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(КОД БАЊАЛУКЕ)*

1. Уводне напомене

Циљ овог рада јесте израда рјечника народне медицинске лексике села 
Великог Блашка, код Бањалуке.1 У дијалектолошким радовима о западнијим 
српским говорима источнохерцеговачког дијалекта говор овог села није био 
предмет истраживања на микроплану, нити је у досадашњим монографијама о 
говорима западне Босне био међу одабраним пунктовима. Много дијалекатске 
грађе о говорима у ближем сусједству Великог Блашка може се наћи у радо-
вима Милорада Дешића (Дешић 1976), Стеве Далмације (Далмација 1997) и 
Драгомира Козомаре (Козомара 2013). У студијама поменутих аутора углав-
ном је обрађен фонетски, акценатски и морфолошки језички ниво одабране 
територије, уз мање напомена и о неким другим језичким појединостима. 
У вези с овим ареалом може се поменути и дијалекатска грађа прикупљена 
у пројекту Босанскохерцеговачки дијалекатски комплекс – синхронијска 
дескрипција и однос према стандарднојезичком изразу у Босни и Херце-
говини на подручју између ријека Дрине и Врбаса (БХДЗб 1985), којим је 
обухваћено неколико десетина пунктова из датог подручја.

Истраживање дијалекатске лексике овог краја започето је двама ди-
пломским радовима (Савић, Б. 1997, Савић, Д. 1997), а настављено радовима: 
Савић, Б., Савић, Д. 1997–1998, Савић 2002, Савић 2003, Црњак 20071, Црњак 
20072, Црњак 2009, Црњак 2010, Савић 20111, Савић 20112, Црњак 20111, 
Црњак 20112, Црњак 20113, Савић, Црњак 2013, Црњак 2013. Услиједиле су 

* Овај рад представља дјелимично измијењену верзију семинарског рада одбрањеног 
на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду 2000. године.

1 Село Велико Блашко налази се петнаестак километара сјевероисточно од Бањалуке. 
Са запада и истока окружено је ријекама Врбасом и Турјаницом, на југозападу граничи са 
Шушњарима, а на југу с Малим Блашком. По посљедњем попису становништва (1991) у 
Великом Блашку живјело је 968 становника у 274 домаћинстава.
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и три монографије: Црњак 2006, Црњак 20114, Црњак, Савић 2016. Говор 
Великог Блашка обрађен је и у Упитнику за српскохрватски/ хрватскосрпски 
дијалектолошки атлас, у оквиру пројекта Српска дијалектологија и издавање 
часописа Српски дијалекатски зборник, Министарства науке и технологије 
Републике Србије (Савић, Б. и Савић, Д.).

У збирку коју овдје доносим ушле су сљедеће ријечи:
 – називи болести (нпр. назима, сушица и др.);
 – именице које означавају особу која је болесна (нпр. туберан, шугеша 
и др.);

 – придјеви са општим значењем онога који пати од неке болести (нпр. 
сушичав, шугав и др.);

 – глаголи који указују на болесно стање (нпр. оћоравит[и], ошугат[и] 
се и др.);

 – ријечи којима се именују симптоми болести или описује болесно 
стање (нпр. пјена, пламеница и др.);

 – називи народних лијекова и других средстава која помажу болеснику 
у процесу лијечења (нпр. бљушт, шљака и др.);

 – ријечи којима се именују поступци и начини лијечења (нпр. апарација, 
искат[и] и др.);

 – називи анатомских дијелова тијела (нпр. мјеур, џигęра и др.);
 – ријечи којима се именују узрочници (изазивачи) болести (нпр. 
гујавица, црвени вјетар и др.);

 – називи разних израслина на кожи (нпр. биљег, младеж/ младеж и 
др.);

 – ријечи које именују особе које лијече или помажу при томе (нпр. 
бабица, доктор/ доктур и др.);

 – називи установа у којима болесници траже лијека (нпр. апатека, 
болница и др.);

 – лексика која се тиче промјена у организму које, саме по себи, нису 
повезане с болешћу (нпр. периода, занијет[и] и др.).

Рјечник садржи око 850 ријечи, али број одредница могао је бити 
већи да начин живота, самим тим и лијечења, није модернизован. Заборав, 
а и други разлози,2 утицали су на то да овдје донесена збирка ријечи није 
обимнија.

2 Током интервјуисања уочила сам да информатори радо причају о својим, али не и о 
туђим болестима, а ако то и учине, онда се труде да успоставе дистанцу између себе и оног 
што је изговорено. Страх од болести, као и вјеровање да самим њеним именовањем могу да је 
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Структура сваке обрађене одреднице обухвата:
 – одредничку ријеч,
 – граматички податак,
 – дефиницију,
 – контекст,
 – графички симбол којим се упућује на значајну везу са другим одред-
ницама.

У структури необрађене одреднице изостављена је дефиниција, а 
графичким симболом упућено је на синонимичну обрађену и дефинисану 
одредницу.

Ако више одредница има исто значење, код најфреквентније од њих 
биљежено је значење и навођени су синоними.

Давањем већег броја примјера трудила сам се да, што је могуће више, 
проширим информације које пружа рјечник, показујући одлике семантичке 
спојивости, колокативности. На основу тих примјера може се закључивати и 
о другим, а не само о лексичким особинама говора Великог Блашка.

При изради рјечника биљежена је што старија лексика, а ако је унесена 
нека лексема која је у новије вријеме ушла у говор становника овог села, то 
је обиљежено ознаком нов.

У ексцерпираној грађи је низ примјера који се могу третирати као 
невезане комбинације ријечи (колокације) или као изрази. У категорију израза 
сврстане су оне врсте везаних комбинација ријечи за које је карактеристично 
да се њихово значење, тј. значење цјелине, не може извести из значења 
појединачних конституената. На примјер, глагол носат[и] има значење 
„носити тамо-амо, од једног до другог мјеста“, а израз носа ме „врти ми се 
у глави“. С друге стране, за невезане комбинације ријечи карактеристично 
је одсуство фигуративног значења, тј. значење цјелине може се извести из 
значења појединачних конституената. На примјер, глагол смучит[и] се има 
значење „осјетити мучнину“, а смучло м се „осјетио сам мучнину“.

Семантичка обрада биљака обухватила је код неких одредница, поред 
латинског назива, и одговарајући синомим.

Ријечи које не припадају медицинској лексици, а сусрећу се у 
примјерима, дате су у фуснотама рјечника, ради бољег разумијевања текста.

„призову“, тјера их да „неутралишу“ њену моћ одређеним изразима, који су неријетко праћени 
и одговарајућим гестовима. Изрази које често користе јесу: То там у тебе (ње, њега и сл.) 
било; Да се помакнем (помјерим) с мјеста; Далеко било; Глуво било; Не дај, Боже, никоме. 
Информаторе је, осим сујевјерја, током интервјуисања спутавала и жеља да „не метну фалинку 
на фамилију“. Ово су само неке напомене о социолингвистичким аспектима овог рада.
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У рјечнику су чести различити гласовни и морфолошки ликови истих
лексема. Ако такве лексеме по азбучном реду долазе једна за другом, до-
носе се у оквиру исте одреднице, с циљем да се избјегне непотребно 
ширење рјечника (нпр. жмикат[и]/ жмиркат[и]; заболит[и]/ забољат[и]/ 
забољет[и] и сл.).

Овај говор има једну изразиту фонетску особеност, а то су ванакценатске 
вокалске редукције. У одредницама су редовно обиљежавани редуковани 
гласови, а при навођењу примјера вођено је рачуна о томе да ли је редукција 
потпуна или дјелимична.

Словни знак између заграда означава факултативност гласа који 
обиљежава, нпр. госпо(д)ска може да се изговара и као господска и као 
госпоска. Словни знак међу угластим заградама означава крајње -и у 
инфинитиву (нпр. жигуцат[и]). Тај глас готово се никад не среће у изговору, 
а забиљежен је да би указао на пун облик ријечи.

Придјеви који немају сва три рода дати су у облику рода који регуларно 
имају.

Да бих што боље указала на међусобне везе забиљежених лексема, при 
изради рјечника користила сам се графичким симболима преузетим из Реч-
ника српских говора Војводине (РСГВ), и то:

 – ромб (◊) – којим се означавају лексичка значења оних ријечи које се 
сматрају стандардизованима:

болница ж ◊;
 – свијетла стрелица () стоји уз необрађену одредницу или неко њено 
значење синонимично са обрађеним на које упућује:

ископнит[и] ископним свр.  ислабити;
 – тамна стрелица (→) стоји иза обрађене одреднице или њеног значења 
и повезује га са свим њеним синонимима:

врљав -а -о ’разрок, коме су очи управљене у различитим правцима’; → 
еровчаст, зрикав, разрок, шашијаст;

 – двјема супротно усмјереним стрелицама () обиљежени су случајеви 
непотпуне синонимије:

тепат[и] -ам несвр. ’изговарати неправилно неке гласове (р као л и сл.)’; 
 шушљетати;
шушљетат[и] шушљећем несвр. ’изговарати неправилно зубне сугла-
снике, шушкати’;  тепати.

 – стрелица усмјерена улијево (←) указује на примјер који је већ наведен 
у оквиру неке друге одреднице:

бува/ бува ж ’инсект који се храни крвљу човјека или животиња’; ← 
ćтјеница, шуга.
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ćтјеница ж ’паразит који сише крв’. – Кад се рат завршјо, онда су ишле 
екипе по селима, па су најприје сузбијали уши, буве и ćтјенце.
шуга ж ’заразна кожна болест коју изазива паразит шугарац’. – Шуге 
је било, ал шуга је долазла на животњу. Неимаштина. Ушију, бува, 
ćтјеница. И онда ошугамо се.

 – свијетла стрелица усмјерена улијево () упућује на синонимичну 
везу између неке обрађене или необрађене одреднице и израза који 
се јавља у оквиру неке друге обрађене одреднице:

јетра ж ◊. – Преболијо је жутцу па га боли јетра;  џигера (изр.).
џигęра ж ’џигерица’...
Изр. црна ~  јетра...

Списак техничких скраћеница и симбола коришћених при обради 
појединих одредница наводим уобичајеним редослиједом:

А  – акузатив
аугм.  – аугментатив
безл.  – безлично употријебљен 
    глагол
бот.  – ботанички 
В  – вокатив
Г – генитив
Д  – датив
дем.  – деминутив
ж  – женски род
И  – инструментал
изр.  – израз
Л  – локатив

м  – мушки род
мн.  – множина
несвр.  – глагол несвршеног вида
пеј.  – пејоратив
повр.  – повратни глагол
прид.  – придјев
прил.  – прилог
р. прид.  – радни придјев
свр.  – глагол свршеног вида
трп. прид.  – трпни придјев
уч.  – учестали глагол
ф.  – фамилија
фиг.  – фигуративно значење.
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2. Рјечник

А
автика ж ’апта; бот. Sambucus elebus из ф. Caprifoliaceae’. – Неке су жене 

кувале автику. Горе автика има по себ као неке бопце, као смрекове бопце. – И 
то је као љековито: автика, коприва, со, и у томе се кисеlле за реум.

адум м . ’ожењен човјек који не може имати дјеце’. – Већ седам година 
нема дјеце – сигурно је адум. . ’полно немоћан, незаинтересован човјек’.
– Никако се не жени, мора да је адум.

апарација ж ’операција; хируршка интервенција којом се отклања стра-
но тијело, обољели дио органа, исправља недостатак и сл. ради оздрављења, 
изљечења’. – Слал су га на апарацју, ал не ћеде; → операција.

Изр. вршит[и] ~ ’оперисати се’. – Био болестан, па је вршјо аперације и 
оздравјо.

апатека ж (Л у апатеци) ’апотека’. – Узмеш у апатец за грло чајова и 
пијеш ка те заболи.

аперисат[и] -ишем свр. и несвр. ’оперисати’. – Моро је аперисат килу, 
послије се чуво неколко мјесеци; → оперисати.

~ се ’оперисати се, подврћи се хируршкој операцији’. – Ишо се аперисат 
у Бањалуку, горе с главни доктори; → оперисати се.

апетит -ита м ’жеља, прохтјев за јелом’. – Ако с уморан, неш јест, а ако 
с одморан, јешћеш, имаћеш апетит. – Мушка боквица се узима за апетит, за 
проједање.

Изр. отворит[и] (се) ~  пројести. – Пила је чај од коприва и отворјо 
јој се апетит.

асма ж нов. ’астма’. – Ко има асму, стеже га у прсма; → задува, сипња, 
стезање.

асматичар м нов. ’онај ко има астму’. – Посто је асматичар под старе 
дане, и пумпицу носо.

Б
бабица ж ’акушерка’. – Зовне се бапца и помогне, и жена роди.
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багав -а -о ’који храма’. – Багав, шепав, егав – то је онај чојек који неа 
ноге па не може ић, него иде о шљакама, иде вако, ил шепа; → егав, ром, 
шепав.

бадља ж (Г мн. бадљи) ’трепавица која има црн коријен и може 
проузроковати свраб очних капака’. – Бадља има дебелу и црну главу, а 
трепуша бијелу. Бадља коље, жуља. – То кажу бадље да се зову. Сврбе очи 
и боле, и кад се поваде, онда више не муче. – Бадље су са репом од кашке 
вадите ил ножћом преко нокта.

бајат м ’задебљање ткива’. – На ноз, на стопалу одоздо кад се нађе 
тврдо неко ткиво, каже да је то бајат. Море бит ко шенце зрно, а море бит чак 
и ко куруз и ко љешник.

бајатић м дем. од бајат. – Имам бајатић неки на ноз.
бања ж (Г мн. бања) ’љечилиште са минералним изворима’. – Ако 

љекар пропише врућу бању, он мора ић у врућу. Ако пропише у ледену, не 
смије у врућу. – Не мере свак у бању, мораш прво повадт налазе.

бањат[и] -ам несвр.  киселити. – Бањам ноге у лавору не би л се 
раскисеlле ове курје очи.

~ се ’купати се, боравити дуже времена у (љековитој) води’. – Онда 
ставе у неку већу посуду, као у каду, ал онда није било кади, већ так у неку 
кацу, и наспу воде млаке и ту се киселе. Каже: „Бањамо се“; → киселити се.

бацат[и] -ам несвр. ’трзати, нагло покретати’. – Има јаку ватру – све га 
баца од кревета.

~ се ’трзати се, нагло се покретати’.
бен бена м  биљег. – Ко има пуно бенова, кажу да је сретан. Бен је 

новије од биљег.
бешика ж ’мокраћни мјехур’: мокраћна ~. – Слаба м је бешка, стално 

кувам чајове, ал џабе. – Мокраћна бешка је по дну трбуа, и то зна заболт, и 
то како заболт; → мјеур 1;мокраћни.

биљег м (Г мн. биљега) ’урођени мали израштај тамније боје на кожи, 
у облику мрље, пјеге или квржице’. – У дјетета овако за три прста туде црве-
но на лицу. И то је као неки биљег. – Неко вели биљег, неко бен; → бен, 
значка 1, младеж 1.

бионица ж ’бијело на оку, биона’. – Има бионцу на оку; утрунјо се, па 
му остало то задебљање.

 бјеснило с ’вирусна болест која проузрокује поремећеност ума (код 
човјека); лудило’. – Мош побјешњет, добт бјеснило, ако те уије бијесно 
пашче.

блентав -а -о  луд. – Блентав је ко и ћаћа му, јадна она жена ш њиме.
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блесав -а -о  луцкаст. – Отпала од блесаве фамилије, па је и она 
блесава.

бљуват[и] бљујем несвр. ’повраћати’, гл. им. -ање. – Бљује саму ијед, 
још ја велим да не пије толко каве, али џабе говорт;  ригати.

бљушт м ’бот. Tamus communis из ф. Dioscoreaceae’. – Бљушт се меће 
у ракију и мажу се жене рад реуме.

боба ж 1. ’ситан, округласт плод, зрно’. – Ђед је брао са смрекве бобе 
и пио за бубреге. 2. ’оспица на кожи’ ← казамак;  гнојаница, чибуљика.

бобица ж дем. од боба. – Куво је и пио смрекове бопце. – Искочле јој 
неке црвене бопце по телу па се сам чеше.

богаљ м ’човјек без ноге или руке или с неким другим тешким 
тјелесним недостатком’. – Укино се с крушке и осто богаљ, и сад ваља тако 
деверат док га Бог не узме себ;  инвалид.

боквица ж ’биљка рода Plantago из ф. Plantaginaceae’. – Боквица се 
користи за лијечење.

Изр. женска ~; мушка ~ ’врсте боквице’. – Женска боквица је широка, 
округла и привија се на ране. – Мушка боквица је уска, није шира од једног 
прста – туца се, па се узме сок за апетит, за проједање.

бол бола м (Л болу, Н мн. болови) ’осјећај физичке, тјелесне патње’. – Па
болов, не може се трпт. – Има тешке болове, дају му некције, ал не вриједи. 
– Ударли су м болов у ноге и у руке, немам мира ни дању ни ноћу. – Болов 
су тешки од реума; → мука 2.

бола ж ’нездраво, поремећено стање организма’. – Болује од тешке 
боле; → болест, оболење, обољење.

Изр. госпо(д)ска/ плућна бола (болест) ’туберкулоза’. – Господска бола 
је сушца, ко је био болестан, није смио бриге бринт велке. – Умро је од 
плућне болести, сушце зване; сушица;водена/ дебела ~ ’нагомилавање 
течности око зглобова и у трбушној дупљи као посљедица других болести’. 
– Умро је од дебеле боле, ударла му вода у ноге. – Имала је водену болест, 
вода јој је дошла до срца и умрла је; кошћена ~  кошћени; немила ~ ’рак’. 
– Има немилу болу, нема јој лијека; дочепат[и] се немиле боле ’добити рак’. 
– Не до Бог да се дочепам немиле боле – ко ће ме служт; прелазна ~ ’заразна 
болест’. – Сушца је прелазна болест: може и са причањом и у пљувачки чак 
кажу да се избацује, да може пријећ. 

болежљив -а -о ’болешљив’. – Плао је болежљив, јопе се разболијо; → 
кењкав.

болесник -ика м (В болесниче, Н мн. болесници) ◊: плућни ~, срчани/ 
срчани ~. – Јадница, напатла се, цијели је живот сам болеснике служла. 
– Срчани болесниц не смију јест масне ране. – Он је тешки срчани болесник.
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Изр. тешки ~ ’човјек који болује од тешке и дуготрајне болести’. – Био 
је тешки болесник, три годне није устајо ис кревета.

болест -ести ж (Г мн. болести, Д, И, Л болестима)  бола. – Неам 
појма о чега та болест дође. – Ал кажу да је спашавало против болести. 
– Кукуријек, исто, свињама су провлачли кроз уво, кажу, ради болести; 
бола (изр.).

болестан -сна -сно ◊. – Моја дјеца нис била болесна, то м је велка срећа 
била.

болит[и] боли несвр. ’одавати тјелесни бол, имати бол’. – Мене су 
боlле уш кад сам била дијете; → бољати, бољети.

Изр. боли ме испод мучи ’стално ме боли, али помало, подмукло’.
болница ж (Г мн. -ица) ◊. – Лежала сам у болnц деведес треће. – Мого 

се излијечт да је ишо у болnцу.
боловат[и] болујем (р. прид. болово -ала -ало) несвр. ◊. – У мојој 

фамилиј није нико болово од сушце. – Нијесам ја то боловала.
бољат[и] боли несвр.  болити. – Мене бољaло, па каки, заспат ника-

да, ни дању ни ноћу не меш заспат.
бољет[и] боли несвр.  болити. – Бољела ме глава па сам вавјeк спа-

вала с рупцом.
бортат[и] -ам (р. прид. борто -ала -ало) несвр. ’бити мало болестан’. 

– Мало је болестан, ал ипак лежи. Мого б да не лежи, ал ипак лежи – борта.
брада ж ’кончасте израсли на тучковима кукуруза, свила’: курузна ~. 

– Узми браде од куруза, скувај и пи за бубреге; курузни.
брадавица ж ’мањи израштај на кожи’. – Кад имаш брадавице, онда 

идеш путом и нађеш, прошо нечји кoњ, испала земља из поткове. Узми ону 
земљу и оно што је до земље окренуто намаж по рукама, ку су брадавице, 
ногама, није битно, и спуст онде ђе и било. Немој се обзират и спану 
брадавице.

бршљен м ’пршљен’: вратни ~. – Дигнеш тешко нешто па се, кае, 
ушине. Тешко, ушинла с, па други, трећи бршљен, па се гиба. – Укочјо ме 
вратни бршљен, не мерем макет главом.

бубрег м (Н мн. -ези, Г бубрега) ◊. – Море у бубрегу бит каменац па 
боле бубрез.

бува/ бува ж ’инсект који се храни крвљу човјека или животиња’; ← 
ćтјеница, шуга.

буновача ж ’буњика, бот. Hyosciamus niger из ф. Solanaceae’. – Неки су 
људ стављал буновачу у ракију. Човек кад попје, не зна ништа. Мало попје, 
ошамути га и не зна ништа. Скором слично наркози.
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бурлав -а -о ’који има велики стомак (о човјеку)’. – Чојеку који има 
велик стомак каже бурлав.

бурле м (В бурле) ’бурлав човјек; човјек великог стомака’. – Ен, каже, 
онога бурле. Виђај колки му је стомак.

бурлеша ж ’бурлава жена; жена која има велики стомак’. – Колки јој је 
стомак – права је бурлеша.

В
вадит[и] -им несвр. ’чупати, извлачити што из тијела: ~ зуб, ~ крв’; → 

чупати 1.
варит[и] варим несвр. ’пробављати (о желуцу)’. – Желдац ми не вари 

рану, некад ми помогне кад попјем мало соде; → примати, радити.
ватра ж ’повишена тјелесна температура’. – Има јаку ватру, тражи му 

се вода. – Узме га ватра и не зна, болује и не зна. Нит кога види, нит кога 
зна, нит шта зна беćедт. – Намаже се уљом ил ракијом рад ватре. – Снимал 
су ватру тако што су компјере у салатцу3 резал, ил курузно брашно: мјесито 
тијесто па привијано на табане; → темпаратура.

везат[и] вежем свр. и несвр. ◊.
Изр. бит[и] везан за кревет ’лежати болестан (за непокретне болеснике)’. 

– Он је везан за кревет од лани, жена га служи.
вена ж нов  жила 2. – Кад дају инекцију, ту тражи се вена. – Млого 

стојиш – вене искачу и оне боле. – Јовна Душанка има затечене вене.
вид м ◊. – Вид ме добро служи, видим удт конац у иглу.
Изр. изгубит[и] ~ ’остати без вида (дјелимично или потпуно)’. – А имају 

неки, ослијепе и у младе дане, изгубе вид очињи;  обневидити, ослијепити, 
оћоравити; очни/ очињи ~ ’способност очију да виде’. – Изгубла сам очни 
вид плетућ, и дан и ноћ игле у рукама биле.

видт [<видјети] -им свр. и несвр. 1. ’видјети, имати способност вида’. 
– Баба била стара, ал видла је удт конац у иглу. 2. ’искусити, преживјети, 
препатити’. – Шта је тај мука видјо!

вјетар -тра м (Н мн. вјетрови) (мн.) ’гасови који се развијају у 
цријевима’. – Боли га трбу и има вјетрове, па му дам да попје мало соде.

Изр. црвени ~ ’заразно обољење коже’. – Бивало је и то да вјетар неки 
црвени удари човјека и заболи га нешто и неки су чак долазли несвјести кад 
буде по ноћ. То неки црвени вјетар заузме. – Црвени вјетар удари претежно 
ноћу у невремено доба4, око пола ноћи и касније.

3 Салатица ж ’округао, пљоснат комадић кромпира, парадајза и др.’.
4 Невремено доба ’вријеме око поноћи, глуво доба’.
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вјeштица ж ’по народном вјеровању, жена која је у дослуху са ђаволом 
и чини зла, нарочито малој дјеци; има натприродне моћи, претвара се у 
лептира и сл.’. – Вјештица може да посе дијете мало; → мора.

вода ж (А воду, В водо, Н мн. воде, Г вода) ◊.
Изр. метат[и]/ читат[и] воде ’отклањати зле чини са некога, говорењем 

одређених тајних ријечи изнад воде’. – Била је баш и твоја прамбаба – страу 
салијевала и воде неке метала. Узме воде па нешто чита тамо, шапори. С 
тијем се већином лијечли. Страве салијевале и воде метале, читале; мета-
ти, читати.

воден -а -о (одр. водени -а -о) у изразу: водена бола/ болест;  бола 
(изр).

воле м ’чворуга која се појави на глави усљед ударца’. – Квржца на 
глави нарасте, скочи воле кад се удариш.

вратни -а -о ’који се односи на врат’: ~ жиле  жила; ~ бршљен  
бршљен.

вријеме времена с  периода. – Вријеме говорл, а сад веле периода, 
како ко.

Изр. имат[и] своје ~ ’имати менструацију’. – Има, каје, своје вријеме; 
 имати (изр.).

врља ж ’жена разроких очију’. – Никад не знам ђе гледа она врља; → 
врљеша.

врљав -а -о ’разрок, коме су очи управљене у различитим правцима’. 
– Имаш кад гледа око у око природно, кае, врљав; → еровчаст, зрикав, 
разрок, шашијаст; непаран (изр.), око (изр.).

врљеша ж  врља. – Кад гледа у страну, то је врљеша.
врљо м ’човјек разроких очију’. – Једно око гледи там, а друго вам 

– так врљо гледи.
вртит[и] се -и се несвр. безл. врти ми се (у глави) ’осјећам врто-

главицу несвјестицу’. – Врти ми се, чини м се да ћу паст у несвијест; → 
занесвјешћивати (се), заносити, мантати се, мутити се, несвијестити се, 
носати; играти (изр.), смркнути се (изр.).

вртоглавица ж ◊. – Имам вртоглавцу, бјежи м земља испред мене.

Г
гавез м ’бот. Symphytum offi  cinale’. – Посад, дјете, гавез, овд крајом у 

башт, од гавеза добро зарастају ране.
газ м ’петролеј’. – Млади ораси се стављају у газ и маже се коса да не 

опада, да боље расте.
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гибат[и] -ам несвр. ’разгибавати, чинити покретљивим’, гл. им. -ање. 
– Кад неког укочи, море у болnцу па гибат. – Шта је тај гибања видјо!

~ се ’разгибавати се, постајати покретљив’. – Мора ић у бању да се 
гиба.

главобоља ж ◊. – То је претежно повезано: и главобоља, и уш кад боле, 
и зуби, и то све приближно.

главобољан -љна -љно ’који пати од главобоље’. – Милан је главобољан 
ко и ћаћа му, стално га боли глава.

глежањ -жња м ’избочина на зглобу изнад стопала’. – Отече глежањ, 
па не мере ић.

глув глува -о (одр. глуви -а -о; комп. глувљи) ◊. – Глув је на десно уво, 
мораш му прић с лијеве стране.

Изр. ~ ко топ ’потпуно глув’. – Глув је ко топ – ништ не чује.
глувеша ж ’глува жена’. – Она глувеша је могла подлетит пот кола, није 

ништ чула.
глувонијем -а -о (одр. глувонијеми -а -о) ◊. – Нака фина цурца, а 

глувонијема – нит шта прича, нит чује.
глувоња м пеј. ’човјек који је глув’. – Оном глувоњ морам све поновт по 

пет пута, не мерем га више смагат.
гној гноја м ’густа, љепљива течност која се ствара у запаљеном ткиву 

човјечјег организма’. – Кад се провали, исцури гној и ово се смакне и нема; 
→ гњој.

гнојав -а -о ’који је пун гноја’. – Леђа су му сва гнојава, не меш од гада 
глет; → гњојав.

гнојаница/ гнојаница ж ’огнојена бубуљица’. – Гнојаница је огнојена 
чибица, не треба је дират. – Изашла м гнојаница на носу; → гњојаница, 
пришт;  боба, чибуљика.

гнојит[и] се несвр. према загнојити се. – Гноји му се рана, мора ић 
доктору да је очисти.

гњој гњоја м  гној. – Мицна буде пуна гњоја, послије се провали и 
ишчисти.

гњојав -а -о  гнојав. – Морал су му ćећ онај гњојави прст.
гњојаница/ гњојаница ж  гнојаница. – Има гњојанце по лицу, па се 

стиди. – Сврби ме гњојаница, не мерем дурат.
гњојит[и] се несвр. према загњојити се; ← заболити (изр.).
госпо(д)ски -а -о у изразу: ~ бола/ болест  бола (изр.).
грба ж (Г мн. грба) ’израслина на леђима’. – Искривијо се толко да му 

је скочла грба на леђима.
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грбав -а -о ’који има грбу’. – Јест онај чојек грбав, савјо се до свете 
земље.

грло с (Г мн. грла) ◊. – Боли га грло, пије чајове за грло.
грозница ж 1. ’повишена тјелесна температура са дрхтавицом’. – Уватла 

ме грозница, ватра и студен. 2. ’запаљење коже у виду плика које се најчешће 
јавља на уснама’. – Изашла м је грозница на уснама. 3.  малеарија.

грч грча м (Н мн. грчови) ◊. – Грчове имам у рукама и ногама, намажем 
се па се сва соба чује.

губит[и] се -им се несвр. ’остајати без свијести, без присебности’, гл. 
им. -љење. – Губи се, не зна ни шта прича. – Боји се у том свом губљењу;  
знати (изр.), незнана (изр.).

губица ж ’усна’. – Изасуо се по гупцама.
гујавица ж ’глиста’. – Кат су људ имал гујавце, боли и стомак па, каже, 

има гујавце у стомаку. Онда се узме бјелога лука неколко чешљова, стуца 
се и са млијеком, филџан-два млијека и пар чешљова лука и то се на празан 
стомак ујутру поједе. И каже, избаце се гујавце.

гурабет м  покарет. – Није он крив што је гурабет, так се родјо.
гуша ж (Г мн. гуша) ’прекомјерно повећана штитаста жлијезда, стру-

ма’. – Има и то, гуша се лијечи некако код љекара.
гушав -а -о ’који има гушу’. – Гушава је, отлен толки врат.
гушобоља ж ’болест коју карактерише повећање штитне жлијезде’. 

– Има гушобољу. То је опасно, море умријет.

Д
далековидан -дна -дно ’далековид’. – И он носи наочаре, сам што је 

он далековидан.
дамор м ’дамар, било’. – Куцају ми кроз руку дамори.
данут[и] данем свр.  оданути.
Изр. ~ душом ’осјетити олакшање након чега тешког’. – Мало данем 

душом кад примим некцију.
дворит[и] -им несвр. ’водити бригу о болеснику’; → служити; ← 

разболити се (изр.), уштакнути се.
дебел дебела дебело ’дебео’. – Не расте, не развија се дијете, па онда 

крeне и онда оде т. Буде дебело, толико.
Изр. ~ бола/ болест  бола (изр.).
дивји -а -е у изразу: ~ месо  месо.
дијат[и] дишем несвр. ’дисати’. – Не да м дијат, бојим се да ћ се угушт.
длака ж ◊.
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Изр. мртве ~ ’мекане, свијетле и ријетке длаке на лицу мушкарца или 
жене (усљед хормоналног поремећаја)’. – По лицу јој израсле бијеле мртве 
длаке, така је и Зора била; мртав (изр.).

добар добра добро ’психички здрав’.
Изр. није ~/ није најбољи ’није психички здрав’. – Није добар, свашта 

прича. – Није најбољи, види му се по очма;  луд.
добит[и] добијем свр. 1. ’бити захваћен нечим (неким поремећајем, 

болешћу)’: ~ темпаратуру/ температуру. 2. ’добити мјесечни циклус’.
Изр. ~ на живце  живци (изр.).
доктор/ доктур м  љекар. – Не мора се за све ић доктoру, мора се 

исан мало и притрпт. – Онда ишо и доктурма и некијем оџама.
долазит[и] -им несвр. ◊.
Изр. ~ несвијести ’падати у несвијест’ ← вјетар (изр.); ~ себи несвр. 

према доћи себи. – Она је јела гљиве неке лударе и скроз уопште није знала 
ништа. И онда мало почела долазт себ и почела се крстит, ал није могла дуго 
проговорт. – Није долазла себ више от по сата. 

доћ[и] дођем свр. ◊.
Изр. ~ некоме несвијест  онесвијестити се; ~ себи  освијестити 

се. – Онесвијестјо се, ал је брзо дошо себ.
дочепат[и] се -ам се свр. у изразу: ~ немиле боле  бола (изр.).
други -а -о у изразу: бит[и] у ~ стању  носећа. – Маца је поново у 

другом стању, ал сад носи двојке.
дурат[и] -ам несвр. ’трпјети’. – Не мере се дурат колко боли, мораћ ић 

доктору.

Е
егав -а -о  багав.
егат[и] егам несвр.  шепати. – Ако је краћа нога, он ега тамо-вамо 

кад ода.
елергија ж ’алергија’. – Дјеца имају елергију, елергија нека изађе.
елергичан -чна -чно ’алергичан’. – Елергичан је на дуван: кад неко 

запали, он нама све отвара.
ерат[и] ерам несвр.  шепати. – Мало ера кад ода, а лијепо дјете.
еровчаст -а -о  врљав. – Мало еровчаст, као, на пример, тај Радован 

Надин;  око (изр.).
Изр. ~ у очима ’еровчаст’. – Он је мало еровчаст у очма.
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Ж
жваља ж (Г мн. жваља) ’обољење слузокоже на угловима усана’. – Не 

облизуј се, допћеш жваље.
жгаравица ж ’горушица’. – Од компјера добијем жгаравицу, нарочто ако 

с пржени; → љутина.
жглавак -вка м ’зглоб, зглавак’. – Отекли су м жглавци на рукама, није 

добро, дјете моје; → жглоб.
жглоб жглоба м жглавак. – Ко има слабе жглобове, доктор у врућу 

бању никоме није прописо.
желдац желдаца/ желудац -уца м (Г мн. желдаца/ желудаца) ◊. – Неко 

кога је желдац слаб, чим се наије, оно боли. – Желудац је на пупку, туј треба 
да куца. – Желдац ми не вари, сва рана стоји у њему. – Не ради м желудац, 
ај ме мало истрљај.

Изр. спустит/ спуштен ~, струнит/ струњен ~ ’болест као посљедица 
опште мршавости и неког јаког напрезања’. – Има спуштен желдац па мора 
ић да јој га Анка намјести. – Мораш правт желудац ако с га струнла, ако 
имаш струњен желудац;  стомак (изр.).

женска трава ж ’биљка која, по народном вјеровању, помаже да жена 
затрудни; вјероватно мацина трава, бот. Marrubium vulgare’. – Женска трава 
је трава от које жене могу занијет кад пију чај, ил узет мало нашешце тог 
коријена.

живац -вца м (Г мн. живаца) ’нерв’. – Отшо му неки живац па сам 
жмика очма. – Кад је била мала, напла се ракје и изгорел живц од јаке ракје.

живци м мн. (Г мн. живаца) ’психичко стање’. – Ошли су јој живц, не 
мере слушат галаме.

Изр. добит[и] на живце ’психички, нервно обољети’. – Мош добт 
на живце од превелке сикирације; попустит[и]/ попустит[и] на живцима  
поживчанити. – Попустјо на живцима, све му смета.

живчан -а -о ’раздражљив, нервозан, психички нестабилан’. – Ако је 
живчан, треба ић преко Врбаса, ђе с луди, да се лијечи.

живчана ж ’епилепсија’. – Има живчану, падавцу звану; → падавица. 
жигат[и] жига безл. несвр. према жигнути. – Мене боlло, па каки 

заспат, никада, ни дању ни ноћу не меш заспат. Чупа, жига. Исто ко и зуб кад 
боли.

жигнут[и] жигне свр. безл.’сијевнути, пробости (о болу)’. – Кад ме 
жигне испод ребара, не мерем никуд.

жигов[и] м мн. ’оштри, краткотрајни болови’. – Спава, нема више 
жигова.
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жигуцат[и] -уца несвр. и уч. безл. ’благо, али учестало жигати’. 
– Жигуца ме у дну трбуа.

жила ж (Г мн. жила) . ’тетива’: вратне ~, петне ~. – Кад ме заболе 
вратне жиле, намажем и ракјом. – Боле ме петне жиле. . ’вена, артерија’. 
– Глуво било, убла се, пресјекла себ жиле; → вена.

жличица ж ’удубљење између грудне, прсне кости и трбуха’. – Прије 
каже: боли ме у жличиц, а сад – боли ме желудац. – Пробада ме по жличицом, 
не нос ми кајмака.

жмикат[и]/ жмиркат[и] -ам несвр. ’титрати, треперити (за очни 
капак, мишиће око очију)’. – Што стално жмикаш – Жмирка очма ко да 
није нормалан.

жњатара ж ’кост ноге од кољена до глежња; гњат’. – А он почеше 
мјерт колке су ноге од стопе до кољена. Каже: „Видиш колка је ова жњатара 
била“; → цијев;  кост (изр.).

жoвањац -ањца/ -ета м (Г мн. жовањаца) ’жуманце’. – За појачање крви 
жене су давале дјец жoвањац јајета и мед.

жуљ жуља м (Н мн. жуљеви/ жуљови) ◊. – Набла сам жуљ копајућ 
курузе, послије се то подмијурло.

жутица ж ◊. – Било и жутце. Па иду љекару, па ко има дукат, стави 
у воду и купа се у води, узме ону воду па купа се два-три пута, па вели, 
престала је жутца. – Ко има жутцу, оболијева и од јетре.

жуч жучи ж ’жучни мјехур’. – Доктор каже да м је болесна жуч и да се 
пазим раном.

З
заболит[и]/ забољат[и]/ забољет[и] заболи свр. ’почети бољети; 

појавити се (о болу)’. – Кае, ако је ту забоlло, забоlли су бубрез. – Па јест, 
и уље је добро: упустит кап од уља у уво кад заболи. – Забољале ме руке, не 
знам шта ћ.

Изр. ~ нацијело ’забољети без видљивог разлога (о прсту или 
екстремитетима)’. – Кад нацијело заболи прст, из чиста мира, гњоји се, 
привијана је слаnна да извуче;нацијело.

забунут[и] -нем свр.  подбунути. – Забунћеш од толког спавања. 
– Сва је забунла у лицу, дошла глава ко у говечета.

завит[и] завијем свр. ’увити завојем (рану)’. – Доктор ми је завијо руку.
завртит[и] се заврти се безл. свр. према вртити се. – Ако м се заврти, 

пашћу; зато се и држим за зид.
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заглувит[и] заглувим свр. ’привремено изгубити слух (од буке, воде 
у ушима и сл.)’. – Заглувла сам од моторке. И не заглувла, колко сам дрва 
данас преметла преко рукува.

загнојит[и] се загноји се/ загњојит[и] се загњоји се свр. ’напунити се 
гнојем’. – Загноијо му се прст. – Ако т се загњоји рана, неш моћ стат на ногу; 
→ огнојити се.

задува ж  асма; ← шипиња.
закрвавит[и] закрвавим свр. ’напунити се крвљу, постати крвав’. – За-

крвавјо очма од јакога вјетра; → покрвавити.
закречење с ’стање, особина онога што је закречено, накупљеност 

кречних соли (обично у ткивима)’. – Има закречење вена, мора одбит од 
себе рану.

закрмељит[и] закрмељим свр. ’добити крмеље; постати крмељив (о 
очима)’. – Закрмељијо очма, ништ не види.

залијечит[и] залијечим свр. ’дјелимично или привремено излијечити’. 
– Ако залијечим ову болу, чуваћу се, нећ радт тешко.

~ се ’привремено се излијечити, излијечити се’. – Залијечјо се, ал је још 
блијед.

замантат[и] се -а се безл. свр. према мантати се. – Замантало ми се од 
спарине, отварај тај прозор!

заметнут[и] се заметне се свр. ’настати, развити се’. – Чир може да се 
заметне, послије га се тешко рјешт.

замират[и] -рем несвр. ’падати у несвијест’. – Замире од глади, неа 
шта јест.

замладит[и] се замлади се свр. ’залијечити се (о рани)’. – Аперисан је и 
фино му се замладла рана; → зарасти, зацијелити се, свести се.

замлађиват[и] (се) замлађује (се) несвр. према замладити се. – Добро 
му замлађује рана, већ се појавла млада кожица.

замријет[и] замрем свр.  онесвијестити се. – Отоич је замро, ал је 
брзо дошо себ.

замуст[и] -узем свр. ’прелити око млазом млијека из дојке (ради 
изљечења од јечмичка)’; ← јечменик.

занесвијестит[и] (се) занесвијести (се) безл. свр. према занесвјешћивати 
(се). – Препанем се кад ме занесвијести. – Занесвијестило м се, сам што не 
падо.

занесвјешћиват[и] (се) занесвјешћује (се) несвр. безл.  вртити се. 
– Све ме занесвјешћује, не мерем ић. – Од јуче ми се занесвјешћује, стално 
се уз нешто прислањам.
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занијет[и] -есем свр. 1. ’затрудњети’. – Занијела дијете ван матерце, па 
га морал чистит; → затруднити, понијети. 2. безл. свр. према заносити. 
– Занијело ме, једва сам осто на ногама.

заносит[и] заноси несвр. безл.  вртити се. – Не мерем стајат на но-
гама колко ме заноси.

заночица ж ’заноктица’. – Немој отресат (рукама) кад се умиваш, да не 
добјеш заночице.

запис м ’на папиру исписане ријечи или формуле којима примитиван 
свијет приписује чудотворну моћ’. – Онда ишо и некијем оџама. Па давал, 
метал записе неке, у трокут смотато, и стави у воду и онда са онога, оно, 
пије ону воду... Само написато на њијев језик. Не зна нико прочитат дол они.

зарастат[и] зараста несвр. према зарасти. – Има шећер па му не 
зараста рана.

зараст[и] -асте свр. замладити се. – Вели доктор да не смјем радт 
док не зарасте рана.

зарашћиват[и] зарашћује несвр. према зарасти. – Не зарашћује м 
рука никако.

засукат[и] засучем (обично безл.) свр. ’уврнути, искривити’. – Шлаг га 
тревјо, засукало га; → усукати.

~ се 1. ’искривити се’. – Засуко му се врат; → усукати се 1. 2. ’јако 
смршати’. – Не мере јест, скроз се засукала; → усукати се 2.

затвор м нов. ’отежано пражњење цријева’. – Кад имаш затвор, скувај 
себ шљива и попи то: ← ићи (изр.).

затећ[и] затекнем и затечем свр. ’набрекнути, надути се (о дијелу 
тијела)’. – Затекли су му крајниц; → натећи, отећи.

затиљак/ затиок -иљка/ затјевак -евка м ’потиљак’. – Боли ме затиљак, 
мора да м је спао тлак. – Оклизно се испрет куће и ударјо се у затиок. 
– Измасирај ми затјевак неће л проћ.

затјецат[и] -ечем несвр. и уч. према затећи. – Затјече ми рука, препада 
ме шта б могло бит.

затровање с  тровање. – Ако се чеше биљег, може да се добје неко 
затровање.

затруднит[и] затрудним свр.  занијети 1. – Женска глао, шта је теб 
– шта ш ак опе затрудниш; ко ће толку дјецу рант? – Затрудnла је док се 
удала и пред зиму родла Јову.

заузет[и] заузмем свр. ’спопасти, захватити’; ← вјетар (изр.).
зауједат[и] се зауједам се несвр. према заујести се. – Зауједа се од 

дебљина, и то је да Бог сачува.
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заујест[и] се зауједем се свр. ’добити ојед’. – Кад се дјеца мала зауједу, 
мажу се прегорелим зејтином; → одајести се, ојести се.

заушит[и] се заушим се ’добити вашке’. – Заушјо се народ, обладале 
га уши.

заушњак м ’доушна жлијезда’. – Ту отече иза ува, и заушњац. Па мало 
се намаже уљом заушњак рад ватре.

заушњаци м мн. ’заушке, заразно запаљење доушне жлијезде’. – Зау-
шњаци – стављал облоге од ракије. Стављал су чак и од оваца, од вуне 
неопране. Ошиша се од овце и стави се около. Стави се као облога око 
заушњака кад заболе.

зацијелит[и] се зацијели се свр.  замладити се. – Зацјеlле се ране, 
сам треа времена.

зацјељиват[и] се зацјељује се несвр. према зацијелити се. – Рана м се 
зацјељује.

зачет[и] зачнем свр. ’забрекнути, напунити се млијеком (о жени пред 
крај трудноће)’. – Готова је родт, виде јест зачела.

згрбит[и] (се) -им се свр.  згурити (се). – Згрбла леђа и проси, а могла 
б коњу реп ишчупат.

згулит[и] згулим свр.  одерати. – Згулјо је латак кад је пао с вишње.
згурит[и] (се) -им (се) (трп. прид. згурен -а -о) свр. ’повити (се), 

искривити (се)’. – Исправ се! Кад тако згуриш леђа, изгледаш ко кака баба. 
– Стар је, згурјо се – годне, мили брате. – Згурјо се у леђма од терета – није 
ни чудо, шта је посла видјо; → згрбити (се), повити (се), погрбити (се), 
погурити (се), савити (се).

здерат[и] здерем свр.  одерати. – Укино се са штокрле и здеро 
кољено.

здрав -а -о ’који нема обољења или тјелесних и душевних недостатака’. 
– Он је све радјо опет послове своје које је радјо и прије, кад је била здрав-
-здрава рука.

зејтен/ зејтин м уље: прегор(е)ли ~  уље (изр); ← заујести се.
зло зла с ’болест, болесно стање’.
Изр. дат[и] се на ~ ’погоршати се (о рани, болести и сл.)’. – Убо је трн 

у прст и дало се на зло и морал јој оćећ руку.
знат[и] знам несвр. ◊. – Пао с дрвета и кад је усто, није ништ знао.
Изр. не ~ за се, не ~ ништа, не ~ о себи ’бити у несвијести; бити у стању 

помућене свијести’. – Не зна за се. – Ништ није знала о себ;  губити се.
значка ж 1.  биљег. – Родла се с неком значком на лицу, црвена 

значка на образу. 2.  ожиљак. – Поćеко се и остала му значка.
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зној зноја м (Л зноју) ◊. – Ево мене већ боле очи, нарочито кад врућина 
јака, и зној ми смета.

Изр. пробијо ме мртачки ~ ’ознојио сам се усљед муке, болести и сл.’. 
– Пробјо ме мртачки зној од муке, мало је фаlло да се срушим.

зова ж ’бот. Sambucus nigra из ф. caprifoliaceae’. – Узме зове, црну кору 
баци, а узме бијелу кору, ону мријезгу5, и тако прави мелем.

зрикав -а -о  врљав. – Кад је чојек зрикав, једно око му гледа там, 
друго вам.

зуб м (Г мн. зуба, Д зубма) ◊: предњи ~. – Ја сам чврстије зуба. 
– Па било је по селу људи тије који су имал клијешта, па с вадли зубе. 
Сам ишчупа зуб и мора се утоплит касније и не ић на ладан вјетар. 
– Прали су стари људи зубе, туцал угљен. Туцал угљен на прах, што ситније, 
и онда умочи прст у онај прах и по зубма. – Ако и упустиш, зуб ће т се сасут. 
– Прекино м је зуб вадећ га.

Изр. кутњи ~ ’кутњак’, очни ~ ’очњак’, скрајњи ~ ’умњак’.
зубар -ара м ◊. – Јелин је стриц био сеоски зубар.
зубобоља ж ◊. – Имам јаку зубобољу, идем зубару.
зубоња м ’онај коме су подрасли зуби’; ← подрасти.
зујат[и] -и несвр. безл.: ~ у глав, ~ у мозгу ’имати утисак шума, брујања 

усљед органског поремећаја, умора и сл.’. – А ниђе није било стршљена, њој 
је зујало у мозгу.

И
играт[и] -а несвр. безл. у изразу: игра ми пред очима  вртити се; ← 

разабрати се.
изасипат[и] се -ам се несвр. према изасути се; ← шарлах.
изасут[и] се изаспем се свр. ’изићи, појавити се по тијелу (о оспама)’. 

– Виде како м се изасуло лице, изашле м чибуљке неке; → ишарати се, 
осути се, просути се, прошарати се.

изаћ[и] изађе свр. ’појавити се на кожи (о осипу, бубуљицама и сл.). 
– Изашла м чиба на гупц; → изићи, попети се;  скочити.

избациват[и] -ацујем несвр. према избацити; ← туберан.
Изр. ~ мучнину ’повраћати’. – Толко м је била мука да сам морала 

избациват мучнину.
избацит[и] избацим свр. ’бацити ван, ослободити се чега непотребног, 

незгодног’.
Изр. ~ мучнину ’повратити’; избљувати.

5 Мријезга ж ’дио стабљике непосредно испод тврде коре дрвета’.
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избљуват[и] избљујем (р. прид. избљуво -ала -ало) свр. ’избацити кроз 
уста примљену храну’. – Избљувала сам сву рану из желуца, нешто м није 
сјело; → повратити; избацити (изр.).

~ се  исповраћати се. – Он се напио и избљуво се ко никад.
извраћен -а -о ’клемпав (за уво)’. – Лијепа цурца, ал има извраћене уш, 

па јој се дјеца ругају.
извлачит[и] извлачим несвр. према извући. – Оно зрње пореда и онда 

свеже ланеном крпом и накваси ракијом, да то извлачи онај бол и онај оток, 
да ракија извлачи.

извућ[и] -учем свр. ’отклонити, одстранити: бол, гној, оток и сл.’; ← 
изгоријел, фитиљ.

изгор(е)т[и] изгорим свр. ’изгорјети, повриједити ватром, паром било 
чим врелим’. – Изгорла сам ложећ ватру, срећом нисам пуно; → опећи се;  
офурити се, сфурити се.

изгоријел ж ’опеклина’. – За изгорјел добар је кувани пекмез од шљива, 
сапун, једеће уље или прегорело уље. – Моју је матер ћаћа закопаво у коњски 
ђубар да извуче изгорјел; → опекотина.

изгубит[и] изгубим свр. 1. ’остати без чега, немати више могућности 
служити се чиме’: ~ вид  вид (изр.), ~ слух и сл. 2. ’изгубити мјесечни 
циклус’.

~ се ’остати без свијести, без присебности’. – Пао и изгубјо се, није 
знао за се.

изић[и] изиђе свр.  изаћи. 
изједен -а -о ’покварен, труо’: ~ зуб. – Има три изједена зуба; → ква-

ран, поједен, покварен.
изјест[и] се изједе се свр. ’покварити се (о зубу)’. – Поијо м се умњак, 

а и други зуб су м се изјел; → појести се.
излијечит[и] излијечим свр. ’ослободити кога болести, исцијелити’. 

– Излијечјо га ђед травама, он је знао која шта лијечи.
~ се ’оздравити’. – И каже да се о тијем излијечи. – Нешто добју од 

љекара, нешто о те воде и излијечи се.
излудит[и] излудим свр.  полудити. – Шта ће јадна мат, излудла је 

од сикирацје за њим.
изнемоћ[и] изнемогнем свр.  ислабити. – Изнемогла јадnца, неће 

још дуго.
изнутрица ж  утроба.
ијед/ ијед ж ’јед; жућкасто-зеленкаст сок горког укуса који лучи јетра’. 

– Попла сам пуно каве па сам ноћас повраћала саму ијед.
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имат[и] имам и имадем несвр. ◊. – Ја, срећом, нисам имала тифус, ал 
многи су имал.

Изр. ~ на плућима  плућа (изр.). – Каже, има на плућма, оболијо; ~ 
оно своје при себ/ ~ своје вријеме ’имати менструацију’. – Имам оно своје 
при себ, ал џабе, морам копат компјере;  вријеме (изр.).

инвалид -ида м ’човјек са тешким тјелесним недостатком’;  богаљ.
Изр. ~ у ногу ’који је без ноге или чија нога не може да обавља своје 

функције’; ~ у руку ’који је без руке или чија рука не може да обавља своје 
функције’. – Он је инвалид у руку от прошлог рата.

инекција ж ’инјекција’. – Ма каке њекције, откуда ће по селу инекције; 
→ некција, њекција.

искат[и] иштем несвр. према поискати2. – Иштем дјецу, од ушју не 
могу живт.

~ се несвр. према поискати се. – Иштем се густим чешљом, а на сто 
ставим бјелу крпу, да и видим кад испадну.

искашљават[и] (се) -ашљавам се несвр. и уч. према искашљати (се). 
– Свако божје јутро се искашљава.

искашљат[и] искашљем (р. прид. искашљо -ала -ало) свр. ’кашљући 
избацити из дисајних органа (слуз, крв и сл.)’. – Неко искашље, неко не 
искашље кашаљ, густу пљувачу.

~ се ’кашљући прочистити грло’. – Сачекај док се искашљем, па ћмо ић.
ископнит[и] ископним свр.  ислабити. – Знаш каква је она била – ко 

од брда одваљена. Сад је сва ископнила, појела ју болест.
искочит[и] искочи свр.  скочити. – Искоче вене од стајања.
искрвавит[и] искрвавим свр. ’искрварити’. – Ако искрвавиш, мош 

умријет.
ислабит[и] -им (трп. прид. ислабит -а -о/ ислабљен -а -о) свр. ’малак-

сати, онемоћати, омршавити (од болести, старости и сл.)’. – Болест га је ис-
црпла, пуно је ислабит; → изнемоћи, ископнити, оронути;  скопати се.

исповраћат[и] -ам свр. ’више пута повратити’. – Док исповраћам сву 
муку, биће м лакше. – Душу сам исповраћала своју.

~ се ’исповраћати’. – Кад се исповраћаш, лез и пробај заспат; → 
избљувати се.

исприштат[и] се исприштам се свр.  поприштати се. – Испришто 
се и по гупцама, не мере ништ ставт у уста.

исукат[и] исучем свр. ’сучући, истежући извући, истурити’. – Тако, 
кад би човјек, не дај Боже, пао на неки колац, на виле, на нешто оштро, па да 
сам мало стомак се распара, каже, ту пуца најлакше и исучу црeва.

ић[и] идем несвр. ’тећи’. – Иде јој крв на нос, забац јој главу.
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Изр. ~ набоље ’опорављати се’. – Јако се мучла, ал сад иде набоље; ~ 
напоље ’вршити нужду’. – Не мош ић напоље, затвор имал – суве шљиве 
кувате и пито, и одма идеш напоље: ← затвор.

ишарат[и] се ишарам се свр.  изасути се; ← шарлах.
ишијас м ’упала живца који иде од крста задњом страном ноге ка 

стопалу’. – Уватјо ме ишијас, не мерем се савт.
ишклобучит[и] се -и се свр.  подмијурити се. – Да се не б ишклобучло 

кад изгориш, ставиш пекмеза на изгоријел.
ишчашит[и] -им свр. ’помјерити, изглавити (кости зглоба) из зглобне 

чашице’, гл. им. -ење. – Љекар каже да је ишчашјо ногу, мора мироват; → 
ишчевиљити, покварити 2, смакети 1, сурвати, урвати.

ишчeвиљит[и] -eвиљим свр.  ишчашити. – Ногу мореш ишчeвиљт 
ак не пазиш.

ишчибат[и] се ишчибам се свр. ’добити чибуљице’. – Сав се ишчибо 
па му је доктор прописо неку маст; → очибати се.

Ј
јајник м ’женски полни орган’. – Нис мене бољал јајниц, веле да је и 

то гадно.
јалов -а -о ’неплодан, стерилан’. – Јалов је па му жена утекла.
јаловица ж пеј.  нероткиња. – Црни сине, што доведе у кућу ту 

јаловцу?
језик м (Г мн. језика) ◊. – Језик може да заболи, да отекне.
Изр. поткратјо му се ~  поткратити се; подапет ~  подапет.
јесенац -енца м  сирће.
Изр. живи ~ ’неразблажени оцат’. – Брадавце су лијечли код љекара, а 

кажу да може се и осјећ па намазат са живим јесенцом.
јест[и] једем несвр. ’нагризати, бољети’. – Нешто га једе нанутра, 

изнутра – болест нека, ил сикирација, ил неправда.
~ се ’секирати се’. – Џаба се једе, не мере им помоћ; → сикирати се.
јетра ж нов. ◊. – Преболијо је жутцу па га боли јетра;  џигера (изр.).
јечменик м ’јечмичак’. – Ко има јечменик на оку, треба да оде жени 

која доји дијете, да око замузе.

К
каверна ж ’шупљина у плућима, изазвана туберкулозним процесом’. 

– Чак неки, кад превише буду отворене каверне, онда и избацују крви. 
– Каверне су, мислим, та плућа.
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казамак м ’болест која се испољава осипом по кожи’. – Казамак. Изађу 
црвене бобе кад дијете има казамак. А дијете свако треба да има то, кажу. 
Тако веле и то се не смје купат и кваст. Има ватру, тражи се вода да пије; → 
крзамак.

каменац -нца м ’камен, чврсто тијело у бубрежној карлици, у мокраћној 
или жучној бешици’. – Лубенца је добра за каменац.

камилица ж ’бот. Matricaria chamomilla из ф. Compositae’. – Камиlца је 
добра за смирење и за облоге.

кап ж ’удар усљед којег обично наступа нагла смрт’. – Ударла га кап и 
умро;  удар, шлаг.

капавац -авца м ’очни капак’. – То изнад очју су капавци.
кашаљ кашља м ◊. – Ко оболи од сушце, добје кашаљ.
Изр. црни ~ ’велики кашаљ, хрипавац’. – Добјо црни кашаљ, метал смо 

му маст на прса;  рикавац.
кашљат[и] кашљем несвр. ◊. – Човек може кашљат ако назебе.
кашљуцат[и] -ам несвр. дем. према кашљати. – Пуно м је боље, ал 

још помало кашљуцам.
кваран -рна -рно  изједен. – Има кварне зубе, пуно је јео слатко.
кврга ж (Г мн. кврга) ’задебљање на тијелу, чворуга’. – Ударјо се и 

скочла му кврга на ноз.
квржица ж дем. од кврга; ← набој.
кењкав -а -о  болежљив. – Кењкава је откат се родла, стално јој 

нешто фали.
кеса ж (обично мн.) ’подочњак’. – Отегле му се кесе испод очију.
кијат[и] кишем несвр. ’кихати’, гл. им. -ање. – Назебо сам па кишем. 

– Уватло га кијање, по села чује кад он кине.
кила ж ’брух’. – Добјо је килу па мора ић на апарацју.
килав -а -о ’који има килу’. – Килав је па не смје тешко радт.
килавац -авца м ’који има килу’. – Килавац, кило – то је онај ко има 

килу; → кило.
кило -е м  килавац.
киселит[и] -им несвр. ’држати дуже у води (ногу или руку, ради 

опоравка и сл.)’. – Боlла ме рука па сам је кисеlла у сланој води; → бањати.
~ се  бањати се.
кичма ж ◊. – Има криву кичму па мора ић на гибање.
клати кољем несвр. ’пећи, задавати бол’; ← бадља.
кљакав -а -о ’који нема дио руке или ноге’. – Нема три прста десне 

руке – кљакав је; → сакат.
кљако м ’који је кљакав, сакат’. – Кљако један, неаш прста, а ош радт.
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кљуват[и] кљује несвр.  кљуцати. – Кљује м у руц.
кљуцат[и] -а несвр. ’манифестовати се као туп бол који подсјећа 

на равномјерно боцкање кљуном (при гнојном запаљењу ткива и сл.)’. 
– Загнојла м се рана – све кљуца у њој. – Почела м кљуцат рана, шта ћ сад, 
мајко мила; → кљувати, куцати.

кожа ж ◊. – Од тела исањскога шта је најпрече? Кожа. Кожа, упамтите 
да је најпреча. – Кожа је, то је прекривач свега.

Изр. отворит[и] ~ ’рашчешати, озлиједити кожу’. – Отвориш кожу 
– кожа је заштитник твога читавога тела, и ако га отвориш, било ноктима, 
било ножом, било чиме, туј море свака бола, да се о тога угине.

кокошњи -а -е у изразу: ~ прса/ прса  прса (изр.).
кољено с (Г мн. кољена) ◊. – Отекло м кољено, не мерем одат.
копнит[и] -им несвр. према ископнити. – Копни, вене пред нашим 

очма, а не меремо јој помоћ.
коприва ж (Г мн. коприва) ’бот. Urtica из ф. Urticaceae’. – Коприва је 

добра за апетит и за прати косу, за корјен.
косит[и] коси несвр. фиг. ’уништавати, убијати’; ← тифус.
кост кости ж (И с кости, Г мн. кости/ костију). – Кад смакнеш кост, 

љекар намјести. – Пукла м је кост, па сам ишо стављат гипс.
Изр. цијевна ~  жњатара. – Највеће ове кост у њега биле, ове цјевне 

кост – жњатаре.
костобоља ж  реум. – Мучи ме костобоља, не спавам по цјелу ноћ.
коштират[и] се коштирам се несвр. ’живјети безбрижно’. – Коштира 

се, фино се облачи, фино весео, свира на хармонику, одмара се, у весељу је 
увјек. И тај човек море живт, да не знам какву болест има, највише. Баш га 
брига;  разонода (изр.).

кошћени -а -о ’који се односи на кост’: ~ бола/ болест ’болест костију 
(реума, ишијас и сл.)’. – Кошћęна болест – кичма, реум; бола, реум.

кошћура ж аугм. и пеј. од кост. – Боле ме ове старе кошћуре.
крајник м (обично мн.) ’жлијезда у ждријелу која од назеба отекне’; 

← затећи.
крак м ’људска нога (често с пејоративним или подругљивим 

призвуком)’; ← ојед.
краста ж (Г мн. краста) 1. ’кора на рани која зараста’. – Откинла сам 

красту и потекла је крв. 2. ’задебљање на кожи које изгледа попут коре’; ← 
окрастати се.

кратковидан -дна -дно ’кратковид’. – Видим наблизо, кратковидан 
сам.
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крв крви ж ◊. – Избацују крви кад сушца зафати прса. – Кажу да мокри 
крви. – Онда она узме иглу на ватру, па нанесе на врућу ватру ону иглу, да се 
добро угрије, па онда узме оном иглом па све оно тијело избоцка, избоцка куд 
је уједено, и ону крв сву истискује, истискује и нешто одбраја.

Изр. тровање ~ тровање.
крварит[и] крварим несвр. ’губити крв (о живом организму); испуштати 

крв (о рани, повријеђеном органу и сл.)’. – Порезо се по прсту, крвари.
крзамак м  казамак. – Дјете се оспе, кае добјо крзамак.
кривит[и] се кривим се несвр. 1. ’савијати се, искривљивати се’. 

– Криви му се кичма. 2. ’добијати искривљен израз лица и гласно јаукати 
(усљед јаког бола)’. – Све се криви од бола. – Толко га је бољело да се кривјо 
ко во.

кривоуст -а -о ’који има крива уста’. – Кривоуст је, усукана с му уста.
кријепит[и] -епим несвр. према окријепити. – Кријепим те већ читав 

сат, ал опет се нађе која гњида.
~ се повр. – Кријепим се, навјем главу над мараму и чешљом ишчешљам 

уши.
кркљат[и] -ам несвр.  крчати. – Не мере дијат, све кркља.
крмељит[и] -им несвр. ’испуштати крмеље (о болесним очима)’. 

– Крме ље му се очи и пеку га.
крста крста с мн. ’доњи дио кичме’. – Прионо му трбу за крста од 

сувотње.
крушни -а -о ’који се односи на хљеб’.
Изр. ~ мрва ’сасвим ситан дјелић хљеба или какве друге хране’. – Не 

мере окуст ни крушне мрве; ~ прашак ’сода бикарбона, натријум бикарбонат’. 
– Ако т не ради стомак, попи крушног прашка.

крчат[и] крчим несвр. ’оглашавати се промукло, пригушено, хроптаво; 
шкрипати’. – Крчи, па се поврати; → кркљати.

куга ж 1. ’тешка заразна болест која у првом реду захвата жлијезде 
и плућа’. – От куге мрло по четворо-петеро за јевту дана. 2. ’епидемија 
уопште’; ← помор.

кук кука м (Н мн. кукови) ◊. – Забоlла га нога у куку, не мере никуд.
кукуријек м ’бот. Helleborus из ф. Ranunculaceae’; ← побацити.
куница ж ’хајдучка трава; бот. Achillea millefolium’. – Кад крв иде на 

нос, узме се куница, трава зелена која има сока и гурне се у нос, у ноздрву, 
и мало се пригњечи штабљика. – Болјо га желудац и свако јутро куво и пио 
куницу.

курји -а -е у изразу: ~ око (обично у мн.) ’жуљ што се начини на нози 
од тијесне обуће’; ← бањати.
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курузни -а -о ’који се односи на кукуруз’: ~ брада  брада.
кутњи -а -е ’који се налази у углу’: ~ зуб ’кутњак’. – Покварјо м се 

кутњи зуб; зуб (изр.).
куцат[и] -а несвр.  кљуцати. – Куца кад се гноји (рана).

Л
леђа с мн. ◊. – Уватло га у леђма, ено га лежи.
леш леша м (Н мн. лешови) ’мртво тијело’. – Куд год пођеш, лешова 

има колк оћеш.
лијек -ека м (Н мн. љекови) ’средство за лијечење болести’. – Досад су 

старе жене знале лијек за плућа. – Дадне му љекар лијека, сирупа. – Троши 
љекове.

Изр. нема му лијека ’неизљечиво је болестан’. – Нема му лијека, готов 
је.

лијечит[и] лијечим несвр. ’ослобађати кога болести, исцјељивати’, гл. 
им. -ење. – А неки су јопе лијечли са травом. – Старе с жене знале лијечт 
саме. – Не знам то како је лијечито.

~ се ’исцјељивати се, опорављати се’. – Док је било рата, није се имало 
чим ни лијечт. – Лијечјо се и ишо љекарма.

лилат[и] лила несвр. ’љуљати’. – Сам лилаш зуб и испане, не треба за 
то зубар.

~ се ’љуљати се’. – Дјетету се почне лилат зуб и онда завежем конца за 
зуб и за врата, и кад отвориш врата, зуб испане.   

лишај м (Н мн. лишајеви) ’кожно обољење’. – Купо се у Турјаnц и 
изашли му неки лишајев по лицу.

лом лома м (Н мн. ломови) ’прелом кости’. – Знао је лијечт ломове, 
вамо послије и Ристана научла од њега.

лопатица ж ’плећка’. – Искочла јој десна лопатца.
луд луда лудо ’малоуман’. – Чудно се понаша, ил је она луда ил шта л 

је; → блентав, поремећен, ћакнут;  добар (изр.), памет (изр.), паметан 
(изр.), сав (изр.).

лудара ж ’врста отровне гљиве, бот. Boletus satanas из ф. Polyporaceae’. 
– Неке гљиве, лударе неке, сличне руњцама6, ал по њима имају пљеге; и 
тако, она је јела и скроз уопште није знала ништа.

луцкаст -а -о ’помало, напола луд, шашав’. – Луцкаста је, не треба 
јој замјерт; → блесав, муњен, сублентав, сулуд, туцнут, ударен, чвокнут, 
чвркнут.

6 Руњица ж ’врста јестиве гљиве’.
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Љ
љекар -ара м ’доктор, онај коме је посао да лијечи болеснике’. – Ишли 

су љекару, неко се излијечи, а неко и умре. – Ја не одам по љекарма. – Нис 
били болесни, нисам и водала љекарма. – Није било баш тако ни тије љекара. 
– Оду љекару исто; → доктор.

љековит -а -о ’који својим својствима дјелује као лијек који лијечи’. 
– Траве су све љековите, сам треба знат која шта лијечи.

љутина ж  жгаравица. – Ако те мори љутина, на Ускрс умоч кувано 
јаје у луг и појед нашешце.

М
макет[и] макнем свр. ’макнути, помјерити’. – Не мере руком макет, 

сакат је.
~ се ’макнути се, помјерити се’. – Није мого никуд макет се. И око 

годну дана он није мого, сам са штапом од лада до лада.
малеарија/ малеарија ж ’маларија’. – Грозница је нека болест, 

малеарија, све боли; → грозница 3.
малокрван -вна -вно ’који има недовољну количину црвених крвних 

зрнаца’; ← онесвијестити се.
мана ж  фалинка. – Све неко неку ману има.
Изр. срчана/ срчана ~  срчани (изр.).
мантат[и] се -а се несвр. безл.  вртити се. – Не мерем спустит главе 

колко ми се манта.
масло с  маст 1; ← скорен.
масноћа ж ’болест коју карактерише вишак масних састојака у крви’; 

← сирће.
маст ж (И са масти, Л на масти) 1. ’производ добијен топљењем 

животињског сала’: гушчја ~; → масло; ← рикавац. 2. ’густа масна материја 
која служи за лијечење неких обољења’. – Свраб био. Била је маст нека, 
давал су, па се мазал са масти.

материца ж ’женски полни орган’. – Реко, ја не знам ђе мен матерца. 
– Јајници су уз матерцу, кажу.

мекот ж ’мекоћа, оно што је меко’ (супр. отврдак). – Притисла је мекот 
између прста и напипала неки отврдак.

мелем м ’народни лијек који се привија на рану’. – Мелем је правла 
стара баба.

мелемњача ж ’некаква биљка која се привија на ране’. – На мицину 
стави лук да се огноји, иглом пробост, па ставт мелемњачу ил боквицу.
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месо с у изразу: дивје ~ ’дивље месо, болесна израслина која настаје на 
повријеђеном ткиву, рани’. – Нарасло јој неко дивје месо на ноз.

метат[и] мећем несвр. у изразу: ~ воде  вода (изр.).
метвица ж ’љековита биљка пријатна мириса из породице уснатица, 

бот. Mentha piperita’. – Скува себ метвицу за желудац, добра је; → нана.
мијур м  шклобук. – Отргла сам мијур с изгорјели.
мицина ж ’велики чир; запаљење лимфних жлијезда’. – Чир ил мицина. 

Мицина је већа. Мићо је имо на ноз, пот кољеном. – Ставља се кајмак и лук 
на мицну да се провали.

мјеур/ мјехур м 1.  бешика. – Има слаб мјеур па стално пишка. 2. ’во-
дењак’. – Прво мјехур пукне, онда за њим дијете. – Пукне мјеур па излази 
плод.

младеж/ младеж м 1.  биљег. – Младеж је црно тако на телу. Зове 
се бен или младеж. А раније се говорло биљег. 2.  ожиљак. – Кад зарасте 
рана, остане младеж. – Остане флека, младеж, да је то чир био, да је била 
нека чиба, било шта.

мождани -а -о ’који се односи на мозак као тјелесни орган’: ~ удар. 
– Мождани удар: у мозак удари чојека;  удар.

мозак мозга м (Л мозгу) ’централни орган нервног система у човјека’. 
– Без срца се живт не море, без мозга се живт не море. – У мозак удари чојека 
и не мере никуд.

мокраћа ж ’урин’. – Пече ме мокраћа; → мокрећа, пишаћа.
мокраћни -а -о ’који се односи на мокраћу’: ~ бешика  бешика.
мокрећа ж  мокраћа. – Моро је вадт крв, мокрећу, све налазе.
мокрит[и] -им несвр. ’испуштати мокраћу’. – Кажу да мокри крви.
мора ж  вјештица. – Таре, каје, дјете мора, таре га вјештица, па не 

може ноћу спават.
мрена ж ’замућење очног сочива, катаракта’. – Навуче се мрена, нека 

опонца на око, па доктор снима да боље види.
мријет[и] мрем несвр. ’губити знаке живота, падати у стање гашења 

животних функција’. – Удари тифус и ајде, само лез. Нит ко кога служи, 
ништ, мре се, и било је тога колк оћеш. – Раније, кад није било доктора, 
већином је мрло. – Прије, за онога рата, тифус био. И добје се тифус и мре 
се; → умирати.

мртав мртва мртво (одр. мртви -а -о) ’који није жив’. – Ја сом ту ноћ са 
троје дјеце ноћела са њима мртвима.

Изр. ~ длаке  длака (изр.); ~ оструга  оструга (изр.).
мршав -а -о ’недовољно ухрањен’. – Он је доста мршав, требало б да 

једе јачу рану.
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Изр. ~ ко Рим-папа ’веома мршав’. – Вид на што личи – мршав је ко 
Рим-папа.

мука ж (Д муци, Г мн. мука) 1. ’невоља, патња’. – О те тешке муке се 
разбољела. 2.  бол. – Од муке је чупала косе. 3. мучнина. – Мука м у 
желдацу, морам повратит. 4. несвјесца. – Онда, каже, дође т мука и зуји у 
глав и пане.

Изр. бит[и] на муци (мукама) ’бити у великој невољи’. – Била је на 
тешким мукама; видјет[и] муку (муке) ’(на)мучити се’; ← апарација; Ису-
сове муке ’тешке патње’. – Исусове муке сам прометла. – Напатла сам се 
Исусовије мука; преметнут[и]/ прометнут[и]/ промучит[и] муку (муке) ’много 
се намучити’. – Јој, јесам муке промучла док сам и подигла; преметнути, 
прометнути, промучити.

мулав -а -о ’глуп, умно ограничен’. – Мулава је, вид колка је, а не зна 
ни читат как треба; → мутав.

муњен -а -о  луцкаст. – Немој имат посла с њим, он је муњен.
мутав -а -о  мулав. – Мутава је, ал зна чуват овце.
мутан м ’који је мутав’. – Ено иде онај мутан, проси.
мутеша ж ’мутава женска особа’. – Она мутеша м вавијек долази на 

врата.
мутит[и] се мути се несвр. безл. вртити се. – Боли га глава: каже 

– мути му се, несвјести му се.
муцав -а -о ’који муца’. – Јест муцав, ал добар је чојек.
муцан м ’онај који муца’. – Муцане један, ништ те не разумјем; → 

муцо, муцоња.
муцат[и] -ам несвр. ’запињати у говору’. – Муца. Дошо да тражи 

колотуру, па кае: „Дај ми ко-ко-ко... точак“.
муцеша ж ’муцава женска особа’. – Она муцеша б ћела за мене, ал ја 

имам бољије цура.
муцо м  муцан. – Муцо муца, ал не ушућује.  
муцоња м  муцан. – Онај муцоња никако да одапне.
мучан мучна мучно ’којег нешто мучи, који осјећа муку.’ – Мучна сам, 

нисам тренла7 ноћес.
мучит[и] -им несвр. ’задавати, причињати муку, бол’. – Кажу кад се 

повади, да онда више не мучи.
~ се ’патити се, трпјети муку, бол’.
Изр. мучи ми се ’осјећам мучнину, гађење у желуцу’. – Мучи ми се 

стално, не мерем јест;  повраћати (изр.).

7 Тренути -нем свр. ’поспавати мало’.
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мучнина ж ’осјећај муке, гађења’. – Кад је жена трудна, зна имат 
мучнину; → мука 3. 

Изр. избациват[и] ~ ’повраћати’  избацивати.

Н
набача ж ’враџбина’. – Стално је болестан, можда је набача.
набит[и] набијем свр. ’направити, изазвати задебљање (набој, жуљ и 

сл.) усљед јачег притиска на дијелу тијела’. – Набла сам жуљ на руц.
набој м ’отврдло и загнојено оштећење ткива (на пети или табану) усљед 

притиска или убода’. – Набој буде на табану, стари људ веле од босотње. Бос 
сǫм па, каје, набјо набој. – Набој – кад на нози одоздо скочи квржца и огноји 
се. – Старе жене су знале за тај набој: расјеку главцу црвенога лука попола, 
па, како се лук листа, сваки онај лист се листа, узме, насред онога листа 
стави мало слаткога кајмака и на ватру, да се то мало запече.

наболоват[и] се -олујем се (р. прид. наболово -ала -ало) свр. ’дуго 
боловати, изболовати се’. – Наболово се, цијелу зиму је лежо.

набунут[и] -нем свр.  подбунути. – Ноге су м набунле од стајања. 
– На бунле ноге јој вире испод стола.

навућ[и] се навуче се свр. ’прекрити нешто’; ← мрена.
нагазит[и] -им свр. ’стати на неку уврачану ствар (или мјесто), што до-

носи несрећу, болест и сл.’. – Па и то је било приче да неко пролије нешто, 
направи па пролије, па да се нагази на то. – На раскршћу ђавол коло воде и 
мош нагазт на нешто и пореметит се; → натрајати.

Изр. ~ на ђаволско коло ’стати на мјесто гдје су ђаволи коло водили’. 
– Неки су, јопе, говорли да се нагази на ђаволско коло, па човек, заболи 
га нешто, дође му несвјест и падне. – Ишо у глувно доба послије поноћа и 
нагазјо на ђаволско коло; ~ на (пасји) сугреб  сугреб (изр.).

наглув -а -о ’који не чује добро’. – Наглув је он, мораш викат ак ош да 
те чује; → приглув.

нагрдит[и] нагрдим свр. ’убости, озлиједити (некога)’. – Нагрдла га је 
ножцама.

~ се ’убости се, озлиједити се’. – Нагрдла се на ексер, па узела ракије и 
то добро испрала.

нажуљат[и] -ам свр. ’изазвати жуљеве’. – Нажуљале с ме ципеле, купјо 
м ћаћа за број мање.

~ се ’добити жуљеве’. – Нажуљала сам се, пуне су м руке жуљова.
назепст[и] -ебем свр.  преладити се. – Назебо, кае, ено га кише.
назима ж  прелада. – Пије врућ чај да га проје назима.
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назират[и] -рем несвр. ’мало разазнавати, опажати чулом вида’. – Не 
види добро – сам назире понешто.

накашљат[и] се накашљем се (р. прид. накашљо -ала -ало) свр. 
’огласити се кашљањем’. – Накашљем се док пробеćедим коју.

налада ж  прелада. – Чувај дјете од наладе, облач га боље.
наладит[и] се наладим се свр.  преладити се. – Озебе, налади се. 

– Наладла се па кашље.
налаз м (обично у мн.) ’оно што се испитивањем, претрагом нађе, 

утврди’. – Доктор му је реко да дође кад повади налазе.
намјестит[и] -им свр. ’вратити у нормалан, природан положај ишча-

шени дио или уопште дио тијела, орган који је помјерен из свог нормалног 
положаја’: ~ желдац/ желудац; ~ стомак ← стомак (изр.). – Он је знао тако у 
прстима, полако кад пипа, ђе који дио припада. И то је намјестијо.

намјештат[и] намјештам несвр. према намјестити. – И дошо један 
покојни Митар Јекћ који је то намјешто. Два су човјека држала мога оца 
покојнога, а Митар је намјешто полако пипајућ, све пипајућ прстима. – Ако 
т је струњен желдац, мораш га намјештат.

нана ж  метвица. – Нана м смири желдац, нарочто она домаћа.
напад м ’изненадни наступ бола јаког интензитета’. – Имо је неки 

напад, позлило му је.
напон м (обично у мн.)  трудови. – Има напоне исто: родиш и готово.
направит[и] -им свр. ’уврачати’. – Направли су јој нешто, па се сметла.
наркоза ж нов. ’анестетичко средство, наркотик’; ← буновача.
наслество с ’насљеђе’. – И он има сушцу ко и ћаћа, то је наслество.
натећ[и]/ натећ[и] натекнем и натечем свр.  затећи. – Ако натекне 

нога, став облогу.
натицат[и] -ичем/ натјецат[и] -ечем несвр. и уч. према натећи. – На-

ти чем око врата и боли ме грло. – Натјечу ми ноге од стајања.
наткадит[и] наткадим свр. ’накадити тамјаном ради оздрављења’. 

– Запале, па наткаде с онијем; испарава с тим; → окадити.
~ се ’накадити се тамјаном ради оздрављења’. – Наткадиш се и буде т 

добро; → окадити се.
натрајат[и] -ам свр.  нагазити. – Натрајала је на нешто, није никако 

добра.
натућ[и] -учем свр. ’озлиједити притиском, ударцима и сл.’. – Испере 

прво ону рану и оно ђе с зуб натукли и онда озго привије то.
нацијело прил. у изразу: заболит[и] ~  заболити (изр.).
нашешице прил. ’(узети, појести, попити) на празан желудац, наташте’. 

– Свако јутро попије мало тог чаја нашешце, на празан стомак.
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незнана ж ’помућеност свијести’. – Отац је мање поијо гљива лудара а 
био јачи, ал и он је све по авлији одо у незнани. Ништа није знао. 

Изр. бит[и] у ~  губити се. – Па добје температуру, буде у незнани, 
боли све.

неизљечив -а -о (одр. неизљечиви -а -о) ’који се не може излијечити’: 
~ бола/ болест.

нејелица ж ’слаба исхрана; немање апетита; гладовање’; ← усукати се 2.
некција ж  инекција. – Овде некцију дају, овде вако. – И он јој дал 

неке некције против тога. – Иде на некције.
немоћ немоћи ж ’слабост, изнемоглост’. – Немам снаге, ударла м 

немоћ у руке.
неопраштина ж ’нечистоћа’; ← окрастати се.
непаран -рна -рно ’неједнак’.
Изр. имат[и] ~ очи  врљав, око (изр.). 
непокретан -тна -тно ’који се не може кретати, који је изгубио 

покретљивост’. – Има народа да је непокретан. – Лежи непокретан, годнама 
пати се, не мере, море нешто да поије, ал не може рукама својијем, не мере 
ништ.

нероткиња ж ’она која нема порода (о жени)’. – Изгледа да је Марна 
снаја нероткиња, никако да занесе. – Нема своје дјеце, нероткиња је; → 
јаловица.

несаница ж ’нездраво стање без нормалног сна’. – Мучи ме несанца, 
не спавам ноћма.

несвијест ж ’болесно стање без свијести’.
Изр. доћ[и] некоме ~  онесвијестити се. – Па човек, заболи га нешто, 

дође му несвјест и падне; паст[и] у несвијест/ у несвијест  пасти (изр.).
несвијестит[и] се несвијести се несвр. безл.  вртити се. – Несвјести 

ми се, пашћу ако не легнем.
несвјесца ж ’несвјестица; изненадно привремено губљење свијести’. 

– Имала сам несвјесцу, све м се зацрнло; → мука 4.
нијем нијема нијемо ’који нема моћ говора’. – Јадна Госпава, оно дијете 

јој рођено нијемо.
нијемац -мца м ’нијем човјек’. – Изгледа да је нијемац, сам млаца8 

рукама.
нијемица ж ’нијема женска особа’. – Нијемца је она, не мере говорт.

8 Млацат[и] -ам несвр. ’млатарати, млатити’.
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нога ж (Д нози, А ногу, Н мн. ноге, Г ногу/ ногува) ◊. – Мићо је то имо 
под ногом, имо је на ноз, под кољеном. – Он имо најдуље ноге у селу. – 
Краћа му је једна нога.

нокат нокта нов. ◊; → нотак;  кожа (изр.).
носат[и] носа несвр. безл.  вртити се. – Носа ме цјели дан, мора да 

ће промјена времена.
носећа прид. у ж. роду ’која је у другом стању (о жени). – Носећа је већ 

трећи мјесец, ал се још не види; → трудна;  други.
нотак нотка (Н мн. ноци)  нокат. – Нотак му ураста у месо, па га боли.

Њ
њекција ж  инекција.

О
обагавит[и] -им ’постати багав’. – Обагавјо, не мере одат ко свјет.
обајатит[и] -и свр. ’отврднути (о ткиву)’. – Кад је онако обајатито, 

тврдо унутра, и то кажу да ужасно боли.
обладат[и] облада свр.  освојити. – Обладала болест, не мере никуд.
облога ж (Г мн. облога) ’комад платна и сл. (обично наквашен водом 

или ракијом) који се ставља на обољело мјесто’. – Стављал су облоге од 
ракије ил од уља ил од сирћета. – Па облогу стављаш на оток, од воде ледене. 
– И све реда, реда гра скроз ко облогу, да онај сав дио покрије куд је пашче 
ујело.

обневидит[и] -дим свр. ’дјелимично остати без вида’  вид (изр.). 
– Пре тежно у старости човек обневиди.

оболење с болa. – Добјо неко оболење.
оболијеват[и] оболијевам несвр. и уч. према оболити. – Људ су 

оболијевал и умирал од сушце; → обољевати.
оболит[и] оболим свр. ’постати болестан’. – И он је од гљива био 

оболијо. – Ал доктор пазе и сам узму онај дио који је оболијо, слијепо црeво, и 
то се извади; → обољати, обољети, разболити се, разбољети се.

Изр. ~ на плућима ’бити туберкулозан’. – Обоlла је на плућма, нема јој 
спаса.

обољат[и] оболим свр.  оболити.
обољеват[и] обољевам несвр.  оболијевати. – Обољевала су и дјеца 

мала.
обољење с болa. – Кае да се не мере излијечт то обољење.
обољет[и] оболим свр.  оболити.
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оборит[и] оборим свр. ’савладати, обузети (о болести, сну и др.)’. – Није
ме до краја оборло, још се отимам.

овца ж ◊.
Изр. нису му све (овце) на броју  сав.
оглувит[и] -им свр. ’постати глув’. – Мош оглувт кад станеш на 

бурњака, а бурњак писне.
огнојит[и] се огноји се/ огњојит[и] се огњоји се (трп. прид. огнојен/ 

огнојит/ огњојен/ огњојит) свр. загнојити се. – И огноји се (набој) исто 
као чир и провали се и прође. – Имам неку огњојену чипцу на леђма.

огрбавит[и] -им свр. ’постати грбав’. – Огрбавјо о терета, а како и не б.
огребат[и] огребем (р. прид. огребо -ала -ало) свр. ’направити 

огреботину’. – Огребала ме мачка.
~ се ’задобити огреботину, начинити себи огреботину’. – Огребо се 

прескачућ тарабе.
огреботина ж ’мања површна повреда коже оштрим предметом’. – Став 

ракје на огреботну; → паротина.
одавит[и] одавијем свр. ’одмотати, скинути завој’. – Није држо можда 

још ни пе-шест дана оно влакно ланено, одавјо и рука је била здрава.
одаједат[и] се одаједам се несвр. према одајести се. – Одаједа се од 

зноја.
одајест[и] се одаједем се свр.  заујести се. – Одаједе се кад се удебља.
одамријет[и] одамрем свр. 1.  одузети се 1. – Пала кола на њега и 

одамрле му ноге. 2.  одузети се 2. – Не стеж толко руку, одамријеће т.
оданут[и] оданем свр. ’осјетити олакшање’. – Чекај, дјете, да оданем, 

није м добро; → данути, одланути 1.
одбит[и] одбијем свр. ’одрећи се нечега’.
Изр. ~ од себе рану  рана (изр.).
одбрајат[и] одбрајам несвр. и уч. према одбројити. – Покојна кума 

Лазарка је знала, кад змија уједе, да нешто одбраја. – А везато је то концом, 
нешто одбрајато. И то је народ знао: одбрајат и концом везат брадавце. – За 
изгорјел одбрајало се: „Ватра у ватру, а месо у месо.“

одбројит[и] одбројим свр. ’скинути уроке или болест с некога, бројећи 
од девет уназад’. – Ко зна одбројт о тога, одбраја – ко не зна, ћути.

одерат[и] одерем свр. ’огулити кожу’. – Одереш кољено кад панеш, па 
сагулиш кожу; → згулити, здерати, ожуљати, сагулити, сажуљати.

~ се повр. – Не скач, одераћеш се.
одеротина ж ’одерано, згуљено мјесто на кожи’. – Неће да каже оклен 

му така одеротна на руц.
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одланут[и] одланем свр. 1.  оданути. – Само да ми мало одлане.
2. ’уминути, престати (о болу)’. – Ко зерцу да м је јуче одланло.

однијет[и] безл. свр. према носати. – Однесе ме, све ми бјежи испред 
очију.

одузет -а -о  шлагиран. – Одузета јој десна страна.
одузет[и] се одузме се свр. 1. ’постати узет, парализован’; → одамријети 

1, укочити се, шлагирати се; ← шлагирати. 2. ’утрнути’. – Одузела м се 
рука од копања; → одамријети 2.

ожиљак ожиљка м ’траг на кожи од зарасле ране’. – Набо се на виле и 
остал му ожиљци на ноз; → значка 2, младеж 2, флека.

ожуљат[и] -ам свр.  одерати. – О луда глао, ожуљаћеш дјетету кожу 
том мотком!

~ се ’згулити кожу’. – Ку с пошла, ожуљаћеш се о те бодљикаве жице!
оздравит[и] -им свр.  преболити. – И тако човјек оздрави, не буде му 

ништа. – Каже, треба пребројат пун варићак прове да б оздравјо.
оздрављат[и] -ам несвр. према оздравити. – Боље му је, почео је 

оздрављат.
озепст[и] озебем свр.  преладити се. – Озебо је, боли га грло.
озледа ж ’повреда тијела’. – Озледа нека, там у њега, има на руц.
озледит[и] озледим/ озлиједит[и] озлиједим/ озљедит[и] озљедим свр. 

’нанијети озљеду’. – Запео за њу и озледјо јој ногу. 
~ се ’повриједити се’. – Пала и озљедла се. – Мош се озлиједт тако 

држећ сикиру.
ојед м ’озљеда од оједања’. – Добјо ојед међу крацима.
оједат[и] се оједам се несвр. према ојести се. – Каје, оједа се па је пече.
ојест[и] се оједем се (р. прид. оијо, ојела, ојело) свр.  заујести се. 

– Оијо се међу ногама.
окадит[и] окадим свр. наткадити; ← препаст.
~ се наткадити се. 
окилавит[и] -им свр. ’добити килу’. – Окилавјо сам носећ ону бурад.
~ се повр. – Окилавјо се од терета.
око с ◊. – Сврбе очи и боле. – Има неко на једно око не види. – Па све 

за мном очма вако.
Изр. еровчаст/ шашијаст у очима врљав, еровчаст, шашијаст. – Кад 

гледи у тебе, а реко б да гледи там неђе на страну – то се зове еровчаст ил 
шашијаст у очма; игра ми пред очима  играти (изр.); имат[и] непарне очи 
’бити врљав’. – Има неко еровчаст у очима, непарне очи непаран, врљав; 
курје око  курји (изр.); слијепе очи  слијеп (изр.), сљепочница; фаличан у 
очима  фаличан (изр.).
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окрастат[и] се -ам се свр. ’добити красте’. – Окрастала сам се око уста. 
– Дјеца се окрастају од неопраштине, добју красте.

окријепит[и] окријепим свр.  поискати2. – Све јој ври у глав од ушију, 
морам је окријепт.

~ се повр. – Окрјепла сам се јуче, милина Божја.
окуветит[и] се -им се свр. ’добити снагу, опоравити се’. – Мало ко почо 

јест, окуветјо се;  оправити се.
олово с ’комадићи тог метала који се користе за салијевање страве’. 

– И онда страве салијевала: узме олова, растопи и салије оно у воду и онда се 
тамо, некако се мора направт оно кад се оно олово стисне.

онесвијестит[и] онесвијестим свр. ’изазвати код некога несвијест (удар-
цем, опојним средствима и др.)’. – Пао му цријеп на главу и онесвјестло га.

~ се ’пасти у несвијест’. – А он се онесвјести: ил је малокрван, ил му је 
тлак; → замријети;  доћи (изр.), несвијест (изр.).

опекотина/ опекотина ж нов. изгоријел. – Узме се маст и намаже се 
опекотна.

операција ж нов.  апарација.
оперисат[и] -ишем свр. и несвр.  аперисати. – Миле Богданов исто 

био шашијаст у очима, па је оперисо.
~ се -ишем се свр. и несвр.  аперисати се. 
опећ[и]/ опећ[и] опекнем свр. ’повриједити ватром или нечим врелим’. 

– Опекла сам прсте кувајућ пекмез.
~ се  изгорети. – Ако се опекнем, ти ш бит крив.
oпна/ опона ж ’танка кожица којом је обложено ткиво, неки орган, 

овојница’. – Каже, кад се оперише слијепо цријeво и, каже, ако неће доктор 
пазт док се расјече стомак, oпна та, одма ту цријева излазе. – Рођен је у некој 
опони: баба је говорла да му нико ништ не може уврачат.

опоница ж дем. од опона; ← мрена.
оправит[и] се -им се свр. ’удебљати се и добити снагу’. – Оправјо се, 

није више онако слаб;  окуветити се.
опремит[и] опремим свр. ’упутити’. – Опе мораш повадт крв, мокрећу, 

па оне све налазе, па по тијем налазма ић ђе те опреми.
орас м (Г мн. ораса) ’орах, бот. Јuglans regia’; ← газ.
орган -ана м ’дио организма који врши одређену, специфичну 

функцију’. – Док ови органи – то не, то је све привезано. На пример: плућа, 
џигере, бубрез, то не мере тако да испадне.

оронут[и] оронем свр.  ислабити. – Откад умрје Цвијо, плао је 
оронла за кратко вријеме.

осакатит[и] -им свр. ’учинити сакатим’. – Не туц се с њим, осакатће те.
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~ се ’нанијети себи тешку озљеду, постати сакат’. – Осакатјо се режућ 
дрва, не мере радт том руком више.

освијестит[и] освијестим свр. ’повратити из несвијести’. – Нисмо му ми 
ништа знали, освијестl га доктор.

~ се ’повратити се из несвијести’. – Освјестла се након двје-три минуте; 
 доћи (изр.);  разабрати се.

освојит[и] освојим свр. ’узети маха, овладати’. – Неки чак избацују 
крви, кад већ освоји болест, кад уфати маха; → обладати.

осип м ’болест коже у виду приштића, мјехурића и сл.’. – Добјо је осип 
од прљавштине.

осипат[и] се -ам се несвр. према осути се. – Кад имаш оспице, оспаш 
се по телу.

ослијепит[и] -им свр. ’потпуно остати без вида’. – Море ослијепт човјек 
кад вари нешто; → оћоравити;  вид (изр.).

оспице ж мн. ’заразна дјечја болест коју карактерише црвени осип по 
тијелу’. –Оспице су дјечја болест.

оструга ж у изразу: мртва ~ ’дивља купина Rubus fruticosus; биљка 
чији се чај у народу користи за јачање коријена косе, и као помоћ да жена 
затрудни’. – Куван па пит коријен мртве оструге за занијет ил за косу;  
мртав (изр.).

осут[и] се оспем се свр.  изасути се. – Осуо се пот пазуом.
осушит[и] се осушим се свр. 1. ’постати сув, сасушити се’. – Осушла 

јој се нога па не мере одат. 2. ’сасвим омршавити’. – Осушла се од болести; 
 утањити се, ушиљити се.

отачат[и] отачам несвр. према оточити, гл. им. -ање. – Оћмо л отачат 
зуб?

отврдак -тка м ’отврднуло, задебљало мјесто на кожи’ ← мекот;  
прираслица.

отећ[и]/ отећ[и] отекнем и отечем свр.  затећи. – Језик може да 
заболи, да отекне. – Ту отече иза ува. – Жига, боли, ић не мереш, укочи 
те, отече кољено, отече глежањ, рука, врат, кичма. – Неће отећ, а ак отече 
– отече. – Отекла јој рука. – То још поготову онда отекне ако те ујела оса.

отицат[и] -ичем/ отјецат[и] -ечем несвр. и уч. према отећи. – Отјече 
му нога у последње вријеме. – Огноји се, скочи, буде, и то док се не провали, 
то отјече, боли и мучиш се.

оток м ’отеклина’. – Каже, кад уједе ос или пчела, отекне, а он узму 
кашку ил узму нож и репом кашке маже, маже по ономе. Трља, трља и као 
то спане оток. – Мораш ставт неку облогу да спане оток.
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оточит[и] оточим свр. у изразу: ~ зуб ’напарити болестан зуб над 
лонцем вреле воде, док врачара нешто одбраја, да би, по народном вјеровању, 
изашао црв из зуба’. – Оточијо сам зуб и више ме не боли.

отпоран -рна -рно ’издржљив’. – Неко није отпоран, па нашкоди му. 
– Он је отпоран на све.

отров м ◊ ← отровати се.
отроват[и] отрујем свр. ’учинити отровним, изложити дјеловању 

отрова’. – Ћео га отроват, ал не успједе.
~ се ’узети отров’. – Отров се знао дат неком, па да се отрује исто.
оћоравит[и] -им свр. ослијепити;  вид (изр.). – Оћоравла сам прије 

три годне.
офурит[и] -им свр. ’опећи врелом водом или паром’. – Офурла сам руку 

врелом водом; → сфурити.
~ се ’опећи се, опарити се’. – Просула је лонац вреле воде на себе и 

офурла се; → сфурити се;  изгорети.
очибат[и] се очибам се свр.  ишчибати се. – Диро лице прљавим 

рукама па се очибо.
очињи -а -е/ очни -а -о ’који се односи на очи, који припада очима’.
Изр. ~ вид  вид (изр.); очни зуб  очњак; зуб (изр.).
очњак -ака м ’зуб између сјекутића и кутњака’. – Очни зуби, очњаци, с 

јој накриво никл;  зуб (изр.).
оџа м (Г мн. оџа) ’хоџа, по народном вјеровању, скида враџбине, уроке 

и сл. (помоћу записа) са болесних’; ← доктор, запис.
ошамутит[и] ошамутим (трп. прид. ошамућен/ ошамутит) свр. 

’помутити свијест, скоро онесвијестити’. – Мало попје, ошамути га и не зна 
ништа. – И не зна он шта га боли, ошамути и пане.

~ се повр. – Излаз одатле, мош се ошамутит о тог дима.
ошугат[и] се -ам се свр. ’постати шугав, добити шугу’; ← шуга.

П
падавица ж  живчана. – Лексија је имала падавцу, напила се ракије 

ко дјете и добила падавцу.
пазуа ж ’пазух, пазухо’; ← укривити.
палаћур -ура м ’откинути дио нечега (прста, хаљине и др.)’. – Оćеко је 

комад палца и ишо доктору да сашије онај палаћур што је висјо.
памет ж ’разум’.
Изр. не бит[и] при (својој, чистој) памети/ памети ’бити луд’. – Чим 

тако прича, није при памети. – Није он при својој памети, ја ти кажем – од 
отоич завија ко пашче;  луд.
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паметан -тна -тно ’који је здрава, нормална ума’.
Изр. није ~ ’није психички здрав; није при здравој памети’. – Он није 

паметан, сашо је у поток и замало се удавјо;  луд.
пара ж ’дах’. – Чује т се пара из уста. – Смрди му пара.
паротина ж  огреботина. – Опер ту паротну ракјом да се не б дало 

на зло.
пас м (Л у пасу) ’струк’. – Била танка у пасу; → појас.
паст[и] панем и паднем (р. прид. паво/ пао пала пало) свр. ◊.
Изр. ~ у кревет ’разбољети се’. – Паво је у кревет и, изгледа, неће ни 

устат; ~ у несвијест/ ~ у несвијест  несвијест (изр.); онесвијестити се. 
– Пао у несвјест. – Пала у несвјест од глади.

патрљак/ патрљак -љка м ’остатак осакаћене, одсјечене ноге или 
руке’. – Стао на мину и осто му сам патрљак од ноге. – Шта он море радт с 
оним патрљком од руке?

патуљак/ патуљак -љка м ’кепец’. – Кад је неко јако мален, каже се 
– низак ко патуљак. – Осто је мален ко патуљак.

пелим м ’пелен, бот. Artemisia absinthium’. – Пелим је добар за 
проједање.

периода ж ’менструација’; → вријеме.
перутат[и] се -ам се несвр. ’постајати перутав’; ← тјемењача.
петни -а -о ’који се односи на пету’: ~ жиле  жила.
пијур м  шклобук. – Изгорла сам, рука м била пуна пијурова.
пилећи -а -о у изразу: ~ прса/ прса  прса (изр.).
пинцето с нов. ’пинцета’. – Узме пинцето и почупа м бадље.
пирика ж ’пиревина, бот. Agropuron repens’. – Покојни ђед је сушјо и 

пио пирику, корјен, за желдац и за смирење.
пишат[и] -ам несвр.  мокрити.
Изр. ~ пода се ’мокрити у кревету’. – Ако дјете пиша пода се, треба наћ 

шупљо дрво да пиша, да се помокри.
пишаћа ж  мокраћа. – Пишаћа му се црвени ко крв.
пјегавац -авца м ’тешка заразна болест цријева која се манифестује 

пјегама на тијелу’. – Прије, за онога рата, пјегавац био;  тифус (изр.).
пјена ж ’густа бјелкаста пљувачка на уснама човјека која се ствара у 

неким болестима’. – Иде му пјена на уста.
пламеница ж ’навала крви у лице’. – Чим попје чашцу ракје, увати га 

пламенца.
плућа с мн. ◊. – И каже, оздравијо чојек, ко да никад није постојала 

болест плућна, на плућма, звана сушца;  џигера (изр.).
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Изр. имат[и]/ обољет[и] на плућима ’бити туберкулозан’. – Има на 
плућма, а и брат му је умро од сушце. – Оболијо на плућма још у војсци;  
имати (изр.), сушичав.

плућни -а -о ’који се односи на плућа’: ~ бола/ болест  бола (изр.); ~ 
болесник  туберан.

пљега ж (Г мн. пљега) ’мрља жућкасте или мрке боје на кожи’. – Добла 
је по рукама пљеге од старости.

пљувача/ пљувачка ж 1. ◊. – И у пљувачки чак кажу да се избацује, да 
може пријећ болест; → расо 2. 2.  шлајм. – Искашље густу пљувачу.

побацит[и] побацим свр. ’абортирати’. – Да извинеш, има кукуријек 
трава, па ископа жиљу, па очисти, па оздо тури у материцу, прободе, и готово 
– побаци дијете; → смакети 2.

побачај м ’прекид трудноће, абортус’. – Имала је три побачаја, сад не 
мере занијет.

побјешњет[и] -есним свр. ’побјеснити, добити бјеснило’. – Мош 
побјешњет ак т уије бијесно пашче.

поболит[и] (се)/ побољат[и] (се)/ побољет[и] (се) поболи свр. 
’разбољети се једно по једно, редом се разбољети’. – Прије народ био 
здравији, сад побоlло пуно свијета. – Наишло нешто и побољала м се дјеца. 
– Побољел људ.

повит[и] (се) повијем (се) свр.  згурити (се). – Ода повијен, повијеније 
рамена, леђа.

повратит[и] повратим свр.  избљувати. – Дијете, кад рану једе, 
поврати.

повратит[и] се повратим се свр. 1. ’доћи у раније, нормално стање, 
оздравити’. – Пала је у несвјест, ал се брзо повратла. 2. ’поново се појавити, 
обновити се’. – Таман је усто из кревета, а оно се повратла болест.

повраћат[и] -ам несвр. и уч. према повратити. – Повраћа и боли га 
стомак.

Изр. повраћа ми се  мучити (изр.). – Повраћа м се, ал не мерем 
повратит.

поган -а -о ’отрован’. – Покојна кума Лазарка је знала кад змија уједе 
човјека, онда се, каже, брже-боље узме некве шпаге ил неки појас, па се 
превеже тијело изнад, да не иде према срцу и горе у тијело даље, она погана 
крв, и то се добро стегне.

погрбит[и] (се) -им (се) свр.  згурити (се). – Погрби леђа кад носи 
пун сепет. – Виде Петка – погрбјо се ко да му је све пропало.

погубит[и] се погубим се свр. ’изгубити моћ расуђивања’. – Погубла 
се, а није ни чудо, које су годне.
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погубљен -а -о ’који је без моћи расуђивања (обично за старе, сенилне 
особе)’. – Мало је погубљен, не зна шта говори.

погурит[и] (се) -им (се) свр.  згурити (се). – Исправ се, што с се тако 
погурла?

подапет -а -о ’који је дјелимично смањене покретљивости усљед 
недовољне одијељености од доњег дијела усне шупљине (за језик)’. – Имам 
подапет језик па нисам дуго могла добро изговарат; → припет, сапет;  
језик (изр.).

подбадат[и] подбада несвр. и уч. према подбости. – Подбада ме испод 
десног ребра.

подбачат[и] подбача несвр. и уч. према подбочити. – Подбача ме 
испод ребара.

подбост[и] -боде свр. безл. ’осјећати болове, жигове испод ребара или у 
доњем дијелу стомака’. – Кад ме подбоде, скочим из кревета;  подбочити.

подбочит[и] подбочи свр. безл. ’осјећати јак притисак, подупирање 
испод ребара или у доњем дијелу стомака’. – Подбочло ме у стомаку;  
подбости.

подбунут[и] -нем свр. ’отећи, надути се’. – Од пића је подбуно. 
– Подбуно је од спавања; → забунути, набунути.

подмијурит[и] се -ијури се свр. ’покрити се мјехурима, добити пли-
кове (нпр. кад се човјек опече)’. – Офурјо се па се подмијурла кожа; → 
ишклобучити се, пошклобучити се.

подраст[и] подрасте свр. ’нарасти, нићи испод зуба (о зубу)’. – Некога 
има зуба, па је мало там-вам. Кад је вадјо, није и добро повадло и један мимо 
други. Нећ да вади зуба, а оно подрасте, кае, зубоња... Дијете, лила се зуб, а 
оно не да извадт, а оно подрасте.

подребрица ж ’болест при којој болесник осјећа бол испод ребара’. 
– Има подребрицу, каје, боли ме испод ребара.

Изр. водена ~ ’болест за коју је карактеристично нагомилавање 
течности у предјелу испод ребара’; сува ~ ’болест за коју је карактеристичан 
бол, али не и нагомилавање течности у предјелу испод ребара’. – Има сува и 
водена подребрица. Водена – скупља се вода у чојеку.

поживчанит[и] -им свр. ’постати живчан’. – Поживчанла сам од 
сикирације;  живци (изр.).

позледит[и]/ позледим/ позлиједит[и] позлиједим/ позљедит[и] 
позљедим свр. ’поново повриједити, постати горе (о рани, повреди) усљед 
инфекције и др.’. – Паз да не позледиш рану прашном. – Позлиједјо је руку 
радећ.
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~ се ’постати поново болесним, погоршати се (о болести, повреди и 
сл.)’. – Није му ћела зараст рана, него се позледла.

поискат[и]1 поиште свр. безл. у изразу: поискало ми се ’осјетио сам 
потребу за неком храном или пићем’. – Није м се ништа поискало;  
тражити (изр.).

поискат[и]2 поиштем (р. прид. поиско -ала -ало) свр. ’потражити 
ваши по глави, побискати’. – Комшинца ме поискала, имала сам ушју; → 
окријепити.

~ се повр. – Морам се поискат, сврби ме глава.
појас м  пас. – Боли ме испод појаса, мора да сам се наладјо.
поједен -ена -ено  изједен. – Ако је пуно поједен зуб, мораш га вадт.
појест[и] се поједе се свр.  изјести се. – И пуно прије се зуб поједу, 

буду онда шупљи.
покарет м ’особа с тјелесним недостатком или психичким поремећајем’. 

– Покарет је од рођења, јадник јадни; → гурабет.
покварен -а -о 1. ’болестан’: ~ зуб  изједен; ~ желудац; ~ стомак/ 

трбу. – Поправла сам два покварена зуба. – Да т је покварен трбу, повраћала б;
2. ’ишчашен’: ~ нога; ~ рука. – Покојни Ристо је знао намјестит покварену 
ногу ил руку.

покварит[и] покварим свр. 1. ’довести у болесно стање’: ~ желдац/ же-
лудац, ~ стомак. – Покварјо је желдац па рига. – Покварјо је стомак у војсц. 
2.  ишчашити. – Пао је и покварјо руку и Јово му је намијешто.

~ се ’доћи у болесно стање’. – Покварјо м се желудац, морам скуват 
риже на воду.

покочит[и] -и свр. ’укочити, стегнути више дијелова тијела истовре-
мено’. – Покочи ме па се не мерем макет. – Свега га покочло; → скочити.

покрвавит[и] покрвавим свр.  закрвавити. – Покрвавјо очма ко 
бијесан пас.

полент [< поленити/ поленути] свр. ’загрцнути се храном или 
течношћу’. – Поленло м, оде м на страну. – Дајде м воде, полену м рана.

полудит[и] полудим свр. ’полудјети, постати луд’. – Био у рату, свашта 
гледо и полудјо; → излудити, пореметити се, сметнути се.

помор м ’нагло умирање у великом броју од какве заразне болести, 
глади и сл.’. – Помор кажу кад неђе удари куга нека на силан народ.

понијет[и] -есем свр.  занијети 1. – Кад сам понијела прво дијете, 
отшо је у војску. – То је мен донијела Анђа Петрова, кад сам ја Раду понијела.

попет[и] се попне се свр.  изаћи. – Попело м се нешто на лице – 
рекне се тако кад је нека чибуљка ко у мене овда.
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поприштат[и] се поприштам се свр. ’осути се приштевима, гнојаницама 
и сл.’. – Сав се попришто; → исприштати се.

попустит[и]/ попустит[и] попустим свр. ’изгубити пређашњу 
солидност’. – Попустл му живци, не мере слушат галаме.

Изр. ~ на живцима  живци (изр.).
порађат[и] (се) порађам (се) несвр. према породити се. – Порађала се 

пет пута – родла четри ћер и сина. – Порађала је бабица, затекла се у селу, 
дошла брату у госте.

пореметит[и] -еметим свр. ’нарушити нормално стање нечега’. – Он с 
њу пореметл својом беспослицом.

~ се  полудити; ← нагазити.
поремећен -а -о луд. – Била је мало поремећена, почне се смијат 

безвезе.
породит[и] породим свр. 1. ’родити у више махова, изродити’. – По-

родла сам троје дјеце. 2. ’помоћи коме при порођају’. – Породјо ме доктор 
Марко.

~ се ’донијети дијете на свијет’. – Породла се послије поноћи.
посат[и] посем свр. ’посисати, исисати’. – Још су старе жене вјeровале 

да има нека вјeштица што посе дијете мало. Нарасту сисце, буду големе. 
Бoли, каже, буду тврде. Боле, дијете пишти. Не да се ни окупат ни превт. 
Онда су старе жене, начну зубма чешаљ лука, ал сам зубма начет чешаљ 
лука и оно помазат, каже, вјeштица бјeжи о тога и неће посат дјетета.

последица ж 1. ’оно што произилази из узрока’. – Сам се лијечјо и 
никад није имо последица. 2. ’постељица, плацента’. – Послије лежи се, па 
онда изађе она последица. У говечета је пометна, а ово је последца.

поткратит[и] се поткрати се свр. ’постати краћи’.
Изр. поткратјо му се језик ’тешко, с муком говори (због болести); у на-

роду постоји вјеровање да ће таква особа ускоро умријети’. – Поткратјо му 
се језик, неће дуго, готов је; језик (изр.). 

потрешен -ена -ено/ потрешен -а -о ’растројен, који је у стању нервне 
узнемирености’. – Потрешен био за тим сином. – Имала удес па је била 
потрешена.

пошклобучит[и] се -обучи се свр.  подмијурити се. – Намаж зејтином 
ђе с изгорла, да се не пошклобучи.

пошкорат[и] се -ам се свр. ’добити боре’; ← шкора.
прашак -шка м (Г мн. прашака, А мн. прашке) 1. ’љековита материја, 

самљевена у прах’. – Претежно су даал масти неке и прашке. 2.  таблет. 
– Даће му љекар прашака за апетит, оно ће почет јест. – Лијечи га некцијама 
и прашцима. – Дај ми прашак за главу, пуче м глава.
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пребит[и] пребијем (трп. прид. пребијен/ пребит) свр. 1.  прекршити. 
– Поклизно се и пребјо руку. – Пао и пребјо (руку). 2. ’претући’.

Изр. вући се ко пребијен/ вући се ко пребијена мачка ’тромо ходати’. 
– Пожур, што се вучеш ко пребијен! – Вуче се ко пребијена мачка, а ништа 
му не фали.

преболијеват[и] -олијевам несвр. и уч. према пребољети. – То мало 
ко да је преболијево, а јопе неки, тај други тифус, могли су се излијечт, ал у 
болnцу ко оде на вријеме.

преболит[и]/ пребољат[и]/ пребољет[и] преболим свр. ’поново поста-
ти здрав, опоравити се’. – Исто је тако боцкала оно мјесто и ону крв исти
скала, истискала и преболи и ништа не буде. – Ако би пукло слијепо црeво, 
онда је пуно теже то преболт и теже се остаје; → оздравити, прездравити.

превезат[и] превежем свр. ’свезати, стегнути завојем, марамом и сл.’; 
← поган.

прежигнит[и]/ прежигнут[и] прежигне свр. безл.’сијевнути, пробости 
(о болу)’. – Кад ме прежигнуло, скочјо сам по метера; → прожигнути.

прездравит[и] -им свр.  преболити. – Ићу с тобом док прездравим.
прездрављат[и] -ам несвр. и уч. према прездравити. – Прездравља, ал 

никако да устане из кревета.
прекинут[и]1 -нем свр. ’преломити, наглим покретом раздијелити на 

дијелове’; ← зуб.
~ се ’преломити се’. – Неки су м се знал прекинт зуби.
прекинут[и]2 -не свр. ’уморити, усмртити’. – Претежно велка 

темпаратура и немоћ, и не може јест, и тако га прекине.
преклапат[и] преклапам несвр. ’пресавијати’. – Не мере преклапат 

ноге, него шепа. – Посијечеш ногу, посијечеш кост. То нема више да мореш 
преклапат. То ћеш морат остат укочено, идеш, шепаш.

прекршит[и] прекршим (трп. прид. прекршен/ прекршит) свр. ’сломи-
ти, поломити’. – Пане и прекрши ногу. – Није прекршито, него с ишчeвиљјо 
ногу; → пребити 1, скршити, сломити.

~ се ’преломити се’. – Море се прекршт нога ак се ода по клизавом.
прелада ж ’прехлада, назеб’. – Вене – и то долази од преладе и од 

терета, стајања; → назима, налада.
преладит[и] се преладим се свр. ’прехладити се, обољети од прехладе’. 

– Човек може се преладт, кашљат; → назепсти, наладити се, озепсти.
прелазан -зна -зно у изразу: ~ бола/ болест  бола (изр.).
преметнут[и] -нем свр. у изразу: ~ муку (муке) мука (изр.).
пренијет[и] -несем свр. ’задржати у утроби дијете дуже него што се 

очекује’. – Пренијела двије јевте, па се препала, ал све било добро.
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препаст ж ’јако изненађење које изазива страх’. – Ушла је у њега 
препаст откад га је збо во. – Препаст, кат се дијете препане мало некога. 
Онда, каже, треба ишчупат длаку косе ил, ак се препане кокош, и перку, па 
дијете окадт и, каже, та препаст онда изиђе. Онда се не боји, спава фино.

преписат[и] препишем свр. ’одредити болеснику средство за лијечење’. 
– Преписо м је љекар неке таблете; → прописати.

прерастат[и] прераста несвр. и уч. према прерасти. – О Јоване, 
прераста л т нога?

прераст[и] -асте свр. ’зарасти (о сломљеној кости)’. – Није држо, 
можда, још ни пе-шест дана, одавјо и рука је била прерасла ко кад никад 
није ни пукла. – Скрши ногу – оно четри даске увеже тако, рамље, рамље и 
прерасте, па како му буде.

преслица ж ’преслица, бот. Еquisetum и Е. arvense’. – Курузна брада, 
преслца трава и бопце од смрекве – за бубреге пито.

прећ[и] пређе свр.  прионути.
приањат[и] приања несвр. и уч. према прионути. – Сушца приања, не 

прилаз таквим болесницма.
привијат[и] привијам несвр. и уч. према привити. – Стави се прави 

восак и то се кува и узме ланену крпу и у то умочи и то привија.
привит[и] привијем свр. ’завити, умотати завојем, крпом и сл.’. – И 

онда озго на рану привије то зрње гра.
приглув -а -о  наглув. – Приглува је, не чује сваке.
приздравит[и] -им свр. ’донекле, дјелимично оздравити’. – Приздравла 

је, ал, све м се чини, опе ће се разбољет.
приздрављат[и] -ам несвр. и уч. према приздравити. – Помало 

приздравља, ал још нема снаге.
пријећ[и] пријеђе свр.  прионути. – Сушца је прелазна болест, може и 

са причањом, и у пљувачки чак кажу да се избацује, да може пријећ. 
примат[и] прима несвр.  варити.
~ се ’лако се дебљати, бити склон дебљању’. – Тако се прима: што гођ 

поије, оно дебело, њега се прима.
прионут[и] прионе свр. ’прећи, пренијети се од једнога другоме (о 

болести)’. – Он је плућни болесник и немој близу њега, прионће. Немој те 
фамелије; → прећи, пријећи.

припет -а -о  подапет. – Не мере добро причат, можда му је језик 
припет.

прираслица ж ’отврдак који прирасте уз неки дио тијела, уз неки 
орган’. – Нарасла му нека прираслица, отврдак неки на руц;  отврдак.
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притисак -ска м ’напетост којом крв кружи, циркулише у артеријама: 
висок ~, низак ~, доњи ~, горњи ~, срчани/ срчани ~. – Висок притисак имаш 
и мореш умријет о тога; → тлак.

Изр. има ~  тлак (изр.).
причепит[и] причепим свр. ’притиснувши повриједити прсте (ноге 

или руке)’. – Залупјо је врата и причепјо м прсте; → учепити.
пришт м (Н мн. приштови)  гнојаница.
Изр. црни ~ ’кожна болест’. – Црни пришт је кожно обољење, опасно.
пробадат[и] пробада несвр. и уч. према пробости. – Пробада, ал јако 

пробада. Тешко се оном кога пробада.
пробост[и] -е свр. ’изазвати нагли непријатни осјећај пробадања у 

тијелу’. – Кад ме прободе у крстма, не мерем се макет.
провалит[и] се провали се свр. ’прснути, распући се испустивши све 

што се унутра накупило’. – Да се провали чир, ставиш црвенога лука и онда 
исцури гној.

прождријет[и] прождрем свр. ’прогутати’. – Не мерем прождријет 
ништа, колко ме грло боли.

прожигнит[и]/ прожигнут[и] -е свр. безл.  прежигнути. – Кад ме 
прожигне испод ребара, не мерем никуд.

прозукнут[и]/ прозућ[и] прозукнем (р. прид. прозуко -ла -ло) свр. 
’ублиједити и ослабити’. – Шта т је, што с тако прозуко?

Изр. ~ ко крпа ’постати врло блијед’. – Прозуко је ко крпа, нешто му 
фали.

проједат[и] проједам несвр. и уч. према пројести, гл. им. -ање; ← 
апетит, пелим.

пројест[и] -једем свр. ’добити апетит’. – Ако не једе, даће му љекар 
прашака за апетит, оно ће пројест;  апетит (изр.).

прокрвавит[и] -крвавим свр. 1. ’учинити крвавим’. – Чешала, чешала 
и прокрвавла биљег. 2. ’постати крвав, потећи крвљу’. – Прокрвавла је, мора 
у болnцу.

прољев м ’учестало пражњење цријева у облику ријетке столице’. – За 
прољев најбољи је лист од туње и тучја трава; → сраћка.

прометнут[и] -нем свр. у изразу: ~ муку (муке) мука (изр.).
промутит[и] промутим свр. само у изразу: ~ крви ’мокрити крв’. – Ошли

су му бубрез, промутјо је крви.
промучит[и] -им свр. у изразу: ~ муку (муке) мука (изр.).
прописат[и] пропишем свр.  преписати. – Мораш ић љекару да т 

пропише маст некву.
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просипат[и] се -ам се несвр. према просути се. – Почео се проспат 
најприје по лицу.

просут[и] се проспем се свр.  изасути се. – Попла неки прашак и 
просула се око уста.

прошарат[и] се прошарам се свр.  изасути се. – Сав се прошаро од 
оспица.

прошупљит[и] се прошупљи се свр. ’постати шупаљ (о зубу)’. – Ни-
сам знала да м се прошупљио зуб, да имам шупаљ зуб, док нисам ошла код 
зубара.

прса/ прса с мн а. ’предњи дио тијела од врата до трбуха’. – Ропће, 
баца му прса. б. ’тај дио тијела као сједиште плућа и срца’. – Бољела прса ко 
је болово од сушце.

Изр. кокошња/ пилећа ~ ’прсни кош, са стране стиснут, а с предње, 
горње стране испупчен’. – Надула јој се она њена кокошња прса. – У мојој 
фамилиј нико није имо пилећа прса; кокошњи, пилећи.

прст м (Г мн. прста/ прстију) ◊; ← гњојав, кљако.  
пупак пупка м 1. ’мала, округла удубина у кожи на средини трбуха, 

остала пошто је при породу пререзана пупчана врпца’. – Желудац је на 
пупку. 2. ’пупчана врпца’. – Кад родиш, одсјече се пупак и свилом се завеже. 
Он отпане кад буде неколко.

пућ[и] пукне свр. ’пукнути, поломити се’. – Изнад шаке јој пукла рука.
пушавац м ’пухара, бот. Lycoperdon bovista’. – Пушавац на ледни 

израсте ко гљива, бијело па позелени, и буде пра и на ране стављал тај пра.

Р
радит[и] ради несвр.  варити; ← желдац, крушни (изр.).
разабрат[и] се -берем се свр. ’доћи себи, освијестити се, повратити 

могућност расуђивања’. – Чекај да се разаберем, још ми игра пред очма;  
освијестити се.

разболит[и] се разболим се свр. оболити. – Разбоlла се Анка, не 
мере никуд. 

разбољет[и] се разболим се свр. оболити. – Разбољет се мош лако 
ак се не чуваш.

Изр. ~ насмрт ’бити веома болестан, бити на ивици смрти’. – Разболијо 
се насмрт, ал су га дјеца дворла и извуко се.

разонода ж ’оно што разонођује, забава’.
Изр. бит[и] у ~  коштирати се. – Осјећају немоћ ти туберани, и не 

смију радт, и морају бит више у разоноди.
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разрок -а -о  врљав. – Једно око му гледа у страну, разрок је.
рак рака м нов. ’тешка болест која обухвата разне врсте малигних 

тумора’. – Није било прије рак ил ово ил оно; бола (изр.).
ракат[и] рачем несвр. према ракнути. – Смучи м се кад чујем како 

раче.
ракнут[и] ракнем свр. ’испљувати слуз из грла и душника’. – Проубај 

да ракнеш, биће т лакше.
рамат[и]/ рамљат[и] рамљем несвр.  шепати. – Мораш тако рамат 

док не прерасте. – Метне двије дашчице, па увеже ногу, па тако рамље.
рана ж ’храна’.
Изр. одбит[и] од себе рану ’бити на дијети’. – Одбије од себе рану, 

не једе, једе друго; одбити (изр.); пазит[и] се/ чуват[и] се раном ’водити 
рачуна о исхрани, бити на дијети из здравствених разлога’. – Мора се чуват 
раном: не смје масно, не смје слатко. – Туберани се морају чуват раном и 
бољу рану трошт. – Био годнама болестан, ал чојек се пазјо раном, и лијечјо 
се, и љекарма, и штошта; .

раскопат[и] свр. безл. ’осјећати узнемиреност у тијелу’. – Раскопа ме, 
попустл су м живц.

расо расола м 1. ’слана вода у којој се кисели купус и сл.’. – Расо се 
пије за чир. 2. пљувача 1. – Расо му иде на уста.

распадат[и] се -ам се несвр. и уч. фиг. ’усљед болова имати осјећај да 
се неки дијелови тијела раздвајају, распадају’. – Јуче товарла курузе, сад ми 
се распадоше леђа, мора да ће промјена времена.

рашћесит[и] рашћесим свр. ’раширити, отворити широм’. – Шта с 
рашћесла та уста?

~ се ’раширити се, разићи се’. – Он су му повадли конце, а рана се 
рашћесла, зинла скроз.

ребро с (Н мн. ребра, Г ребара) ◊. – Боли ме испод ребара, можда је жуч.
ренген м нов. ’рендген’. – Водјо ме на ренген да сликам руку.
репњача ж ’репна кост’. – Боlло ме дуго у репњач, па престаде. – Отка 

сам пао с басамака, боли ме у репњач.
реум м ’реуматизам’. – Од реума нико није умро, него се само крпи 

и лијечи. – Боле ноге, кости, руке... то су реуми; → костобоља, реума;  
кошћен.

реума ж  реум; ← бљушт.
рецепат м ’рецепт’. – Не мош дић лијек на рецепат.
ригат[и] -ам несвр. ’повраћати уз јако напрезање желуца’. – Рига, 

никако не ушућује;  бљувати.
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ријез м (Н мн. рјезови) ’рез, зарезано мјесто на тијелу’. – Кад би пукло 
слијепо црeво, доктор морају правт већи рјез и да ваде црeва.

рикавац -авца м  кашаљ (изр.). – Ко добје рикавац, ујутро пије 
гушчју маст, не мере се стинт никад та маст.

рипат[и] рипам несвр. ’шуштати, кркљати при кашљу’. – Покисо 
прошле субате и сад рипа, не престаје.

рисeк м ’срчани удар’. – Кае, ударјо га рисeк.
родит[и] родим свр. ’донијети дијете на свијет’. – Било је доктора, ал ја 

родла све и једно кот куће.
~ се ’доћи на свијет рођењем (о дјетету)’. – Прије су старе жене говорле: 

роди се за ред стотну дјеце и једно, оно једно не мере имат дјеце.
ром -а -о  багав. – За оног ко рамље каже се да је ром.
роптат[и] ропћем несвр. ’бити у хропцу, тешко дисати и кркљати пред 

смрт или у тешкој болести’. – Неће дуго, ропће от синоћ, бори се с душом.
росопад м ’росопас, бот. Chelidonium maius L., биљка која се користи за 

лијечење брадавица’. – А неки су јопе лијечли (брадавце) са травом. Зове се 
росопад, има жут сок, жут. Па мазал с тијем.

рука ж (Г мн. рукува) ◊. – Онда је узео двије дашчице, отесо и ставјо 
око руке; ← заглувити.

С
сав сва сво у изразима: не бит[и] ~ свој; нису му све (овце) на броју 

’није при здравој памети, луд је’. – Није сав свој – диго сикиру на чојека;  
луд, овца (изр.).

савијат[и] (се) савијам (се) несвр. и уч. према савити (се). – Савија 
леђа кад ода. – Остарла и Перса, ено је савија се земљ.

савит[и] (се) савијем (се) (трп. прид. савијен -ена -ено и савит -а -о) свр. 
 згурити (се). – Што с савјо леђа ко кака баба? – Савјо се до свете земље.

сагулит[и] сагулим свр.  одерати.
~ се  одерати се.
сажуљат[и] -ам свр.  одерати. – Не клеч, сажуљаћеш кољена. 
~ се  одерати се. – Сажуљо се од колац.
сакат -а -о  кљакав. – Некоме буде добро, неко остане и сакат. – Нема 

ноге, каже, сакат је; нема руке – сакат је.
салијеват[и] салијевам несвр. и уч. према салити.
салит[и] салијем свр. у изразу: ~ страву  страва (изр.).
сановити -а -о у изразу: сановита бака ’по народном вјеровању, она 

која доноси сан’. – „Иде путем сановита бака, она носи три товара санка. 
Пред њу излази Христасова мајка и узима три товара санка, па и меће мојој 
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Јелени под главу, да Јелена љепше спава, да се не боји урока и страва. С Оцом 
и Сином и Светијем Дуком. Амин.“

санџија ж ’јак бол и укоченост у предјелу леђа’. – Уватла га санџија, 
не мере се савт.

сапет -а -о  подапет. – Има сапет језик па муца.
сасипат[и] се саспа се несвр. и уч. према сасути се. – Саспа м се зуб, 

не знам шта ћ сад.
сасут[и] се саспе се свр. ’распасти се, изломити се (о зубу)’; ← 

упустити.
Изр. ~ ко сепет скопати се. – Није прошло мало, а она се сасула ко 

сепет.
свест[и] се сведе се свр.  замладити се. – Извадјо је зуб, ал никако 

да му се сведе рана.
свијест ж (Л свијести) ’нормално психичко стање у коме је човјек 

свјестан себе’.
Изр. бит[и] при ~ ’бити свјестан’. – Није био дуго при свјести, послије 

дошо себ.
свјетлац -аца м ’осјећај бљеска пред очима изазван ударцем, јаким 

болом и сл.’. – Јој, све с ми свјетлац бил испред очју.
сводит[и] се своди се несвр. према свести се. – Јуче сам извадла зуб и 

већ ми се своди рана.
свој своја своје у изразу: не бит[и] сав ~  сав (изр.).
свраб м ’заразна кожна болест праћена великим сврабом’. – Чеша или 

свраб је исто; → сврабеж, чеша.
сврабеж м и ж  свраб. – Не мерем живт од сврабежа.
сепса ж нов. ’болесно стање организма проузроковано дејством 

различитих клица и њихових токсина у крви и ткивима’. – Море се добт та 
сепса звана, то тровање крви;  тровање (изр.).

сикирант м ’човјек који се много брине’. – Ко је сикирант увијек се 
сикира.

сикират[и] -ам несвр. ’бринути, мучити’. – Сикира ме Раде, неће да 
учи.

~ се јести се. – Мош оболт кад се сикираш.
сикирација ж ’секирација’. – Увијек брига и сикирација, а сикирацја 

поије горе нег ика болест.
сипљив -а -о ’који пати од сипње, астме’. – Има задуву, сипљив је.
сипња ж  асма. – Сипња не да дијат.
сирће с/ сирћет м -ета ’оцат’: јабуково ~/ јабуков ~, ~ од дивљака. 

– Облоге од уља, ил од ракије, ил од сирћета, од јабука што се направи. Јабуков 
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сирћет, па се облоге стављале. – Сирће од дивљака се пије за масноћу; → 
јесенац.

сируп м ’густа течност која се користи за лијечење’. – Ако кише, даће 
му љекар сирупа.

сјера ж ’перут’. – Сјера – то буде у коси; → ćера.
сјест[и] сједе свр. ’изазвати пријатност, одговарати (о храни, нечијим 

ријечима или поступцима и сл.)’; ← избљувати.
сјечен -а -о у изразу: бит[и] ~ ’бити оперисан’. – Он је сјечен досад 

трипут.
скидат[и] скидам несвр. и уч. према скинути; ← темпаратура.
скинут[и] -нем свр. ’спустити’. – Ако с јој скинла темпаратуру, пуст је 

да спава; → снимити.
склизена ж ’слезена’. – Склизена је неђе у стомаку; → слазена.
скопат[и] се -ам се (трп. прид. скопан -а -о) свр. ’јако ислабити’. 

– Појеле с ју бриге, сва се скопала; сасути се (изр.);  ислабити. 
скорен -а -о ’стврднут, који има изглед коре, храпав (о кожи)’. – Скоре-

на кожа маже се крмећим маслом ил зејтеном.
скочит[и] скочи свр. ’избити, појавити се на тијелу (о каквој кврги, 

грби, већем чиру и сл.)’. – Није слупо главу, сам му је скочијо воле на глави. 
– Скочла му грба од терета. – А кад на руци скочи, огноји се – то је чир. – А 
оно скочи (чир) ко тучје јаје, расте и гори, врућо, црвени се; → искочити; 
 изаћи. 

скочит[и] -и свр.  покочити. – Ако ш ић у једну и у другу бању, онда 
те скочи свега. Не смјеш ић, бања је опасна.

скрајњи -а -е ’крајњи’: ~ зуб ’умњак’. – Скрајњи зуб су најпосљедњи, 
најзадњи зуби. Они већ вамо касно и ничу; зуб (изр.).

скршит[и] скршим свр.  прекршити. – Мореш скршт ногу: идеш 
љекару и ставиш... поправи или стави гипс.

~ се ’поломити се’. – Пао је с ораса и сав се скршјо.
скупит[и] се -им се свр. ’стиснути се, згрчити се’.
Изр. ~ ко штета у кокоши ’јако се згрчити’. – Каже да је боли, ено се 

скупла ко штета у кокоши.
слазена/ слезeна ж  склизена. – Слазена је у утроб. Испод појаса је 

слезeна.
слијеп -епа -епо ’који нема очињега вида’. – Он је слијеп, ништ не види; 

→ ћорав.
Изр. ~ очи ж мн.  сљепочница. – Боле ме слијепе очи; ~ црeво (цријeво) 

 црeво (изр.).
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сликат[и] -ам несвр. ’излагати рендгенским зрацима’. – Нит сам 
сликала џигęре, нит сам сликала срце, нисам ништ.

сломит[и] сломим свр.  прекршити. – Мој је покојни ћаћа сломјо 
руку; изнад шаке му пукла рука, горе скроз.

~ се ’повриједити, озлиједити се при паду, удару’.
служит[и] служим несвр.  дворити; ← мријети.
слупат[и] слупам свр. ’разбити’. – Пала је с веранде и слупала главу.
сљепило с ’недостатак, немање вида’. – А имају неки, ослијепе и у 

младе дане, изгубе вид очињи. То се зове сљепло очју.
сљепочница ж ’сљепоочница’. – Ударјо се у сљепочницу;  око (изр.), 

слијеп (изр.). 
смагат[и] смажем несвр. и уч. ’савладавати, трпјети’. – Не мош га 

смагат кад је слаб, сам извољева.
смакет[и] смакнем свр. 1.  ишчашити: ~ кост. – То онда није пре-

кршено, него си смако кост. Смакнута је кост, ишчeвиљјо с и одеш љекару 
да намјести. 2.  побацити. – Занијела, па ћела да смакне.

сметнут[и] се -нем се (р. прид. сметно сметла сметло) свр. полуди-
ти; ← направити.

смола/ смола ж ’маса жутосмеђе боје која се лучи из ува’. – И онда 
извуче оно из ува, извуче као смолу. Смола буде и све буде на ономе платну, 
извуче се.

смрека/ смреква ж ’зимзелен грм из пор. чемпреса са тврдим шиљастим 
иглицама, чији се плод (црвене и црне бобице) користи у лијечењу’ ← боба, 
бобица.

смркнут[и] се -е се свр. ’постати тамно’.
Изр. смркло м се пред очима  вртити се. – Сам знам да м се смркло 

пред очма и да сам морала чучнут.
смучит[и] се -и се свр. безл. ’осјетити муку, мучнину, гађење у желу-

цу’. – Смучло м се од каве, морала сам повраћат; → стужити се.
снимат[и] снимам несвр. и уч. према снимити; ← ватра.
снимит[и] -им свр.  скинути. – Кад јој снимиш ватру, биће добро.
спаст[и] спане свр. ’постати мањи или нестати (о отоку, брадавицама 

и сл.)’. – Ја сам то радла, мен су спале (брадавице), ал ја не знам да л је о 
тога. А још је неко знао мазат – нађе на балеги кравијој, нађе оно роса по ноћ 
што пане. Она вода буде на балеги и ону воду и намазат и, каже, о тога да 
оће спаст.

спустит[и] спустим (трп. прид. спустит/ спуштен) свр. ◊  желдац 
(изр.).

– 53 –



Биљана Савић1048

сраћка ж  прољев. – Има сраћку, преијо се шљива.
срдобоља ж ’заразна цријевна болест’. – Кад има дуго прољев, кажу 

уватла га срдобоља; → трбобоља.
срце с ◊. – Без срца живт не мореш. – Умро о срца.
срчани/ срчани -а -о ’који се односи на срце као тјелесни орган’: ~ удар;

 рисек.
Изр. ~ мана ’срчано обољење’. – Срчану ману има, није се удавала. – Ко 

има срчану ману, не иде у војску;  мана (изр.).
стегнут[и] стегне свр. 1. ’притиснути, напасти, спопасти (о болести, 

боловима и сл.)’. – Наладла сам се, добро ме стегло. 2. ’притиснути, отежати 
дисање’. – Стегло ме, не мерем дијат.

стезање с  асма. – Има стезање па тешко дише.
стезат[и] стеже несвр. и уч. према стегнути. – Стеже га у прсма, не 

мере дијат.
стомак м 1. ’орган за варење, желудац’. – Смрекове бобе су добре за 

стомак. – И то свако јутро на празан стомак се једе, нашешице. 2. ’дио тијела 
у коме су желудац и цријева’. – Боли ме у стомаку има дуже времена; → 
трбу.

Изр. мали ~  трбу (изр.). – Боли ме у малом стомаку; спустит/ спуш-
тен ~, струнит/ струњен ~  желдац (изр.). – Мучи м се, имам спуштен 
стомак. – Ако имаш струнит стомак, неш пројест док га не намјестиш.

страва ж (А страву, Г мн. страва) ’велики страх’.
Изр. салијеват[и]/ салит[и] ~ ’топљењем и сипањем олова у воду (из)вр-

ши ти чин скидања страве са некога’. – Онда узму олова и салију страу.
стрефит[и] -и свр. безл. ’погодити (о болести и сл.)’ → тревити, 

трефити; ← шлаг.
струнит[и] (се) струним (се) (трп. прид. струнит/ струњен) свр. 

’помјерити желудац из његовог уобичајеног положаја, усљед јаког напрезања 
(нпр. скакања или ношења терета)’. – Струнла сам се, морам правт желудац; 
 желдац (изр.).

струнути -нем свр. ’постати труо, распасти се усљед труљења, 
иструлити’. – Струнле с му џигере, био је плућни болесник.

стужит[и] се стужи се свр. безл.  смучити се. – Стужло м се па сам 
ишла повраћат.

сублентав -а -о  луцкаст. – Сам сублентав чоек је мого урадт то што 
је он урадјо – напо жену ни криву ни дужну.

сувотиња ж ’стање онога ко је сув, мршав; мршавост’; ← крста. 
сугреб м ’мјесто гдје је пас разгребао земљу; у народу постоји вјеровање 

да човјек оболи ако стане на то мјесто’.
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Изр. нагазит[и], стат[и] на (пасји) ~ ’нагло обољети ставши на мјесто 
гдје је пас разгребао земљу’. – Нагазјо на пасји сугреб и оболијо;  нагазити 
(изр.).

сукрвица ж ’гној помијешан с крвљу’. – И онда се стави на онај набој, 
да то извлачи онај гној и ону сукрвицу, и тако то прође.

сукриваст -а -о ’помало крив’. – Не б стала с њиме да ми плати, виде 
каки је, има сукриваста уста.

сулуд -а -о  луцкаст. – Ил је сулуда ил се прави, ништ јој не знаш.
сунчаница ж ’сунчани удар’. – Уватла ме сунчанца, дуго сам била на 

сунцу.
сурват[и] -ам свр.  ишчашити. – Сурвала сам десну руку, не мерем 

радт.
сушит[и] се сушим се несвр. према осушити се. – Суши му се рука. 

– Суши се, умријеће ак тако настави.
сушица ж ’туберкулоза’. – Сушца је била прелазна бола, таманла је све 

редом; → туберколоза; бола (изр.).  
сушичав -а -о ’који има сушицу, туберкулозан’. – Била је сушичава, није 

дуго живла; → туберколозан;  плућа (изр.).
сфурит[и] -им свр.  офурити. – Сфурјо ногу па му баба правла мелем.
~ се  офурити (се). – Бјеж одатле, сфурћеш се.

Ć
ćера ж  сјера. – Пуна глава ćере.
ćтјеница ж (Г мн. ćтјеница) ’паразит који сише крв’. – Кад се рат 

завршјо, онда су ишле екипе по селима, па су најприје сузбијали уши, буве и 
ćтјенце.

Т
табан м (Г мн. табана) ’доњи дио стопала’. – Одоздо на ноз, на табану, 

може да нарасте нешто тврдо.
Изр. равни ~ ’равна стопала’. – Каже да није ишо у војску, имо равне 

табане.
таблет таблета м ’љековито средство, најчешће у облику плочице, које 

се гута с течношћу’. – Донес ми таблет за главу; → прашак 2, таблета.
таблета ж (Г мн. таблета)  таблет. – Одеш љекару, добјеш таблету. 

– Троши таблете.
таманит[и] таманим несвр. ’истребљивати; уништавати’. – Сушца је 

таманла све редом.
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тањеж/ тањеж ж ’дио леђа испод ребара’. – Тањеж је испод ребара. 
– Боли ме, кае, тањеж сва. То прије било тањеж, а сад се каже бубрези. – А 
прије, кае, боли ме тањеж, а не зна шта је боlло.

татула ж ’кужњак, бот. Datura stramonium’. – Од татуле се добје прољев.
тело с ◊. – Младеж је црно тако на телу, покаже се на тијелу; → тијело.
темпаратура/ температура ж ватра. – Претежно велка темпаратура 

и немоћ и не може јест. – Добје температуру, нарочито трбушни тифус. 
– Температуру смо скидал са облогама. – Уље, ово једеће, стави се на новне, 
па стави се онде ђе уфати темпаратура: на прса, на стомак.

тепат[и] -ам несвр. ’изговарати неправилно неке гласове (р као л и 
сл.)’. – Тепа ко мало дијете – кае Милко, а не Мирко;  шушљетати.

тепеша ж ’женска особа која тепа’. – Не зна ни говорт, тепеша једна.
тепо м ’човјек који тепа’. – Нећ да се удам за оног тепу.
тијело с  тело. – Кад украде нешто (трудница), да се покаже на тијелу 

оно, на дјетету. – Сваки дан по неколко пута моја је мама полијевала оно 
водом, пошто со изгриза тијело, оно полијевала.

тифус м ’заразна цријевна болест’. – Људи су оболијевал и умирал о 
тифуса. – Тифус је био смртоносна бола, косјо по четворо-петеро у кућ.

Изр. пљегави ~  пјегавац. – Тифус је био трбушни и пљегави; трбушни 
~ ’акутна цријевна заразна болест’. – Трбушни тифус је био за вријеме онога 
рата. Па добје темпаратуру, буде у незнани, боли све, не може јест, не може 
пит, не може ништа.

тјемењача ж ’перутање коже на глави новорођенчета’. – Кад дијете 
мало има тјемењачу, кад се перута кожца на глави, жене су досад мазале 
прегорелим уљом.

тлак м  притисак. – Ми смо увјек говорли тлак, притисак је вам 
кашње дошло. – Море бит висок, море бит низак тлак.

Изр. има ~ ’има висок крвни притисак’. – Имам тлак, не једем јаку рану 
и мање солим.

трава ж (Н мн. траве) ’љековита биљка’. – Лијечли се путем трава, брал 
љековите траве и кувал чајове.

Изр. женска ~  женска трава; тучја ~  тучја трава.
тражит[и] тражи несвр. у изразу: тражи ми се ’имам потребу за неком 

храном или пићем’. – Тражи му се воде. – Има ватру, тражи се вода да пије; 
 поискати1 (изр.).

трат[и] тарем несвр. ’мучити’; → трти; ← мора.
трбобоља ж  срдобоља. – Мучи га трбобоља, кае, не мере дурат.
трбу м  стомак 2. – Боли ме трбу, пусти ме да се мало скупим.
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Изр. мали ~ ’доњи дио стомака, трбуха’. – По дну стомака је мали трбу; 
 стомак (изр.).

тревит[и] свр. безл.  стрефити; ← шлаг.
трепуша ж ’трепавица’; ← бадља.
трефит[и] свр. безл.  стрефити.
трнут[и] трним несвр. ’постајати утрнуо; обамирати (од болести, 

напора и сл.)’. – Трну м руке и коче се.
трнци м мн. ’жмарци’. – Трнци ми пролазе кроз руку.
тровање с ’болесно стање организма проузроковано дејством нечег 

отровног’. – Кад уједе ос или стршљен, пчела, то што год уједе, то може доћ 
до тровања. – И то, каже, добјо тровање стомака, црјева; → затровање.

Изр. ~ крви  крв (изр.), сепса. 
трошит[и] -им несвр. ’употребљавати (храну, пиће, лијекове)’. – Имају 

отровнице гљиве: ко не зна гљиве, не треба и трошт. – Љекар њему каже шта 
он смије трошт. Не смје масно, не смје слатко уопште.

трпит[и] -им несвр. ’подносити болове, муке; патити’. – Ужасно боли, 
не мерем трпт.

трт[и] тарем несвр.  трати.
трудна прид. у ж. роду  носећа. – Трбоња има стомак ко жена трудна.
трудница ж (Г мн. трудница) ’трудна жена’. – А труднице добју оне 

пјеге по лицу.
трудови м мн. ’порођајни болови’. – Чим је добла трудове, звал Мару 

да је порађа; → напон.
туберан -ана м ’онај који болује од туберкулозе’. – Они који болују од 

туберколозе зову се туберани. – Чак неки туберани избацују крви;  плућни 
(изр.).

туберколоза ж сушица. – Неко вели туберколоза, а раније се звала 
сушца.

туберколозан -зна -зно  сушичав. – Био је туберколозан.
тумор м ’новостворени израштај ткива у човјечјем организму’. – Каже, 

има тумор на бубрегу. А шта је тумор, ја не знам.
туња ж ’дуња, бот. Cydonia vulgaris’; ← прољев.
туцнут -а -о  луцкаст. – Покојник је био мало туцнут, живјо је од 

прошње.
Изр. ~ у главу/ у мозак ’луцкаст’. – Он је туцнут у мозак па прича 

свашта.
тучја трава ж ’биљка која се користи против прољева; бот. Rumex 

obtusifolius’. – Тучја трава се скува и пије се топал чај за прољев; → 
штављика.
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Ћ
ћакнут -а -о  луд. – Онако ћакнута, није ни чудо што се окопиlла.
ћорав -а -о  слијеп. – Чудне гроте, мој брате – ћорав је откат се родјо.
ћосав -а -о ’којем не расту бркови и брада; који је без длака’. – Нема 

добре браде чојек, ћосав је.
ћуваркућа/ ћуваркуша ж ’чуваркућа, бот. Sempervivum tectorum’. 

– Кад боли уво, узмеш ћуваркуће, сам, кажу, украст треба и уцједт коју кап 
у уво. – Умлачиш коју кап ћуваркуше у жлиц и упустиш у уво; → цваркућа.

ћуркут м ’лијек против свраба’. – Био неки ћуркут, па и са тијем се 
мазал. Нешто као у праху, неко као срество за лијечење.

У
убој/ убој убоја м 1. ’повреда нанесена ударцем’. – Пуна је убоја, 

измлатјо је ко краву у купусу. 2. ’нагњечено мјесто на тијелу’. – Сва је плава 
од убоја.

уватит[и] -и свр. безл. 1.  ушинути. – Уватло га у врату, па га масирам. 
2. ’спопасти, захватити (о некој болести)’; ← ишијас, кијати, санџија, 
сунчаница.

Изр. уватла га промаја/ уватјо га пропух ’разболио се усљед боравка на 
промаји’. – Боли га глава, сигурно га уватла промаја.

уво ува и увета с (Н мн. уши) ◊. – Ал посебно кад уш, кад уво боли, то је 
ужасно. – Ушла јој уложа у уво, вриштала је и плакала док не изађе. – И онда, 
оно се запали и гори до близу ува, сам покрије се уво да не б опржло.

увоштит[и] увоштим свр. ’замочити у растопљен восак’; ← фитиљ.
угрист[и] -изем свр. 1. ујести 1. 2. ујести 2. 
~ се  ујести се. – Може човек сам себе да угризе једућ.
угрк м (Н мн. угрци, Г мн. угрка) ’лојни запушач у облику црне тачке 

на кожи, најчешће на лицу’. – Ај ми истисн који угрк.
удар м ’нагла, обично по живот опасна, промјена у организму, изазвана 

унутрашњим или спољњим узрочницима’: мождани ~ (нов.), срчани/ срчани 
~ (нов.). – Имо је неки удар, једва осто жив;  кап, шлаг.

Изр. велики ~ ’мождани удар’. – Велки удар ако добје, ил остат жив ил не 
остат; мождани; мали ~ ’топлотни удар’. – Будеш на сунцу и одједанпут 
панеш. Каже, добјо мали удар.

ударен -а -о  луцкаст. – Ма он је мало ударен, не слушај га.
Изр. ~ мокром чарапом у главу/ ~ у главу/ ~ у мозак ’луцкаст’. – Ударен 

је мокром чарапом у главу, није му се чудт.
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ударит[и] -им свр. 1. безл. ’спопасти, захватити (о болести, боловима 
и сл.)’. – Ударе болови, па не мере никуд. – Немоћ м ударла у кост – немам 
снаге. – Удари тифус и мре се. 2. ’почети чинити нешто’. – Удри некцијама, 
прашцима. 3. ’нагло потећи’. – Ударла му крв на нос, метал мокру крпу за 
врат па престаде.

ујест[и] уједем и уијем свр. 1. ’направити повреду зубима, рилицом 
и сл.’. – Кад уије ос, узмеш земље мокре и помажеш туда фино и ножом 
манеш. – Тако су говорли за гуштера ак уједе; → угристи 1. 2. ’надражити 
љутином’. – Сасп ракје на рану и сачекај да те уједе; → угристи 2.  

~ се ’сам себе озлиједити зубима’. – Уијо се за језик и боли га; → угри-
сти се.

укочен -а -о 1. ’укрућен, стегнут (о зглобовима, мишићима и сл.)’. 
– Укочено м је кољено, морам ић на гибање. 2.  шлагиран. – Укочена му 
је лијева страна.

укочит[и] (се) укочим (се) свр. 1. ’стегнути, укрутити мишиће, зглобове 
и сл.’. – Некога укочи, па не мере ни преклапат. То су реуми. – Укочло ме у 
леђма. 2.  одузети се 1. – Паво, укочло га, лежи непокретан. – Покојна 
Илинка се укочла и није устала на своје ноге док није умрла.

укривит[и] укривим свр. ’искривити’. – Кад иде, вак укриви ноге. 
Узмеш испод пазуе, па га водиш.

~ се ’искривити се, постати крив’. – Укривјо се о терета, једно раме му 
је ниже.

уље с ◊ → зејтен.
Изр. једеће ~ ’јестиво уље’; ← изгоријел; прегорело/ прегорло ~ ’уље 

које је загријавано до тачке кључања’; ← тјемењача.
умират[и] -ем несвр.  мријети. – Људи су умирал од смрти. – Ал није 

нико умиро о тога. 
умријет[и] умрем свр. ’престати живјети, преминути’. – Чојек здрав 

буде па се разболи, умре.
уњкав -а -о ’који говори кроз нос (о човјеку)’. – Не мерем слушат 

уњкавог свјета, оне што причају кроз нос.
уњкат[и] -ам несвр. ’говорити кроз нос, стегнутим гласом’. – Уњка кад 

прича, пола га не разумјем.
упатан -тна -тно ’који на руци, нози или кичми има оштећење што 

отежава покрете’. – Пуст га, видиш да је упатан – ода ко патка.
упустит[и]1 -им свр. ’сасути, усути’. – Добро је упустит кап од уља у уво 

кад заболи.
упустит[и]2 -им свр. ’пустити да пропадне’. – Не треба зубе упустит да 

се саспу.
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~ се ’запустити се, не водити рачуна о себи, свом здрављу и сл.’. 
– Упустла се, није ишла љекарма, па је сад заглавла у болnц.

упута ж ’потврда да се неко негдје јави’: ~ за болницу, ~ за вадт налазе. 
– Добјо је упуту за вадт налазе.

урастат[и] урастам несвр. и уч. према урасти; ← нотак. – Почо сам 
урастат, готово је са мном.

ураст[и] урастем свр. 1. ’растући продријети, ући дубоко у нешто’. 
– Урасто му нотак у месо. 2. ’смањити се, постати нижи (о старим људима)’. 
– Урасла сам, сине, остарло се.

урват[и] -ам свр.  ишчашити. – Урвала сам ногу трчећ за овцама.
урећ[и] урекнем свр. ’бацити урок на некога, уроком проузроковати 

болест, несрећу и сл.’. – Став црвени крај дјетету око руке, да га ко не урекне.
урок м (Н мн. уроци, Г урока/ урока) ’поглед или чин који, по народном 

вјеровању, може на некога навући несрећу, болест и сл.’; ← сановити (изр.).
урокљив -а -о у изразу: има ~ очи ’има магијску моћ, може да урекне’. 

– А Турчин имо урокљиве оч, дјете сам писнуло и умрло.
усукат[и] усуче свр. безл.  засукати. – Имо је удар, свега га усукало. 

– Рука му је усукана.
~ се 1.  засукати се 1. – Усукала му се уста. 2.  засукати се 2. 

– Усуко се од нејелце.
утањит[и] се утањим се свр. ’постати тањи, омршавити’. – Добро се 

утањла, кае, не мере јест;  осушити се 2, ушиљити се.
утрнут[и] утрнем свр. ’обузети се, прожети се трнцима’. – Сва сам 

утрнла, не мог на ноге.
утроба ж ’трбушна дупља’. – У утроб, у изнутрици је јетра, слазена, 

желудац; → изнутрица.
утрунит[и] утруним свр. ’нанијети труње у око (или у нешто друго)’. 

– Не сипај прашну озго, утрунћеш ме.
~ се ’добити труње у око’. – Утрунјо се, упала му шпена9 у око.
учепит[и] учепим свр.  причепити. – Паз ђе стајеш, учепјо с ме.
уш ж (Н мн. уши, Г ушију) ’ваш’; ← заушити се, ćтјеница, шуга.
ушиљит[и] се ушиљим се свр. ’много омршавити’. – Сва се ушиљла, не 

мере је чојек препознат;  осушити се 2, утањити се.
ушинут[и] -ем свр. ’уганути се, извити се, прикљештити (о пршљену)’. 

– Ушине кад увати у леђма; → уватити 1, уштакнути, уштаћи, ушћинути.

9 Шпена ж ’ситан дјелић метала који се одломи, одвоји приликом варења или неке 
друге обраде метала’.
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~ се ’постати ушинут’; → уштакнути се, уштаћи се, ушћинути се; ← 
бршљен.

уштакнут[и] уштакнем свр.  ушинути. – Уштакло ме, не мерем 
мрдnт вратом. 

~ се  ушинути се. – Ак се уштакнеш, ко ће те дворт?
уштаћ[и] уштакнем свр.  ушинути. 
~ се  ушинути се. – Немој то сам дизат, мого б се уштаћ.
уштинут[и] уштинем свр. ’ухватити и пригњечити кожу’. – Уштино ме 

за руку; → уштипити, ушћинути, ушћипити.
~ се ’самог себе ухватити за кожу и пригњечити је’. – Не рад то, 

уштинћеш се тако; → уштипити се, ушћинути се, ушћипити се.
уштипит[и] уштипим свр.  уштинути. – Уштипјо ме за лице.
~ се  уштинути се. – Паз да се не ушћипиш!
ушћинут[и] ушћинем свр.  уштинути. – Помодрела м рука колко ме 

ушћино.
~ се  уштинути се. 
ушћинут[и] -ем свр.  ушинути. – Ушћинло ме у леђма, не мерем 

никуд.
~ се  ушинути се.
ушћипит[и] ушћипим свр.  уштинути. – Јако ме ушћипјо, боли ме 

образ.
~ се  уштинути се.

Ф
фалинка ж ’какав тјелесни или органски недостатак’. – Има дјете 

рођено с неком фалинком; → мана.
фаличан -чна -чно ’који има какву ману’.
Изр. ~ у очима ’има очну ману’. – Био фаличан у очима, био еровчаст, па 

је вршјо операције и сад је добар; ~ у ногу/ у руку ’има некакву ману на нози 
или руци’. – Фаличан је у руку, не мере радт руком.

фамелијарно прил. ’насљедно’. – Жутца се мор излијечт, а туберколоза 
не море – то је фамeлијарно.

фитиљ -иља м ’платно које се намота на вретено и тако увошти; а 
користи се за извлачење смоле из ува’. – Правл фитиље од воска и од платна. 
Намота се на вретено, па се оно стави у уво. Направи се шиљато како може 
у уво, ал прво се увошти оно платно са воском чистијем. – И онда запали се 
фитиљ и извуче ону смолу из ува.

флека ж (Г мн. флека)  ожиљак. – Остала флека да је ту мицна била.
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фрфљат[и] -ам несвр.  шушљетати. – Фрфља кад прича, ништ га не 
мереш разумт.

Ц
цаклина ж ’сјајна маса којом је обложена круница зуба’. – И испере 

добро водом, каже, ако переш с четком, онда оде она цаклина са зуба, онај 
сјај.

цваркућа ж  ћуваркућа. – Кажу да је добро исцједт из цваркуће онај 
сок, упустит кап у уво.

цијев ж (Г мн. цијеви)  жњатара. – Цијеви су т дуже нег у мене.
циједит[и] циједим несвр. ’истискати’; ← чеша (изр.).
цијепат[и] цијепа несвр. ’јако бољети (о костима, ногама и рукама)’. 

– Цјепа м ноге и кости.
цјевурда ж аугм. од цијев. – У три села нема већи цјевурди.
црвен -ена -ено (одр. црвени) у изразу: црвени вјетар  вјетар (изр.).
црeво/ цријево с ’дио органа за варење у човјечјем тијелу’. – Ако б се 

дубље там, не до Бог, убо, онда прободе црeво и изиђе она прерађена рана, 
оно неваљало. – Ал само црeва могу изић на стомаку ђе се год расијече. Ако 
б се убо и расјeко, цријева одоше.

Изр. слијепо ~ ’дио дебелог цријева са црвуљком’. – Оперисо је слијепо 
цријево. – Ал доктор пазе и сам узму онај дио који је оболијо, слијепо црeво, и 
то се извади. – Кад би пукло слијепо црeво, доктор морају да ваде црeва и да 
перу нечим. – Слијепо цријево је с десну страну.

црн црна црно у изразу: ~ кашаљ  кашаљ (изр.).

Ч
чај м (Г мн. чајова) ◊. – Па тије чајова пијеш ил мућаш грло.
чвокнут -а -о  луцкаст. – Она је мало чвокнута, не узмај јој за зло 

што галами.
Изр. ~ у главу/ у мозак ’луцкаст’. – Онако чвокнут у главу, није ни чудо 

што је подлетјо пот кола.
чвркнут -а -о  луцкаст. – Он је мало чвркнут, ал није опасан.
Изр. ~ у главу/ у мозак ’луцкаст’.
чеша ж  свраб.
Изр. бит[и] досадан ко ~ ’бити веома досадан’. – Досадан је ко чеша, 

никако не заклапа; водена ~; сува ~ ’заразне кожне болести, праћене великим 
сврабом’. – Била је водена чеша, па циједт мош оне бопце. А била је сува 
чеша.
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чиба ж чибуљика. – Изашла м нека чиба на лицу.
чибав/ чибаст -а -о ’који је пун чибуљица’. – Лице му је чибаво. 

– Висок, чибаст, мршав, испијен у лицу.
чибица ж дем од чиба. – Имам чибицу навр језика: неко је налаго нешто 

на ме.
чибуљика/ чибуљица ж ’бубуљица, оспица на кожи’; → чиба;  боба, 

гнојаница; ← попети се, шарлах.
чир чира м (Г мн. чирева). – Скочи чир, огноји се, а кад се провали, 

исцури гној. – Испече се, узме се лука црвенога и стави се кајмака, па се 
то испече и привије се на чир. – На појасу имала чир. – Неки су стављал и 
слаnне. Исјече леспирцу10 па стави на чир.

читат[и] -ам несвр. у изразу: ~ воде  вода (изр.).
чуват[и] се чувам се несвр. ’водити рачуна о здрављу’. – Не бој се, 

неће та леђа подбацт. Чува се она.
Изр. ~ раном  рана (изр.).
чупат[и] -ам несвр. 1.  вадити. – Ако заболи зуб, морамо ић чупат, 

вадт. 2. безл. ’задавати на махове болове у организму’; ← жигати.

Џ
џигęра ж (Г мн. џигeра) ’џигерица’. – Сушца је кад човјек оболи од 

џигeра.
Изр. бијела ~  плућа. – Обоlле су му бијеле џигęре, има сушцу; бијел 

ко бијела ~ ’за човјека који има нездраво блиједу боју лица’; црна ~  јетра. 
– Бијеле џигęре су вам горе. Доле су црне џигęре.

Ш
шарлах м ’заразна, најчешће дјечја болест’. – Кад има шарлах, дијете 

се изаспа по тјелу, ишара се. – Мићо је имо шарлах. То изађе, изиђу по тјелу 
као неке чибуљке, чибуљце. То већином, претежно буде у дјеце.

шашијаст -а -о у изразу: ~ у очима  врљав;  око (изр.).
шепав -а -о  багав. – А он каже њему: „Је ли ведро, крива бедро?“ 

Зато што је знао да је он шепав.
шепат[и] -ам несвр. ’храмати’. – Иде чојек, шепа. Каје, ево шепоње, а 

не вели именом ко је; → егати, ерати, рамати, рамљати.
шепо/ шепоња м ’човјек који шепа, храма’. – Онај шепо му укро 

дјевојку; ← шепати.
шећер м ’шећерна болест’. – Има шећер, не смје трошт слатко.

10 Леспирица ж ’танак, прозиран комадић, кришчица нечега’.
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шећераш -аша м ’болесник од шећерне болести’. – Чојек који има 
шећер, кажу шећераш.

шипак шипка м  шипиња. – Куво чај од шипака кад га боlло грло.
шипиња ж ’дивља ружа и њен плод’; бот. Rosa canina. – Кроз шипињу, 

штабљику од шипка, расјеку ножом по средин да се не распадне и кроз то 
се промеће мало дијете и нешто се одбраја и никад се више није повратла 
задува; → шипак.

шклобук м ’плик’. – Чојек море изгорет. Скоче шклобуков. Шклобукове 
неки љекари, ако су велки, потргају, помажу и завију; → мијур, пијур.

шкора ж ’бора’. – Има шкоре по лицу, пошкорала се.
шлаг м ’удар који изазива парализованост дијелова тијела’. – Стрефјо 

га, каје, шлаг, па умро. Паво, укочло га, каже, шлаг га тревјо;  кап, удар.
шлагиран -а -о ’парализован’. – Шлагирана је, лежи тако већ јевту 

дана; → одузет, укочен 2.
шлагират[и] (се) шлагирам (се) свр.  одузети се 1. – Шлагирало 

га, одузела му се цјела десна страна. – Шлагиро се, не мере макет лијевом 
страном.

шлајм м ’слуз, слузав испљувак’. – Почела је искашљават шлајм, па јој 
је лакше; → пљувача 2.

шљака ж 1. ’штап’. – Ослањам се на шљаку кад одам. 2. ’штака’. – Не 
мере ић, него иде о шљакама.

шпањурка ж ’врста јаког грипа, шпански грип’. – Била болест нека – 
шпањурка. Умирал по двоје-троје у кућ.

шпатан -тна -тно ’ситан, нејачак, слабуњав’. – Шпатно дијете, вели, 
сиротња, шпатно је, слаба рана. Не расте, не развија се баш.

штабљика ж (Г мн. штабљика) ’стабљика’; ← куница, шипиња.
штављика ж  тучја трава. – За прољев је добра штављика, куват 

чај.
шуга ж ’заразна кожна болест коју изазива паразит шугарац’. – Шуге 

је било, ал шуга је долазла на животњу. Неимаштина. Ушију, бува, ćтјеница. 
И онда ошугамо се.

шугав -а -о 1. ’који болује од шуге’. – Бјеже од ње ко да је шугава. 
2. фиг. пеј. ’јадан, безвриједан’. – Шуго један шугави, ти ћеш ми причат шта 
да радим!

шугеша ж 1. ’шугава женска особа’. – Прешла на ме шуга с оне шу-
геше. 2. фиг. пеј. ’биједница; неваљалица’. – Ти ш мен солт памет, шугешо 
једна!

шугешица ж дем. од шугеша.
шуго/ шугоња м 1. ’онај који има шугу’. – Не прилаз оном шуги, да се 

не разболиш. 2. фиг. пеј. ’биједник; рђав човјек’; ← шугав 2.
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шугоњица м дем. од шугоња.
шупаљ ’који има отвор, рупу’: ~ зуб; ← прошупљити се.
шушљетат[и] шушљећем несвр. ’изговарати неправилно зубне сугла-

снике, шушкати’. – Шушљеће – не изговара добро, тепа; → фрфљати;  
тепати.

3. Текстови
Од тела исањскога шта је најпрече? Кожа. Кожа, упамтите да је 

најпреча. Баш то је у вези тога смијеш ли чешат, ил ово, ил оно. Отвориш 
кожу – кожа је заштитник твога читавога тела и ако га отвориш, било 
ноктима, било ножом, било чиме, туј море свака бола, да се о тога угине. А 
док је читава кожа, ипак неће. Без срца живт се не море, без мозга се живт не 
море, ал кожа је, то је прекривач свега.

Свраб, лишајеви. Шуге је било, ал шуга је долазла на животњу. То било 
уз онај рат. Неимаштина. Ушију, бува, ćтјеница. И онда ошугамо се. Па чеша 
звана. Била је водена чеша, па циједт мош оне бопце. А била је сува чеша.

Док је било рата, није се имало чим ни лијечт. Кад се рат завршјо, онда 
су ишле екипе по селима, па су најприје сузбијали уши, буве, ćтјенце. Заправо, 
буве нису уништене. Буве су остале код мачака и код паса.

Била је маст нека, давал су, па се мазал са масти. Био неки ћуркут. Па и 
са тијем се мазал. Нешто као у праху, неко као срество за лијечење. Претежно 
су даал масти неке и прашке.

(Пантелија Савић, 1921, без школе)

Претежно у старости човек обневиди. Ево мене већ боле очи, нарочито 
кад врућина јака, и зној ми смета. Претежно у старости. А имају неки, ослијепе 
и у младе дане, изгубе вид очњи. То се зове сљепло очију.

Има неко, на једно око мало шкиљи. Еровчаст у очима, непарне очи. 
Мало еровчаст, као, на пример, тај Радован Надин. Он је мало еровчаст у 
очма. Кад гледи у тебе, а реко б да гледи там неђе на страну. То се зове 
еровчаст ил шашијаст у очма. Миле Богданов исто био шашијаст у очима, па 
је оперисо. Био фаличан у очима, био еровчаст, па је вршјо операције и сад 
је добар.

Брадавце су лијечли код љекара, а кажу да може се и осјећ па намазат са 
јесенцом. Осјече некијем оштријем предметом, ножом некијем ил жилетом. 
Најлакше жилетом, жилет је најоштрији. А неки су, јопе, лијечли са травом. 
Зове се росопад. Има жут сок, жут, па мазал с тијем.

Људи су оболијевал и умирал од тифуса. Добје температуру, нарочито 
трбушни тифус. То мало ко да је преболијево. А јопе неки, тај други тифус, 
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могли су се излијечт, ал у болnцу ко оде на вријеме. Трбушни тифус је био за 
вријеме онога рата. Па добје темпаратуру, буде у незнани, боли све, не може 
јест, не може пит, не може ништа. Ја, срећом, нисам имала, ал многи су имал. 
Претежно велка темпаратура и немоћ, и не може јест, и тако га прекине. 

То је претежно повезано: и главобоља, и уш кад боле, и зуби, и то све 
приближно. Ал посебно кад уш, кад уво боли, то је ужасно. Мене су боlле 
кад сам била дјете. Па болов, не може се трпт. Није било баш тако ни тије 
љекара, него правл фитиље од воска и од платна. Намота се на вретено, па 
се оно стави у уво. Направи се шиљато како може у уво, ал прво се увошти 
оно платно са воском чистијем. И онда оно се запали и гори до близу ува, 
сам покрије се уво да не б опржло. И онда извуче оно из ува, извуче као 
смолу. Смола буде и све буде на ономе платну, извуче се. Тако да је о тога 
спашавато. И сада многе жене, то у нас било воска, па с тражле и правле. 
Вида покојног Васкрсје то зна правт. Моја мат исто правла мен кад сам била 
дјете. Мене боlло, па каки заспат, никада, ни дању ни ноћу не меш заспат. 
Чупа, жига. Исто ко и зуб кад боли.

Кажу да је добро исцједт из цваркуће онај сок, упустит кап у уво. Исто 
кажу да је то добро, сам кажу да треба украст, да је корисније. 

Заушњаци – стављал облоге од ракије. Стављал су чак и од оваца, од 
вуне неопране. Ошиша се од овце и стави се около. Стави се као облога око 
заушњака кад заболе.

(Љубица Савић, 1921, два разреда школе)

Било и жутце. Па иду љекару, па ко има дукат, стави у воду и купа се у 
води, узме ону воду па купа се два-три пута, па вели, престала је жутца. Оду 
љекару исто. Нешто добју од љекара, нешто о те воде и излијечи се. Жутца 
се мор излијечт, а туберколоза не море – то је фамeлијарно.

Кад уије ос, узмеш земље мокре и помажеш туда фино и ножом манеш. 
Неће отећ, а ак отече – отече.

Људи су умирал од смрти.
Прије, за онога рата, тифус био. И добје се тифус и мре се. Куд год 

пођеш, лешова има колк оћеш. Људ бил ко крмц. Узме га ватра и не зна, 
болује и не зна. Нит кога види, нит кога зна, нит шта зна беćедт. А није то 
само једно у кућ, нег по дванестеро буде. Удари тифус и ајде, само лез. Нит 
ко кога служи, ништ, мре се, и било је тога колк оћеш.

Казамак. Изађу црвене бобе кад дијете има казамак. А дијете свако треба 
да има то, кажу. Тако веле и то се не смје купат и кваст. Има ватру, тражи се 
вода да пије.
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Некога има зуба, па је мало там-вам. Кад је вадјо, није и добро повадло 
и један мимо други. Неће да вади зуба, а оно подрасте, кае, зубоња... Дијете, 
лила се зуб, а оно не да извадт, а оно подрасте.

Стрефјо га, каје, шлаг, па умро. Умро. Паво, укочло га, каже, шлаг га 
тревјо, засукало га. Лежи непокретан, годнама пати се, не мере, море нешто 
да поије, ал не може рукама својијем, не мере ништ.

Кошћęна болест – кичма, реум. Од реума нико није умро, него се само 
крпи и лијечи. Удри некцијама, прашцима.

Боле ноге, кости, руке. Шкрипе кад преклапаш. Некога укочи, па не 
мере ни преклапат. То су реуми. Болов су тешки од реума. Жига, боли, ић не 
мереш, укочи те, отече кољено, отече глежањ, рука, врат, кичма. Пробада, ал 
јако пробада. Тешко се оном кога пробада.

Ако је на ноз, на табану, кае, набој. Огноји се, скочи, буде, и то док се 
не провали, то отјече, боли и мучиш се. А кад на руц скочи, огноји се – то 
је чир. Кад се провали, исцури гној и ово се смакне и нема. Остане флека, 
младеж, да је то чир био, да је била нека чиба, било шта. А оно скочи ко тучје 
јаје, расте и гори, врућо, црвени се.

Набој буде на табану, и стари људ веле, од босотње. Бос сǫм па, каје, 
набјо набој. И огноји се исто као чир и провали се и прође. Старе жене су 
знале за тај набој: расијеку главцу црвенога лука попола, па, како се лук 
листа, сваки онај лист се листа, узме, насред онога листа стави мало слаткога 
кајмака и на ватру, да се то мало запече. И онда се стави на онај набој, да то 
извлачи онај гној и ону сукрвицу, и тако то прође.

На пример, на ноз, на стопалу, одоздо кад се нађе тврдо неко ткиво, 
каже да је то бајат. Море бит ко шенце зрно, а море бит чак и ко куруз и ко 
љешник. Кад је онако обајатито, тврдо унутра, и то кажу да ужасно боли. Не 
знам то како је лијечито.

Мој је покојни ћаћа сломјо руку; изнад шаке му пукла рука, горе скроз. 
Пао и пребјо. И дошо један покојни Митар Јекћ, који је то намјешто. Два 
су човјека држала мога оца покојнога, а Митар је намјешто полако пипајућ, 
све пипајућ прстима. Он је знао тако у прстима, полако кад пипа, ђе који 
дио припада. И то је намјестијо. Онда је узео двије дашчице, отесо и ставјо 
око руке. И узо од лана, оно влакно ланено, повјесмо, и поквасјо са водом, 
и посуо са соли, и то фино замото око руке и око оније дашчица. Сваки дан 
по неколко пута моја је мама полијевала оно водом, пошто со изгриза тијело, 
оно полијевала. И он је тако држо три-четри дана. И онда дошо и то одавјо. И 
други опе дио тако ставјо на исте дашчице, ал промјено оно влакно и ону со 
и ставјо поново. И каже: „Добро је, биће добро.“ Није држо, можда, још ни 
пе-шест дана, одавјо и рука је била прерасла ко кад никад није ни пукла. Он 
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је све радјо опет послове своје које је радјо и прије, кад је била здрав-здрава 
рука. И никад није имо последица.

Покојна кума Лазарка је знала кад змија уједе човјека, онда се, каже, 
брже-боље узме некве шпаге ил неки појас па се превеже тијело изнад, да не 
иде према срцу и горе у тијело даље, она погана крв, и то се добро стегне. 
Онда она узме иглу на ватру, па нанесе на врућу ватру ону иглу, да се добро 
угрије, па онда узме оном иглом па све оно тијело избоцка, избоцка куд је 
уједено, и ону крв сву истискује, истискује и нешто одбраја. И тако човјек 
оздрави, не буде му ништа. А тако исто и за стоку, за овцу, за краву, за све. 
Исто је тако боцкала оно мјесто и ону крв истискала, истискала и преболи и 
ништа не буде, не крепа од уједа змије.

Кад уједе пашче, онда су жене фино пекле гра. Ако је, каже, шарено 
пашче, траже шарено зрно гра. И настоје да буде боја пашчета, црно пашче 
– црно зрно. Значи, по боји пашчета. И располови зрно и метне на шпорет и 
пече. И све реда, реда скроз као облогу, да онај сав дио покрије куд је пашче 
ујело. Ал узме ракије па то испере. Испере прво ону рану и оно ђе с зуб 
натукли и онда озго привије то. Оно зрње пореда и онда свеже ланеном крпом 
и накваси ракијом, да то извлачи онај бол и онај оток, да ракија извлачи. Е то 
су радле жене. 

Тако су говорли за гуштера ак уједе. Каже, не мере ништа помоћ, да је 
отровнији од змије. И онда, каже, треба пребројт варићак прове, а прова је 
ситна, то само што се мало види. Сјеме ситнијо него зрно шенце учетворо 
кад б га располовјо, шенцу. Тојшно је ситна прова. Каже, треба пребројат 
пун варићак прове да б оздравјо. Толко је то тешко, болно. Ал није нико 
умиро о тога.

Прали су стари људи зубе, туцал угљен. Туцал угљен на прах, што 
ситније и онда умочи прст у онај прах и по зубма. И испере добро водом, 
каже, ако переш с четком, онда оде она цаклина са зуба, онај сјај, и пуно 
прије се зуб поједу. Буду онда шупљи. А овако као могу дуже бит... Угљен од 
липе, од букве, сам од раста нис ћел.

Неке су жене кувале автику. Горе автика има по себ као неке бопце, као 
смрекове бопце. И оне то уберу нако и автику и оне бопце и све и жиље од 
коприва и скувају у лонцу. Онда ставе у неку већу посуду, као у каду, ал онда 
није било кади, већ так у неку кацу, и наспу воде млаке и ту се киселе. Каже: 
„Бањамо се.“ И посоле ту воду још. И то је као љековито: автика, коприва, 
со, и у томе се кисеlле за реум.

Досад су старе жене знале лијек за плућа. Каже, има на плућма, оболијо. 
Узму љуску од јајета и добро оперу. Изнутра се може извадт она кожца, да 
се извади бијела, баци. Она се љуска добро осуши. Самеље се на млин от 
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каве и онда се то узме меда, мало се стави оне љуске, једна кашчица мала, а 
једна мало већа меда. Измијеша и то свако јутро на празан стомак се једе. И 
каже, оздравјо чојек, ко да никад није постојала болест плућна, на плућма, 
звана сушца.

Кад имаш брадавице, онда идеш путом и нађеш, прошо нечји кoњ, 
испала земља из поткове. Узми ону земљу и оно што је до земље окренуто 
намаж по рукама, ку су брадавице, ногама, није битно, и спуст онде ђе и 
било. Немој се обзират и спану брадавице. Ја сам то радла, мен су спале, ал 
ја не знам да л је о тога.

А још је неко знао мазат – нађе на балеги кравјој, нађе оно роса по ноћ 
што пане. Она вода буде на балеги и ону воду и намазат и, каже, о тога да оће 
спаст. Ко ће знат. Народ је стари вјерово у свашта.

Кат су људ имал гујавце, боли и стомак па, каже, има гујавце у стомаку. 
Онда се узме бјелога лука неколко чешљова, стуца се и са млијеком, филџан-
-два млијека и пар чешљова лука и то се на празан стомак ујутру поједе. И 
каже, избаце се гујавце. Вели, неа, све једна за другом излази.

Препаст, кат се дијете препане мало некога. Онда, каже, треба ишчупат 
длаку косе ил, ак се препане кокош, и перку, па дијете окадт и, каже, та 
препаст онда изиђе. Онда се не боји, спава фино.

Још су старе жене вјeровале да има нека вјeштица што посе дијете мало. 
Нарасту сисце, буду големе. Бoли, каже, буду тврде. Боле, дијете пишти. Не 
да се ни окупат ни превт. Онда су старе жене, начну зубма чешаљ лука, ал 
сам зубма начет чешаљ лука и оно помазат, каже, вјeштица бјeжи о тога и 
неће посат дјетета. Онда то прође. Таре, каје, дјете мора, таре га вјештица, па 
не може ноћу спават.

А Живко Гајћ свиро. Ено га и сад свира, штоно рекло, у гробљу. Био 
годнама болестан, ал чојек се пазјо раном, и лијечјо се, и љекарма, и штошта.

Коштира се, фино се облачи, фино весео, свира на хармонику, одмара 
се, у весељу је увјек. И тај човек море живт, да не знам какву болест има, 
највише. Баш га брига.

Дигнеш тешко нешто па се, кае, ушине. Тешко, ушинла с, па други, 
трећи бршљен, па се гиба. Мораш ић у бању. Ал не мере свак у бању. Ако 
љекар пропише врућу бању, он мора ић у врућу. Ако пропише у ледену, не 
смије у врућу. Ако ш ић у једну и у другу бању, онда те скочи свега. Не смјеш 
ић, бања је опасна. Опе мораш повадт крв, мокрећу, па оне све налазе, па по 
тијем налазма ић ђе те опреми. Ко има слабе жглобове, доктор у врућу бању 
никоме није прописо.

(Ристана Јекић, 1925, без школе)
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Да извинеш, има кукурјек трава, па ископа жиљу, па очисти, па оздо 
тури у матерцу, прободе, и готово – побаци дијете. То је мен донијела била 
Анђа Петрова, кад сам ја Раду понијела. Реко, ја не знам ђе мен матерца. Не, 
не – ја то не радим. И да сам метла, не б га имала данас. 

(Милева Јекић, 1914, без школе)

4. Клетве
Дабогда т очи испале.
Дабогда т вране очи попиле.
Дабогда ћорав одо.
Дабогда луд одо.
Дабогда бијесан одо.
Дабогда му језик отпо.
Дабогда га шлаг ударјо.
Дабогда га шлагирало.
Дабогда га куга прекинла.
Дабогда га вода однијела.
Дабогда се не тићли.
Дабогда им се ćеме (и)замело. 
Ćеме им се (и)замело.
Дабогда му пси кости носал.
Дабогда што родла, за руку не водла.
Дабогда кад свак пјево, он плако.
Дабогда му проклето било оно млијеко што је сисо. 
Проклето му млијеко што је сисо.
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