћас прије

они каиш свој узмем и керушу пушћах. Керуша махну, а он с окрену.

Да га пуцам, ситно м олово. Не смједох, бога“ ми. Замаће анамо. И за

њим одоше говеда. Потље ме питају ловци ови шта би с кује. Реко:

не знам, ја е пустио. Шта би о ње, не знам ни ја, реко, препах се од

међеда, и ја и она.
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А јеннбм бил у лову на зецове. У неком Боровцу. И ја стао на је

ном путићу, узак пут, а обрасла шумом около, никуд нема... Кер

гони. А зец се помоли озгор, ониjeм путићом, по сред мене. Ја пру

жим пушку, превари ме пушка, он немаде куд натра“ од оне шуме,

мени на прса скоћи. И ја га нако зграби, кер стиже, упали у зеца, пре

тури мене и зеца. Зец оде и ја оста накб. Доље ловцима кажем: гле

дајте, реко, шта би од мене. Сав о длака. И, оде доље, оћераше дољека

Те га врати опе кер и ја га убих. Е то е било на зецу, јеннбм.

*
-

Затуљили лис"цу у рупи. Био мој отац и ја. И да е ишћерамо из

оне рупе. Реко: стани ти и држи, кад она излети . . . Ја узб сламе и

поткадио. Ја горе, одуха јенна има, пуши, пуши. Истом доље отац завика:

оде! Ма што е не пуца? Каже: превари ме пушка. И ђабе се напатили

два сахата нбд"на.

јk

Двије крмаће. Снијег је пао. И они хајкаћи што су ошли, обишли,

угледали хи негди у јенној вртећи. Заровили се, каже, и сисају, пра

сад. Опколише ону вртаћу, ловци, бијаше ловаца подости. Убише оба

двије крмаће. А она се прасад просуше по ном, по ном... Они хајкаћи

фатај, узми за ноге, па о храст. Хеле, око шеснес комада прасади. И

уфатише јено живо, онијели су, и хранили су га. Било е дуго живо.

»k

Били ја и Мехмедалија Ђанановић, Љубушкић неки, шумар, и

Богунић неки. И Селим Ћаушевић. И пуцали све троица они на ли

сицу. А ја, наберем зćћије брабоњака и узмем смреке, и узмем капут

онога Богунића старбга. Скини капут. Ма што ће ти? Скини га, реко.

Прићте вој да вас накадим. И, на ћераше г ови други, ја здоговорио

се с овијем. Накадише се. И он ћим они капут узе, ћим замеће, виш

никад с нама није ишб у лбв. -

Шумар неки Марковић дође, каже, обишб крмка, хајде да губи

јемо. Они га на дан прије гоњали. И имб сам кера добра за крмка. И

нашо би га. И кад ја дошб, идем ја за кером, а они ошли да засједу.

Кад под јеннијем грабом крмак, изровио се и лежи, и устб, а кер око
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њега облијеће. Ја имам куглу у пушки, имам и оне саћме. Да пуцам

онбм саћмбм, боим се убићу кера. Куглом јеса“м сигуран погодити.

Ја згађа куглбм у средину. Скоћи крмак, рањен наки оде, ја за њим.

Кад крв и на ту страну, пробила га скрбз кугла. А горе, заседа е за

села. Неки хођа Рагиб, он ловац био добар. На сред ћаира стао и крмак

иде по сред њега. Вичу му хајкаћи: ћувај се, “ођа, рањен је крмак!

Хöђа како стоји, стоји. И не миће. Приђе му на три корака и -öбори га.

»k

РИ није му могб зец шале остати. Кöг би он зајмио, ја би га он уфа

тио, ја би га морб пуцати. Кренули у лбв. Пао добар снијег, али зецови

нису ходали. И у мене Брњо ето га преко пута, и тамо и амо, хода, и

дигли, и убише три зеца. Ја ни јеннбга. Мени криво мало. И кренули

озго наниже, близу Рухоту. Враћамо се, они одоше за Рогатицу, а ја

кући. Истом Čпе он диже и уфати. Е, би ми драго.

*

Истб онај кер диже лисицу. И ја е пуца и мало е рани. И он је

оћера. И јаћекај, ћекај, опенбнна оде, оде далеко, бога ми ћује се аваз,

далеко оде. И ја сјед, да се врати, сједи, сједи— неима. Док сепомоликер.

IИ ја питам га, анамоњега: ђе, кам лисца, шта би о ње? А онскикнуи-врати

се назад. Ја за њим, па хаха, па хаха, па, кад до рупе дође. И одма у рупу,

ja jäвну се, а он . . . Лис“ца изиђе на другу страну. Поћерај горе, бога

м. Е мени жао дбкле сам себе дошб. Врати се, доље један поток. Ка

се проћу опе, вратио је. Лис“ца дође пред рупу и не смије у рупу, озго

по сред мене, и уби је.

»k

Киша пада. И ја крено у лбв. И ошб, и сио под један храст. Оде

он да тражи, врати се, не мере да дигне. Ја г опе анамо тутну, опе оде,

три пута оде, и три пут се врати. А ја имб наке ракије у русаку. Ја

узмем ону ракију, уфатим њега, па га залијем. Бога ми, видим да се

напи добро. Ја га пушћа, оде. Није прошло фртаљ сата, ето т га, стаде

око мене гребати и маукати. Видим — пјан. Ништа, кући. Дођо кући,

и да годину дана није могб да штекти. Баш ко кад би коло нб шкрипи

сељаћко, нако му је аваз био.

»k

И пуцб га Салко и ранио га. И остб у некијем гајев"ма међед. И

заноћила ко њега керад. А они заноћили, они сви ловци. Било и, дошло

и Сарајва, накав мајор и Шкаљић, што е био градонаћелник и Сарајва.
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И сви заноћили дољека. Салко дошо касно и прићо “им: остб међед

у гаевима и заноћио ко њега Шаров и Цура. И међеда сам ранио здесне

стране, видио сам. Они Швабо и неки судац што био, каже, њемаћки

говоре, и смију се, шпрдају се, ко кад је он . . ., то није такб било. Да

е видио да е ранио медеда. Сутра подрани, и они уђаши на коња, а он

öшб, зна ђе међед. Кад су били прина Просе“ћену, керад дигла се и

на међеда лају. Стигб Салко. И отале се дигб међед, а реко м мој ђед:

ко прије на Новаћко брдо дбђе, убиће међеда. Пустио коња и први

дошб тамо. И међеда убио. Опкораћио међеда, диже му главу испо

њега, а овај мајбр принио пушку, пита: јел дости згађати? Је л готов?

Гледали је л оно истину што е говорио, је л здесне стране рањен. Кад

— јес. Каже, испе се они судац на један пањ, па хајкаће зовну. Каже:

синоћ је Салко рекб тако и такб, ми смо се смијали, нек нам опрости.

Таћно е истину говорио. Е то сам ћуо старе ловце што приђају.

Ја био у лову на јарце, ошб на ћеку. И крено не би л ђе дигб уза

шуму, у Шарану. Ћинило му се, каже, да е крме онуде оно било. А био

међед, двизац онај. Е да пуцам, боим се питомб је, осрамотићу се. Кад

поглен, прандаво, бога м — међед. А он потегни, и пуцб, и није га ранио.

Замаће, каже, оде. А мећка с леђа прокриви се и на њега. Он оскоћио

два три корака. Толкб, каже, урља, баш ко онб бијесно вашка кад

нб . . . И пут мене. Ја се измако“ два корака и упал. Она како се про

пела, упалио је у врат. Она се накб стропошила. Истом каже, кад се

опе надиже, и ја из друге и — оборио. Каже, била истб ко вашка на

свези кад, она љута, кад, накб је она јурисала онуде на ме.

Нöнди, у Дебелом брду, пошб у лбв. И керад дигоше зеца, и ја

пуца, не уби. Шес пута пуцб, не уби зеца. Немам патроне ни јенне.

Керад опе оћераше. И ја енондале долетим, направим двије патрбне

и јопе анамо ошб, бржи него кер. Кад се помолише, керад опе гоне.

Шести, седми га пут уби.

Ж

Имб ја оне ампуле на лис"це, знаш. И вакб, мрак. Иде, реко, носи,

енодоље тури, ону ампулу намећио. И оннесе. Реко: свежи кера, нембј

да . . . Ма неће, каже. И затворио га негди. И он отворио, и за њим

трагом доље. Како потури ону ампулу, он с окрени, а Ћапо стигни.

Ону ампулу згрћзи и — о ледину. Кад се помоли. Јој, каже, отрова

се. Ма па јесам ти рекб затвори, затвори кера, болан! Жао га мени,

никако ти каст не могу. Не прође два сата кад Ћапо стаде лајати еводи,

пред вратима.
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*

Наложи ватру, понеси акшамлук, па сутра урани добро, она зора,

пусти керад, онда е најљевши лов. Скупе с ловци, здоговоре се мах

суз па . . . Увеће наложи ватру, јањца окрени, сијели фино. Сутра

подрани, и у лбв. - -

Сради љетину, до ово доба. И виш мој би рад сав био остб дог

теће лова. -

(Идриз Ајановић, 82 године, Шљеддвићи. Лови

око шездесет година. Дјед и отац бавили се

ловом).

»k

Ловац сам двадес веш година, а доживљавб сам свега. С вуко

в”ма највише. Заведе те лов, нарошто зими, кад су велки сњегови.

Па те вију на све стране. Пустиње су велке. Пушка замрзне, шта ћеш

сад? Ако немаш шибицу, или неке свијеће, па т увати ноћ. Мораш

пáлти свијећу, ил оне лучке и оно не смије на ватру да приђе. Тб обично

зими, кад су велке оштрине и кад он нема шта да нађе, онда хоће на

човека ударит. И то сам доживљавб.

Па онда трефи међеде, мечку, с мечадима. Ако с је трефио с малијем

мечадима, напашће те. Е како сад да се спасиш? И, с мечкбм само

нембј да бјежиш. Упањ се ка и онб дрво што стоји ко тебе. Она гледа

у те, гледа, гледа, и повуче се. А ако си почео да бјежиш, напашће

те. И то сам доживљаво. И, она се повлачи, полако, све назад, измиче

се. Кад се измакне о тебе подалеко, онда побјегне. Али само биди стрп

љив, нембј да бјежиш. Ако почнеш бјежати, готов си.

Ноћ ме уфатла. Бил су велки сњегови. И онда те замами. И ноћ

те увати, е шта ћеш сада? И онда залуташ. Кренеш кући, залуташ,

изгубиш се, не знаш ђе си. Ноћ те уватла, мразови, она цича, дрвета

пуцају, јече, ти се сналазиш. Једино гледаш, имају ознаке оније дрвета.

Има окле пуше север јелика има машину, окле не пуше север она

е гола. И према томе се ловац мбра орентисати, да ваташ правац ку

ћеш. И с тијем сам се спасаво.

Онда, трефиш вукове. Трефиш вукове, околе те. Они знаду тебе

околити, па с ониjeм реповима по снијегу пуца, па те засипа снијег у

очи. Па не мереш да идеш. Ондар, ако е добра пушка, пуцаш. Некбг

убијеш, неки и побјегне. А ако се и замрзне пушка, бога м је и онда

тешко. И тако идеш, читаве се ноћи бавиш, дог једва дођеш жив кући.
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»k

Тада е било лова. Тада е било срндаћа, највише. То ти је најбољи

лов, ако уловиш срндаћа. И тада смо уловили, још је био Азиз. У Де

ветâку то смо доживљели да е био онда добар лов, ти срндаћа смо доста

уловили. А онда иг је и било доста. Онда е било, може бити, педес

ловаца, данас има сто педесет и окле ће нам бити? -- -

Па нијесам ја толко баш ни бдб. Некад неко наиђе, те ја отиђи.

»k

Е са мечком, кажем ти, мечка е опасна. Ако с се трефио ш њом,

нембј мечки, нембј ни међеду, никакбм нембј међеду бјежат. Ја сам то

искусио на неколко мјеста. Нисам на јенном мјесту. Ја сам чуо још од

старије ловаца, догја нијесам био ловац, каже, немој међеду бјежати,

упањи се, стој. А неко не смије да стои.

Ја сам ишб, а они су, нијесу ишли мени. Ишли су поред мене. И

öндар ме осете, упру очи у мене. Ја — станем. И они гледају, двоe

мечад и мечка. Они гледају у ме, ја у њиг. Расте ли коса, расте. И оно

гледа у ме, гледам ја у њега. И ти мало мореш да примијетиш како с

оно назад измиче. Ка добије заклон, мане кб очи. Ал ако си ишб, на

пашће те.

Па сам сâма међета трефљавб. Прси у прси, евакб, ко до врата.

Стој, пушка е сачмарица, нијеси ти сигуран у њу. Стоиш, ал колко се

боим ја њега, он горе мене. И бн бреца. И док уфати заклон да те не

види, побјегне, болан, ко и псето. Ја сам то на више мјеста искусио.

Мени сад сведнб трефио међеда ил трефио псето.

(Душан Вељевић, 70 година, Мислово. Бави се земљорадњом, сточар

ством и шумарством. Лови двадесетак година. Отац му се бавио ловом).

На пример, прије рата знам да су се састајали ловци бвди, код мбГ

оца, кои је био страствени ловац, и отац, и ђед, и двоица, трђица амиђа.

Ти су ловци долазили на примјер из Рогатце, ко што е био Едхемага

Шеховић, па Мехмедалија Ђанановић, Ибришим Ђиндо, Зајко Жигић.

IИ, они су ту долазили ко на један хевталук. Хевту дана би они туј били,

па би некије дана ишли по цијели дан у лбв, а понекије дана не би, него

би сједли и онијели тахту, еногоре у брдо, и згађали испушака разније,

из разног оружја згађали. Нишан по цијели дан. И тако, сиђели би,

затурал разне приће, па помал би и пили.
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Међеда сам ја убио овакб. То е било, ја мислим, негди око педест

друге годне. Био бвди један добар теферић, у Доњем Годимиљу. И,

лијепо, мени су казали да е убио међед краву више Доње Годимиља.

И, у први сумрак, мрак је био. Ја сам био, право да вам кажем, мало и

при ракии и нијесам га се бојб. И лијепо сам ја узб пушку и отишб на

брдо и ђе су ми казали да е међед убио краву. То ејенна велка удолина,

долна, вртаћа. Ја сам се наннио над ону вртаћу, видио сам на сред вртаће

вако један спласт, пласт, клада, камења, свашта. На средoлне. И свуд

сам разгледб да није међед ђе туј. Међеда туј није било. И ја сам онда

полахко спустио су ону долну. И видио сам да е међед извадио краву

и однио отале. Ј ја сам за њим с упутио, реко да вдим ја докле је он то

носио. А исто, здруге стране, ђе он отишб, долна била. И како сам ја

ишб низ ону дол“ну, црвљетајући ципелама, он је примијетио да му

неко долази. И, док сам ја дошб хаман на врх оне долине, међед се е

појавио на јено два метра удаљеност“ од мене. Није нимало био даљле.

И, носио још у устима велике комаде меса. И ја како сам носио пушку

поред себе, како смо се срели, енакб смо стали. Стао и ја, стао и међед.

Међед је поћео табати првијем ногама и, вакб главбм маше и виће:

ó (ooo), 6 (ooo). A ja сам, јену секунду, мало може бити и више, гледали

смо један у другог. У томе сам ја само махнб и — у прса. Како е пушка

пукла, ја виш нијесам ништа видио, шта би од међеда. Само, углавнбм,

не остаде испред пушке. Онда сам мало оддахнб, одхукнб. Кад сам

погледо низ ону другу, дољњу долну, угледб сам гајено педесет метара

дољи и само сам видио да се је јеннбм покупио. Ништа више. И онда

сам знао да е мртав. Онда сам потље и пришб дољи, њему. Видим —

мртав. Само је он био, сила, голем.

И, онда е тај народ сазнб, доље, ђе тај теферић. Ћуло се да е међед

платио, погинб. И дошло јенно, ја мислим око стотину душа. Осјекли су

јенну велику дурунгу и изнијели га из долине. Онда није се виш даљње

могло носит. Онда су доћерли саоне и волове. Па га натоварили на оне

саоне и оћерали га доље ђе теферић, одвукли га. Онда, свијет га онај

тако гледб, мртва, међеда. И онда сам га ја довукб бвде. Кући.

И у томе, ћује се то и у општину. Кад ево ти сутрeдaн ергелскије

кола. Да га возе пред општину. И, богме, стрпамо га у она кола, и тамо.

Изнијели вагу да г извагају. Он је имб близу ћетир стотине кила. Двадес

и пет центи имб од уха до уха широко ћело.

И отале ћуло се и у срез. У Рогаци био срез. Кад ево ти камиона,

и одвукли га.

Али што се тиће страха, нијесам имб страха за вријеме пуцања, и

кад смо се веш срели. Ил ће те убит, ил га убијај. Али, само кад сам га

видио мртва, кад сам пришб и сио и запалио пре њим, онда ме уфатла

трема.

И ја не бих више, овај, без ракије.
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(Сулејман Хајдаревић, 60 година, Годимиље. Шумар у пензији. Лови

Око четрдесет година. Веома јака традиција бављења ловом у породици;

дјед, дједов брат, отац, тројица амиџа активно се бавили ловом дуго

година).

»k

Ајеннбм сам опе био, било нас је једаннес, више Мислова, у Деве

тāку. И тај дан смо ловили и керад нам су одбјегла у Тоћионик. Немамо

од кербва ништа. И кад ми бнна законаћимо, наложили ватру, једаннес.

Ту енбћ падала киша. И онда смо ми полегли. Био Хађихасановић

ХИмзага, у њега била она кабаница, старинска, и ја сам ш њиме под

ону кабаницу. Ок по ноћи, кад нешта бубну. Скоћсмо ми на ноге. Бога

м међед, згађа нас. Ми сви под хоморе, за пушке. Нејма виш ништа од

спавања. И није нас напб. Баш је био ови Хајдаровић Авдо. И нађемо

ђе убио ждријебе и затрпо у не пáњеве и кладе. Нисмо га виђели тамо.

»k

Тада е Сејдалибег био, били Бабићи, Алиспаићи, једанес нас је било.

Гонили су керови до Гушића крмка. Ја колам, ондар регрут, најмлађи,

бива, пčiћо истом ловити. И није ме запала пусија него да водим керове.

IИ ја завео керове, наске једаннес било, а кербва је било негди око

петнес. Те отале изиђем гор на Ћинушу и дођем виж јену вртаћу. Хоћу

тудек мало поести, нејмам пусије никаке. Кад нештa зaтандpка, тамо,

кроз оно грање. Кад ја погледа, кад помол с десетеро крмади по сред

мене. А ја прикораћим само корак, у јену смреку. И они гони на три

метра, ћетири, до мене. А онда вакб ја потегнем и јено оборим, и онда

згађам оно другб. Кад ја тамо, бива, у оној долини, копрца се. И онда

касније с искупили, дођоше, онај шумар Коста и Мијат Мијатовић.

Искупили ловци, и измјери га, осамдес и пет бKá, двизица била. А оно

девет хи оде. Онога јенбг велкбг сам још згађб, ал одоше. Онда другога.

пред акшам сам убио пред керČвима. У Црвеники, доље. И онога дру

гбга, ондар је био Ариф, онај Ђиндо, у затвору, Мандић му био адвокат.

И ондар замолли су, и ја сам дао и они су готјерали у Сарајво. Адил га

оћерб, бива. И ондар је њему Мандић дао троцјевку на пешкеш, два

неску.

(Хакија Бранковић, 74 године, Ракитница. Земљорадник. Лови око

педесет година. Дјед и отац бавили се ловом).

*

Забран лова био, ја не шће фишеклија узет. Само узмем ону зе

ћарушу, два метка, и турим у пушку. И одем гори. Тада се брало ра

лима у наске, ниј било плугова. И гори био нам један Алиспаић Назиф,
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правио би нам рала. И ошб да наредим, у марту мјесецу тамам, рала да

нам направи. И, прошб ја горе, путем снијег бијаше. Вратим се озгбра,

кад бога ми нађем пртину, вукови прешли. Све један за другим, десет

комада прошло. Било е тада, болан, ко стоке вукова. И мало анамо,

видим ја један велки храст. Пале су тамо свраке и вране, тб је оцрњело

у оном храсту, дрека стои. Бога м ја сам се сетио да су нешта оборли

од хајвана. Онодбле јенбга Срба, Митар му било име, на тељаји му крава

била. И она фино, пошто говеда она некуд отишла, она крава изишла и

штале, па горе у шуму. А оно десет курјака како нанишло, сподби, па сву

у КОМаде.

И ја, бога ми, кренем анам, за онијем траговма, кад анам донекле,

исто кад пушка анамо пуће. Видим ја да е војнићка. И видим да е за

њма један све ишб по снијегу. И ја, како пушка пуће, стадох. Кад се

помоли један, евакб според мене лети, бога ми одвалио онекле неки

комад, носи у устима. Евако ће според мене, а ја знам да ми је ситно

öлово за вука. Онесем ја, прас, истом кад курјак, свали се. Ћудо мени,

моја она зећаруша да г обори, а далеко било. Дођем ја тамо, не смијем да

приђем. Један ми још метак у пушки, а гледам—бога ми зијева, и преста

зијевати. Ја тамо дођем, кад видим ђе му је плећка, вакб она десна, на

самој плећки крв. Преврнем га ја, кад скрозирала крв крож њега. До

деће неки бндина Србин. Ка тамо ми одосмо, кад неки Илија Бјелећић

ћувб козе, па носио поткријућ неки гарабин. Кад он згађб и не погодио

ни јеннбг и ондар отале они се разбјегли. И онај један ударио на ме,

бога ми носи туббк меса ко она ташња, накб. И крепб, еводи смо га

донијели.

х

Ја“ и неки Мујо Алиспаић ошли смо на срне, у Копито. И ондара

тамо се звале све неке старинске пусије, некије бега Сарајлија, па би

они долазили на конаке тудина. И ондар сам ја дошб с тијем Мујбм

Алиспаићoм. Каже: хајде ти, Медане, на Мусајбегову пусију, ја ћу на

Алајбегову. Ако керади зајме у Шилушу, на те ћ ударити, ти си на скоку

вјешти. А он је мало мислио да мене пређе. Ћујем ја оздбљ, ћим керади

дигоше, да е оно управ“ло уза шуму мени. А он је тамо, с оне Алајбегове

пусије прескоћио, ближе мени. А ја не знам, за њега. Тамо не мере

никако, ондар била планина, па да окренеш мотрољез, не би анамо

прошло, кроз оне нолике хоморе, ђе он био остб. Истом кад оздоља

керади, видим, право управла мени. Ја мислим срна. Ни помислио нисам

на зеца. А ваљда зец скоћио, керови зеца прифат он оздољ уза шуму,

некбмонбм планкбм, па вакб су поред мене. Кад је он ишо оздоља мени,

згађб сам га право доље наниже, и не трефи“ га. А кад она пориља евак

поред мене, упријеко сам згађб. Пушка пуће и зец паде, а ћčек у шуми

запомага. Кад ја тамо, кад он, кад он ћућнб и уфатио се за кољено. А

била она, болан, била она саћма, крупна за срна, се зове она, она де

ветка, по девет комада, не мер ни уфатт више саћме. Она јенна саћма
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ондена, па њега у кољено. Ћући и помаже. Долећех ја, какав зец... Не

знам ни ко“ помаже, знам ђе он остб тамо, далеко. Кад ја тамо, кад он.

Ма шта ти је? Каже: рани ме. Па откуд те бог није проклео? Откуд ћеш

ти отле дотле? Каже: ја мислио срна.

(Медан Ћутахија, 69 година, Ракитница. Земљорадник. Лови око

четрдесет пет година. Дјед се бавио ловом).

х

Евовдина ја нешта радио, кад се помоли Хаммед. Каже: Велага,

èно куна ходала по пољу. Ма кака куна? Хајмо, каже, да ј убијемо. Те

ја и он овдале кренемо тамбкана, понесем ја пушку. Е, шта ћемо садена?

Она ошла тамо-вамо. Ја кажем: Није туди. Он каже: јес, у јеннбм

храсту. Ма јес, ма није, ма јес, ма није, хелем, закбласмо да јес. Ех, ти

каже, држи пушку, ако она излети, а ја идем на храс гори, да видим.

Кад он горен испе се, кадена дупља анамо. Не меремо да нађемо, никако

неће д изиђе. Те ми гори изиђемо, испењем с и ја. Хај, каже, гори. По

несем пушку, сикиру наку, прережемо сикирбм оном мало озгор, про

тешем ону рупу. Кад, оћију се мало види. А он каже: дај ти д извадимо

неколко тије гмиза, па ћемо озгор је пуцат. И ми тако и урадимо. По

тегосмо озгбрис пушке, пуће пушка у ну рабину, дољекана. Кад оне

нејма. А она, како је он озгор пушку потего да е згађамо, она ошла малу

oну фрж, анамо. И не убије. Е шта ћемо саден? Те бн заћепи онијем

капутом, те оздб, шта ћемо, ја опе сиђем, држим, он горе нешта копрца.

Кад он гор уфатио у руке. Гор завукб руку, кад завика: ево је, каже. И

извуће. И убисмо енбнди. У храсту. Ја и они Хаммед.

(Велија Пињо, 69 година, Карачићи. Земљорадник. Лови око четрде

сет и пет година. У широј породици постоји традиција бављења ло

вом).

- º »k

Одем тамонака на јену косу. И ондара, богме, кер ми гони, диже

кер. Окрени, окрени, долеће лисица. Пукнем, драги си мој, ону лисицу,

убијем. Други пут другу, она ми оде доље, раних је. Ја полећо“ за њбм,

како је стиго доље, притиско“. Она лисица коврљај се, ја на оној лисици,

доље низ они крш. Те коврљај, те коврљај, те доље у један крш се

шћерасмо. Бога ми, тудинака ја ону лисицу пригњавио, држим. Е сад

нити могу је да попустим не знам како ћу је саулисат. Ми смо се у они

крш шћерали, и ја сам по онбј лисици озгбра, али још жива. Шта ћу

сад? А ја ти лијепо некако смакнем они капут, па ти озгбр ониjeм капу
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том је мало завијем. Ја кад она стане гикати у ономе капуту. Они капут

истpже ми из руку, а ја ти да уфатим, уфати се за они к пут, она потегни,

дöље низ оне кршове, изxлупа мe, бога ми, она лисица. И из онога ка

пута Čпе ми побјеже, рањена.

(Хакија Ватреш, 83 године, Рибиоца-Жепа. Земљорадник. Лови

око педесет година. У широј породици постоји традиција бављења

ловом).

Дијалектолошки текстови — народна вјеровања

Напомена: Вјеровања дата под 1—53. забиљежена су у селу Брезју.

Информатори: Сејфо Хаџихасановић (С. Х), Рахман Хаџихасановић

(Р. Х.), Расим Хаџихасановић (Рс. Х.), Касим Хаџихасановић (К. Х.),

Латифа Хаџихасановић (Л. Х.). Вјеровања дата под 54—76. забиљежена

су у селу Прељубовићи, на Романији, од информатора Миланка Коче

вића.

1. Ради бјеснила. Јел то стари кажу да ријетко биде првоштенће да

не побјешња, да се не помами (С. Х.).

2. Кад се кер ваља, онда авђија сретан, каже, биће нешта у торбу

(с. х.).

3. Кер кад иде, па дође некбме дрвету, па обњуши, истом кад поћне

зањијем ногама гребати, и то зањијем ногама, ето е — сугреб. Онда кад

ћöек наиђе туде, треба пљунути, јал море прећи то на њег. То добиe

ћöек истб ко сраб, ако нагази на сугреб. А ја сам по ноћи на сијело и

нагазио сам. Јел по дâну ако ћčек види, он гобиђе, али по ноћи кад нату

мараш, готово је, то ти је ко амин, одма пређе (С. Х.).

4. Море се ловац урећи (С. Х.).

5. Су стари практиковали, кае, подрекло се. И онда треба загасит.

Која жена зна погасит, оно угљење, погаси, полијеш пушку, полијеш

кера. И онда у лов, онда ће бити (С. Х.).

6. Јали ловац кад иде, ако га види неко, нека жена, каже, готово е,

нећу уловит данас, бахсуз, вилла ме е бахсуз, кaе, и нећу. Или пређе

ћспре њег, ђаба идем, кае, подрекло му се (С. Х.).

7. Кад се подрекне, онда се погаси. Па жена узме тамо ћáсу воде и

нешта ћвара на жигу, и жиге, и угљење у ну воду. Она погаси и онда

каже ево, попрскај пушку, поли мало кера, мало и себе, и сутра бил

хаир биће (С. Х.).
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8. Ђуо сам, ако зец дрекне, када ловац убије, ако му дрекне зец, ако

га стане дрека, море му се подрéпит. То е сигурно да неће задуго убит

(с. х.).

9. Те жене кое знају, он оде њбјзи и она наћвара и он њему под

баци. Керу на хљеб нагата, баци му керу. И не мере убит. То му је

öсвета (С. Х.).

10. Троше се јеpeбица, патка, дивја гуска, шљука. Камењарке

неколови, неко не лови. Ете ми твице, те се једу (С. Х.)

11. Неко е казиво да е грехота сваку твицу убит. А неко каже да

није (С. Х.).

12. Има јехиња. Наши људи кажу да она ући, ко ћоек. Глава као у

инсâна. Е зато е њу грехота убит (С. Х.).

13. Јехина ђе на кућу се јави нег знаш онди је меит изишб. Неће

дуго бит меит ће изићи (С. Х.).

14. Жуна најављује вријеме, падање. Она кад пећне кликтати,

падање е (С. Х.).

15. Она друга виће пијег. Она кад каже зими пијег, сутра ти е

снијег, нег знаш сигурно (С. Х.).

16. Кад је зима и студен, ћим поћну вране гаћати и ходати, знанни

да е југовина (С. Х.).

17. Е има и за свраке. Кад креће пред кућом, жена каже са ће

неко избит (С. Х.).

18. Исти тај цар. Њега жена наћерала да направи дворце од ти

ћије кости. И он се борио, и борио, греота поништ толику животињу.

Енђами, наћера га. И он лијепо фино шта ће, позове све тице. И све

твице дођу, јехиње нејма. Па ћекај, па ћекај, па ћекај, па неима. Кад у

неке некије је иња се помоли. И он ње пата. Кае што си ти окаснила,

шта си радла. Кае бројала брда и долине. Па каже шта си више набро

јала. Кае набрајала више долина. Каже како. Свакб малб брдо сам ра

ћунала у долину, а сваког, каже, ћоека раћунам у жену кои слуша

жену. Он кае тицама вољно. Онда кад је јеиња полећела, од милости

све тице за њбм. И сад њу ђе гођ видетвице ево шта ћине око ње (С. Х.).

19. Ако се подрепи, каже, уби нешта пернато, па каку било. Или

креју, или швраку, само пернато, и да му опé пође лов (С. Х.).

20. Ако зец прескоћи преко пута, и то ти батали лов (С. Х.).

21. Ка те срете и каже кућеш, или ђе ћеш, ето е каé бахсузлук

трефио ме тај кае бахсуз. Тај дан нејди (С. Х.).

22. Море се рећи, ај да е сретно, не смета (С. Х.).
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23. Каже да би се могло ограисати на те, кад би нагазио ћоек, на

онб ђе се оне гоњају, па кад би видио, да би могб ограисат (С. Х.).

24. Наниђе један путник, ја енбнди сијећем. Кад он : море л се

ноћит? Реко море. А жена ми намигује, ја опрељам кућу, реко море, ђе

легнем ја море и он. Кад нака се твица помоли, иде тамо према гају. Е

ћуј каетвице. Мени е кае није мило ћут. Реко што. Е ћуј како она јади,

ил неће добар пут испаст, или меит ћеш ћути. И она неккав туxaф глас

даје, јади, крећи, дере се, слићно креји. Сутри дан дође дијете из

Гáзија, кае, умрб неки ћоек, зову на ђеназу (Р. Х.). -

25. Затворио би кера у заклопац. Да му не би ко подбацио керу, да

му не би ко шта подметнб, тб стари ловци (С. Х.).

26. И Мухамедага рахметли дости пута би дошб мојбј мајки па

кáзб: ма некако ми лов слабо хода. Каже: дај ти мени погаси преко

пушке. И она б му то погасила. И кад би дођи увеће еводи, донеси по

зеца, по два, некад и три. Кае: добро ми е то било. Тб дéдо твој (Р. Х.).

27. И кад жена крмељива изиђе и видите, угледа те, није добро

(С. Х.). -

28. Ако би наљегб на курјака, прешб преко курјака трагова, да би

му могб тај дан ваљат, да би нешта могбуловит, то е игбали (С. Х.),

29. Куна е бахсуз (С. Х.).

30. Из гробља кад би скоћио зец, не би било га пофално пуцати.

Па ето мого би ћčек да ограише. Јал не зна се да ли е баш зец, ил му се

е прићинило да е. Е то не би смио (С. Х.).

31. Јал расплетање кбса то е одма раскопаване, мого би ћčек да

се рани. Жена му не би смјела то радит док је у лову (С. Х.).

32. Па онда дијете зећки спава, није уопште добро да једе зећје

месо кад је трудна. Родило се дијете еногоре зćћије браде, ено ћуо си,

зећија му брада, потпуно (С. Х.).

33. Ако е рањен зец, не смије га жена носећа јес, добија дијете

ране (Л. Х.).

34. Јабуке не вриједи носит у лбв, да нема среће ако понесеш

јабуке (С. Х.). -
-

35. Има у ћумезу да преноћи, с кокошима. Ако бити нешта застало,

да не иде у руку лов, пушку у ћумез (РС. Х.).

36. Има осбба, ка те срети, слобонно се врати, нејди у лов (К. Х.).

37. Не ваља рећи кућеш, то је куђено. ловцу на ваља рећи кућеш

(К. Х.). |-
-

38. Сањо сам ловца, то знаћи неки добит. Ловац, он мбра бити

добит, сигурно добит (Р. Х.).
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39. Јеверица е игбали, кад је сањаш, маћка није, међед није, срна.

игбали (Р. Х.). -

40. Срне кад би млого убијо, то није добро. Мбраш прекинут, море

се да прикаже (К. Х.).

41. Ишбе ћčек, енанам онај Шахмо. Он је таки ловац био . . . И

öн ти је био те млого срне. Каже уснио је, јенну већер. Каже дошла му

сpна;е немој ме, бога ти. Турла обадвије ноге испод врата, немој ме

клати. И сутра он је бацио и лов, и све бацио. Нико га жив не би на

ћерб сад ловит (К. Х.).
-

42. Мени је Мухамедага прић б, рахметли. Твој ђедо. Један је Срб

био у винограду, неђе вамо, и он је ловио млого. И лијепо ти енбнди,

имбе два близанца сина. И тако јеннбм у лову дође пре њег срна. А

он пушку, а она — дјевојка. Он врати пушку, Čпе— срна. Он опе пуш

ку, она опе — дјевојка, ко слика. Тако неколко пута. Знаћи знак му је

био да не пуца. И ћетврти пут, она Čпе, он дећека и— уби. Ником ништа,

убио. Дође кући. Оба она сина, ето близу му кућа, одма умрла (Рс. Х.).

43. Од вретена што жене преду отцијепит мало дрвета па негди у

пушку ударит, ко иглу, од вретена. И онда забијеш мало ко иглбм и

онб набијеш дрво и оставиш у кундаку. То је да се бајаги звјeрка окреће

ко вретено око ловца (С. Х.). “ .

44. Која се двапут вјенћавала, е од ње треба украс свитњак и

уза се имат, у лбв ка се иде (С. Х.). -

45. Она твица потподањ, зелена твица, она најављује да е родна

година (Л. Х.). --

"W \,

46. Кад хоће падање, они иду у јату, врапци, и они кућама долијећу

у штале, све иду у груни, и све кућама привијају (С. Х.). . -

47. Велкб падање, снијег тежак, слезена е дебља сприједа, од по

ћетка плућа. Ако е по крају, на крају ће зиме бит велка упађа (Л. Х.).

48. Ако те вакб погледа, рукбм изнад čћи, кад си кренб у лбв, кае.

назаллук, ба“сузлук, трефиће те и у лову (С. Х.).

49. И он је ошб у лбв. И кер му дигб лисицу. И гоњб, и наћерб на

њега. Он кад је видио да ћде њему лис"ца, кад је дигб пушку у раме и

погледб нис пут, ка цура у црвенијем аљинама. Он је вратио пушку.

Кер је čпћеро око њега друго коло, он čпе дигб пушку. И čпе кад је

погледб — цура у црвенијем аљинама. Он је Čпе пропустио. Трећи

пут кад је нећеpó, он је опалио. Пушка е пукла и Čн је пао. Ше сахата

на јенбм мјесту био и није за се знао. И дошо кући, касно увеће. И

петнес дана, одма пао на постељу. И петнести дан је умрб (С. Х.).

50. Ако си убио звјeрку, па избије неко па е види. Еј, каже, колики

је, или: ево ђе си га ударио, еј ганно си га ударио. Е то се море подрепит

(С. Х.).
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51. Ловац не да да се стави на жигу месо од звјeрке. Тилсум, под

pémиће му се (С. Х.).

52. Ако му иде лов добро, треба јенно вријеме да прекине, да мало

попусти, могб би да наскрада (С. Х.).

53. Бога м, Рахмане, игбали ми ова ракија. Ха сам двије, три, таман

стао — лис“ца на меку. Кад год пођем, ја ћ свратт ко тебе (С. Х.).

54. Ако лијаћ лае неђе око нечије куће, каже умријеће неко исте

породице.

55. Навика стара, нешта у човека по рукама. Каже нагазио на суг

реб, па се чеше. На сугреб вука нагазио.

56. И кер баца сугреб ко и вук, зањијем ногама. Ет нагази се, каже

нагазио на сугреб. То жене такб говоре.

57. Што сам чуо од старије ловаца. Па пошб у лбв, каже: ет, срете

ме она баксуз, чифтели жена, и не би ништа.

58. Стари су ловци . . . Најволи да га не види нико. Или каже:

cрио сам, онај ми е чоек батли, срио сам га па, кад га гој срет ем, биде

нешта.

59. Па му пређе преко пута зец. Е каже: басуз, кратка репа, неће

добро бит. Ако пређе јеверица, ил нешта дуље, каже добро е. Мачка

кад пређе, добро, зато што е дуга репа.

60. Иде у лбв, па га неће. Иде жени некбј, нени да му погаси. Па

ондаке тражи нешта, зав ћ је у пушку, у кундак. И сад има људи

који заврћују у кундак, неке јаде, ето да му то боље иде. Па онда носе

пушку жени некој која е носећа, па е потуре под праг, па да му пређе

преко пушке.

61. Зец ако дрекне, баксуз каже, неће га више лов.

62. Крéче швраке, каже, ето госта онекле иде.

63. Пала јеиња на кућу, сова, умријеће неко, не мере, каже, остат

да не умре нико.

64. Вуци кад рано вију, злој зими слуте.

65. Међудневица, од Мале Госпоине до Велике, како ли. Не треба

превијати превит, заграђивати котар, и сновати, ради вука. Каже да му

не би присновб вука, уза стоку, ус кућу.

66. Сели смо за синију. И једемо. И, залогај у устима. И кад при

чаш о вуку. Каже: не спомињи га преко залогаја, не ваља рад оваца.

“ „“.

67. Жена. Која јој се ђеца не дају, ка се убије вук. Осијеца оне

жваље и протура дијете кроз оно. Да јбj остане, кад се роди дијете,

да остане живо.
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68. Жуна кад кликти, оће југовина.

69. Жуна ка долази и кљује у кућу. Каже: бога ми биће мећаве,

биће снијега, кљује жуна у кућу.

70. Тб су људи говорили да е сретно и добро кад има голубова на

кући, ђе падају.

71. Неће пас да једе. Вије. Каже: ливсаће нешта, неће пас да једе,

вије, ли“саће нешта у стоци.

72. Жене за главњу, зграбе са огњишта, па за јастријебом да се не

врати. Или узму са мртве кобиле они гриф, па га туре у шпорит, да не

долази јастријеб. -

73. Кад лете ждралови, забоди нож у земљу, горе ће се помеc.

74. Трудна жена, да не смије јести о зеца месо, да јој не биде раз

рокасто дијете.

75. Уфати слијепога миша, па су давали момцима да обнесе око

ђевојке, да га боље воли, да слијепи за њим. И стављали ђевојци у

сандук, да би пошла за њега.

76. Ластавице, високо дижу, каже, оће лијепо вријеме. Ка су ниско,

čће киша.

Сaрajeвo, 1. фебруара 1983.





Джевад Жхич

ОХОТНИЧЊА ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЖ РОГАТИЦКОГО КРАЖ

РеЗкоме

Диалектњи славинских изљиков изучакотса в болњших лингвогеогра

фических разработках, а лексическо-семантическић материал захватљи

вает значителњнуно частљ в вопросниках диалектологических атласов. В

изучении охотничњећ диалектноћ лексики можно приити к вљиво

дам о синхронических и диахронических междиалектнњих отношениих

на славинском просторе, особенно в части зтоћ лексики которан узко

свизана с природоћи животнњим миром. В статње показан материал охот

ничњећ лексики и фразеологии собран в девитњ пунктов рогатицкого

краи в Восточноћ Боснии. Диалектологические текстви записаннљи в

полноћ диалектноћ самобљIтности и ивлакотси потверждением реализации

лексическо-семантических единиц в речевом дећствии. Текстви народ

нњих поверић ивликотси иллнострациећ некоторљих из злементов народноћ

духовноћ културни свизаноћ с охотоћ и дикими животнњIми. Диалекто

логические текства ивликотса и удобним случаем чтобљи представитљ ди

алектињић материал екавско-штакавских восточнобоснићских говоров,

переходного диалектного типа востoчнoгерцеговинскоћ основњи с нали

чием некоторњих из типичних (средне)боснићских своћств.

Зта статњи в сербохорватскоћ и славинскоћ диалектологии перван

попљутка целвного собираници охотничњећ лексики из несколњких пунктов

между собоi в просторном и диалектном отношении оченљ близких. Мн

уверени, что она будет подстрекателњством к исследованило отoго пласта

лексики народноћ жизни на просторе славанских изљшков, указњиван на

богатство материала и его многосложнуо употребителњностњ и показа

ТелЊНОСТБ.
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