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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Ријечи у овоме рјечнику прикупљене су из говора Срба настањених на 
просторима Гламочке висоравни. Ова висораван, укупне површине од преко 
хиљаду километара квадратних, простире се на просјечној надморској ви-
сини од око хиљаду метара. Град Гламоч је 930 метара изнад мора, док се 
нека друга насеља, као што су, на примјер, Прибеља, Стекеровци и Црни 
Врх, налазе на знатно већој висини1. На овој висоравни у току године дува 
дванаест вјетрова од којих су само два стална, и то бура и југовина. Остали 
су повремени и имају локалне народне називе: вијур, купрешак, ноћник, па-
лац, повјетарац, развигорац, сјеверац, сувобурица, сунчаник и шијун. Већина 
вјетрова су суви, осим југовине, шијуна и повремено буре. Шумовите плани-
не које окружују Гламочко поље су: Виторога, Голија, Круг, Кујача, Мало-
ван, Словињ, Старетина, Цинцар, Црна гора, Чемерница и Шатор. Само 
планина Цинцар прелази висину од 2000 метара, док су остале средње виси-
не. Шатор представља завичајну планину са познатим глечерским језером. 
Према селу Роре поље је уским грлом отворено у правцу Дрвара.

Висораван је још од најстаријих времена била насељена, а на њој су 
се, током дугих историјских раздобља, из ових или оних разлога, вршиле 
смјене становништва различите националне припадности. Стицајем гео-
графских и историјских околности висораван се неколика вијека налазила 
на рубу тромеђе у којој су се преплитали и међусобно сукобљавали инте-
реси Отоманске империје, Хабзбуршке монархије и Млетачке републике. У 
тим немирним временима становништво је често мијењало мјесто боравка 
прелазећи преко Старетине, Шатора и Динаре у Далмацију и обрнуто, како 
су то већ одређене прилике захтијевале. Захваљујући тој покретљивости са-
чуване су духовне вриједности, нарочито у говору, у најоригиналнијем об-
лику, заштићене од асимилације и утапања у дух туђина. Отуда поменуте 
планине, у неку руку, чине метафору српске историје на овим просторима.

Од времена првих насељавања словенског становништва на овим про-
сторима, српско је било изразито већинско, а такво стање, без обзира на то 
што су у претходним временима врло често вршене поменуте смјене станов-
ништва, задржало се и до овог посљедњег грађанског и вјерског рата, који је 

1 Према подацима из књиге Душана М. Никића, Гламоч, насеља и и становништво, 
Географско друштво БиХ, Сарајево, 1989, стр. 11. и 15.
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бјеснио на просторима Босне и Херцеговине у периоду од 1992. до 1995. го-
дине. Према званичним подацима узетим из општинске администрације Оп-
штине Гламоч, пописом из 1991. године утврђено је да су од укупно 12.302 
пописана становника 83,60% чинили Срби, 15,39% Муслимани, а 1,01% тзв. 
„остали“, међу којима, уз одређен број Хрвата, и мања група Југословена, 
чије је поријекло, такође, углавном српске провенијенције. И данас, након 
посљедњег рата, када на овим просторима живи мање од половине укуп-
ног броја предратних становника, Срби чине апсолутну већину, иако је, 
вјероватно, њихов удио у томе броју нижи од оног на који упућују подаци из 
поменутог пописа обављеног 1991. године2.

Представе о првобитном поријеклу данашњег српског становништва на 
Гламочкој висоравни поприлично су мутне. Већина гламочких српских ро-
дова чува само успомену о своме поријеклу из Далмације, што је, вјероватно, 
било једно од њихових посљедњих станишта у оквиру бројних сеоба. Из ра-
дова Боривоја Ж. Милојевића (Вуковско, Равно и Гламочко поље, СЕЗб XXV, 
Насеља и порекло становништва, књ. 13, Београд, 1923) и Петра Рађеновића 
(Унац – антропогеографска истраживања, СЕЗб LVI, Насеља и порекло 
становништва, књ. 30, Београд, 1948)3 видљиво је да је данашње станов-
ништво релативно младо, пошто су ријетки они родови који су се досели-
ли у овај крај прије више од двјеста година. Говор овог становништва при-
пада говорима херцеговачко-крајишког (источнохерцеговачког) типа, и то 
сјеверозападном огранку говора овога дијалекта. Спада у ред слабије истра-
жених наших народних говора. Заправо, ако се изузму дијалектолошки радо-
ви општијег карактера, о његовим особинама нешто података може се наћи 
углавном у једном краћем извјештају Фахре Матијашевић о истраживању 
говора овога краја4, затим у грађи прикупљеној путем квестионара у два 
овдашња пункта (Јакир и Стекеровци) приликом истраживања проведе-
них у оквирима пројекта Босанскохерцеговачки дијалекатски комплекс – 
синхронијска дескрипција и однос према стандардном језику коју су публи-
ковали Драгомир Вујичић и Асим Пецо5, као и у неколико мојих објављених 

2 Званични подаци о укупном броју становника који данас живе у гламочком крају још 
увијек нису доступни широј јавности, а слободне процјене тамошњих житеља варирају од 
бројева 5.400 до 6.000, при чему се процентуални удио Срба у том становништву процјењује 
бројкама од 62 до 65%.

3 У овом другом раду наводе се подаци о поријеклу становништва само из неколико 
насеља која гравитирају према Унцу, односно Дрвару.

4 В. Ф. Матијашић, Извјештај о испитивању говора Гламочког поља, Гласник САНУ, 
књ. X, св. 3, Београд, 1958, 350. 

5 Исп. D. Vиjičić, Fonetske osobine govora сentralne, jиgoistočne i jиgozaрadne Bosne, 
BHDZb, knj. VI, Sarajevo, 1990, 13–124. и A. Рeсo, Мorfološke osobine govora и сentralnom 
рojasи Bosne, BHDZb, knj. VI, Sarajevo, 1990, 125–247.
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дијалектолошких текстова забиљежених у говорима мјештана села Стеке-
ровци и Црни Врх6. Надам се да ће грађа коју садржи овај, у основи, рјечник 
диференцијалног типа макар дјелимично допринијети томе да представе о 
народном говору гламочких Срба постану потпуније и поузданије.

Рјечник садржи 5450 лексичких јединица прикупљених посљедњих 
тридесетак година у говорима мјештана ових насеља на Гламочкој висорав-
ни: Алапић (А), Бaбића Бrдо (скр. ББ), Бaлaћ (Ба), Брaјићи (Бр), Вaган (Ва), 
Вrба (Вр), Главице (ГВ), Глaмоч (Гл), Дoлац (До), Дрaгнић (Др), Дuбраве 
(Ду), Ђулiчан (Ђу), Зaјаруга (За), Iсакoвци (Ис), Јaкир (Ја), Кaрловац (Ка), 
Ковaчевци (Ко), Кoпић (Кп), Крaсинац (Кс), Млaдешкoвци (Мл), Мaслина 
Стрaна (МС), Oткoвци (От), Oџак (Оџ), Пердuвово Сeло (ПС), Пeтрово 
Врeло (ПВ), Подгрeда (Пд), Пoповићи (По), Прiбеља (Пб), Прiјaни (Пр), 
Рaјићке (Ра), Рeљино Сeло (РС), Рoре (Ро), Рuдићи (Рд), Рuње (Ру), Сaвићи 
(Са), Скuцaни (Ск), Сrдiћи (Ср), Стaрo Сeло (СС), Стeкерoвци (Ст), Ћoслије 
(Ћо), Ћuлуми (Ћу), Чегaри (Че) и Шuмњaци (Шу). Углавном су то ријечи 
ријетких облика, ријетке употребе, као и оне које нису регистроване у дру-
гим рјечницима савременог српскога језика. Баш због такве њихове природе, 
приликом обликовања овог рјечника, употребљавао сам само најнеопходније 
тзв. техничке скраћенице. Наводим их овдје уобичајеним редосљедом:

аугм. – аугментатив
везн. – везник
гл. – глагол
гл. пр. р. – глаголски придјев радни
дем. – деминутив
ж. – женски род
замј. – замјеница
изр. – израз, фраза
имп. – императив
м. – мушки род
несвр. – глагол несвршеног вида
pl. tantum – именице које немају 
пр. – придјев
приједл. – приједлог
прил. – прилог
парт. – партикула
с. – средњи род
свр. – глагол свршеног вида
узв. – узвик
хипок. – хипокористик
6 В. Зборник за српски језик, књиевност и умјетности I, Бања Лука, 2001, 211–214. 
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Свима онима који су ми помагали у појединим етапама израде рјечника, 
а посебно бројним информаторима са Гламочке висоравни, од којих многи 
данас нису више међу живима, овим путем изражавам искрену захвалност за 
несебичну помоћ коју су ми пружили.

Бања Лука, августа 2015. године!



Р Ј Е Ч Н И К





A
а, узвик као одговор на питање, изговара се назално. – Шта то радиш? А!
абаб, абаба, м. друг, сарадник. – Ово ми је добар абаб.
абати се, -ам се. трошити се, кварити се. – Ови се нови шерапи брже абају 

од старије.
абатити, -им, свр. случајно пронаћи, потрефити, погодити. – Да нијеси 

абатијо мује сиврије неђе?
абатисати, -шем, свр. случајно пронаћи. – Да нијеси абатисо неђе мују лулу?
абезити се, им се, несвр. стидјети се, срамити се. – Што се не умијеш, 

абезијо се дабогда. По
абер, -а, м. глас, вијест, новост. – Стиже абер од Гламоча града.
аберити, -им, свр. дојавити, обавијестити. – Аберило нашем Симушилу да 

дође горе на суд ђе се по реду говори.
абрајсовати, -ујем, свр. оштетити, излизати унутарњи дио матице. – Сви 

се шерапи на-колије абрајсовали.
авандисати, -шем, несвр. изазивати неред, зачикавати свађу. – Унај Кика-

шин по ваздан авандише и дрљуца у-дјецу.
аваница, -е, ж. чврста, кочоперна и непопустљива особа у својим ставовима, 

зликовац, насилник. – Од Миркана није било жешће аванице откад се камен почо 
котрљати испод Урљаја. Ба

авгари, -авгара, м. способни мушкарци на које се сигурно жоже рачунати. – 
Уни Пољића авгари покосише сву Анићевку.

авет, -и, ж.чудовиште, страшило. – Видере уне авети.
аветиња, -е, ж. појачано значење ријечи авет, чудовиште. – Ено уне аветиње 

зјака по селу.
авиз, -а, м. дикција гласа приликом пјевања или говорења. – Не море ун први 

пјевати, нема авиза.
аврик, аврика, м. коров јакога мириа, стока га не једе. – Освоијо пусти аврик 

и кукрика горе у Симатину долу. Ст
автовина, -е, ж. отрован коров дебелог листа и јаког мириса. – Ове године 

автовина нагрнула ко никад.
адет, -а, м. обичај, навика, нарав, ћуд. – Гадан им адет посве.
адра, -е, ж. стара, мршава кобила, погрдан назив зажену. – Погледајде уне 

адре каква е.
адум, -а, м. неплодан или кастриран ован. – у-нашега Дмитра имају четри 

адума у тору.
аждаја, -е, ж. крупна змцја,неман која гута велики плијен. – Причали су стари 

људи да се опажала аждаја у Рогуљиној долини.
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ајам, -ајма, м. сукнено уже за везивање коњау вршају. – Понеси ајам да 
уајмимо алашу, треба вријећи жито.

ајат, ајата, м. мања сеоска кућа као додатак главној згради која служи за 
оставу. – Мачак се врзма око нашег ајата, мура да е опазијо миша.

ајван, ајвана, м. стока, животиња, понекад погрдан назив за човјека. – Мују 
малу прегазијо трајван, ма нека е и била е ајван. нп

ајде, ај, ајд, ајт. узвик за подстицање. – Шта е, ајде не зановијетај.
ајдук, ајдука, м. крадљивац, лопов. – Ун је прави ајдук.
ајђатре, узвик чуђења настао од ријечи aјде ђаволе. – Удала се Плиска! 

Ајђатре!
ајка, -е, ж. потјера, истрага, велика галама. – Дигла се ајка на-вука.
ајме, узвик за изражавање бола и жаљења. – Шта ћу саде, ајме мени!
ајтати, -ам, несвр. бити опрезан, водити рачуна о нечему. – Није уна ајтала 

пa је преварило. Рд
ај крагу и ај краште, узвик за изражавање незадовољства. – Ај крагу, не 

зановијетај. Ај краште, шта бунасаш.
акар, акара, м. окућница. – Не дирај ми у акар, то ми је ћаћевина.
акариште, -а, с. кућа са старим темељима и окућницом. – Њијево е акариште 

уна крчевина у Пекезовићије.
акати, -ам, несвр. говорити аха у смислу подржавања. – Издерали ђендари 

Вицила на збору. Аха, аха, аха, акају Рорчани.
акурчина, -е, м. тврдоглава и недруштвена особа. – Мани се уне прибељске 

акурчине, нема ниђе ништа, ни у-лијевој, ни у десној.
акреп, -а, м. ситна, злобна особа пуна зависти. – Нема већег акрепа од Нине 

Пајканова.
акобогда, прилог у значењу ако дозволи Бог. – Акобогда, ми ћемо на-јесен у 

курузе на-вакат ко и досада.
акорд, -а, м. рад по погодби. – Наши на штреки копали по три кубика камена 

на акорд.
аксови, аксова, pl. tantum. дио коњске опреме на запрежним колима. – 

Остарили аксови, мурамо набављати нуве.
ала, узвик којим се изражавају различита душевна стања. – Погино Ниџа! 

Ала, каки пусти мумак.
алаисати, -шем, несвр. разумијевати, схватати. – Унај њијев Туњо ништа 

живо не алаише.
алал, узвик у значењу, свака част, честитам. – Вратијо Мијо цијели дуг Ми-

каилу. Алал вјера, тако и-треба.
алалити, алалим, несвр. поклонити, опростити. –Ја сам то њему алалијо јер 

нема чиме вратити.
аламана, узвик за вабљење коња. – Пљо воч, аламана!
аламанка, -е, ж. сабља из Алеманије, тј. Њемачке. – Отпашите сабље аламан-

ке, притегните на-нуге опанке! нп
алем прстен, -а, м.златни прстен са драгим каменом . – Када Милош Мурата 

обори, скиде њему алем прстен с руке. нп
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алапача, -е, ж. жена дуга језика и слободнијег понашања. – Ено уне алапаче 
Митранове поваздан голами по селу.

алат, -а, м. коњ црвенкасто-риђе длаке. – Ко је унај нолки крџалија на алату 
сав у чисту злату? нп

алатаст, -а, -о. онај који је црвенкасто-риђе боје. – Уна њијева пустаија ала-
таста ко каква ждребица.

алаша, -е, ж. млада кобила од двије године. – Наш Раде је вро жито на девет 
црније алаша.

алашац, -шца, м. коњ од двије године, двогодац. – Добар унај наш алашац. От
алашчад, -и, зб.им. млади коњи до двије године. – Лети, изрени туђу алашчад 

из ливоде!
алка, -е. метална округла карика у ланцу. – Пукла на ланцу алка пa се ланац 

претрго.
аљина, -е, ж. женски горњи сукнени одјевни предмет умјесто капута. – У 

Маре нува аљина од сукна из Бенковца.
аљинац, -нца, м. мушки сукнени одјевни предмет умјесто капута. – Дунијо 

Перица Галешић два аљинца из Книна.
амајлија, -е, ж. заштитни предмет,чувар од урока. – Сваки Турчин нуси по-

двије амајлије о врату.
аманет, -а, м. завјет предака. – Крсна слава нам је аманет од прађедова.
амбар, амбара, м. остава, складиште хране. – Сваке године Уљезовићи наспу 

пуне амбаре жита.
амбариште, -а, с. мјесто гдје су били амбари. – Ђуичини су сваке друге 

године сијали купијере у амбариште под појатом.
аминовати, -ујем, несвр. одобрити, похвалити, потврдити. –Ако је то Чале 

аминово, тако ће бити сигурно.
ампа, -е, ж. вика, галама, неред. – Не голами, што си диго толику ампу ко да 

си изгубијо торбу дуката. Ст
ампасовати, -ујем, несвр. одговорити по мјери, бити таман. – Обуциде овај 

капут да видимо како ти ампасује.
амуљ, -а, м. хљебно жито са примјесама љуља и кукоља. – Да ти овај амуљ 

није оздо из унога Лушчића крај Баришића?
андрмоља, -е, ж. разни предмети расути без редa у каквој просторији. – 

Каква је ово андрмоља вође у амбару? Че
антрешељ, -а, м. горњи диo самара гдје се може још понешто ставити. 

– Дуцко натоваријо обе стране јечма, а врго у антрешељ један џачић шенице из 
Стјенавица.

анџар, анџара, м. дуги источњачки нож. – Код-нас је на зборовије понекад и 
анџар знао сијевнути у каквој тучи.

ањгир, ањгира, м. пастув, расплодни коњ. – Није било бољије ањгира ко 
у-нашега Ђопе.

ањгирача, -е, ж. погрдан назив за мушкобањасту жену. – Погледајдере оуне 
ањгираче Звизгине на-шта наличи.

ањгировит, -а, -о. онај који се понаша као ањгир. – Њијев алат није добро 
ушкопљен пa осто ањгировит.
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апаш, -а, м. сарадник, повјерилац, истомишљеник. – Ово е моуј апаш.
апс,-а, м. затвор, тамница, робија. – Одвело нашег Цигу у апс.
апсана, -е, ж. просторија зо затворенике. – Ено Рогуша у апсани.
апсити, -им, несвр. лишавати слободе. – Све ове наше нерадине и луторане 

треба апсити и гунити у сургун.
аптати, -ам, свр. набасати, потрефити, случајно пронаћи. – Лакета Пољића 

јуче апто на челу горе у-шуми.
аран, -на, -но. крупан и розвијен човјек. – Уни Жижића мумци сви арни.
арар, арара, м. врећа oд козије длаке. – Имамо нуве араре.
арбија, -е, ж. метолна шипка којом се у пушку нобија пуњење. – Довати ми 

арбију, ено е испод скемлије.
аргат, -а, м. ропски тежак посао зо малу надокнаду. – Тежај је бијо аргат раје 

под Турције.
аргатлук, -а, м. присилни рад за малу надокнаду. – Кад Јерина Смедерево 

гради, те нареди мене у аргатлук. нп
аргатовати, -ујем, несвр. радити аргатски посао. – Ја сам ти аргатово ко 

највећи роп радећи другом од-јутра до-мрака.
ардов, ардова, м. ракијско или винско буре. – Улиде ми едну из ардова о Јоја!
арлати, -ам, несвр. стварати викањем неред, галамити. – Не арлај по кући, 

не бруди дјеце.
арлаукати, арлаучем, несвр. урлати, завијати. – Уни арлаучу ко бијесни 

вуци.
арман, -а, м. мјесто гдје се врше жито. – Раде има на арману стожер од тив-

совине.
артија, -е, ж. папир, хортија. – Имаш ли мало артије да савијем едну цигару, 

тикнуло ми запалити.
арумаст, -а, -о. срчон, поносон, виловит. – Сви Ћулуми арумасти ко дивови.
арчити, -им, несвр. трошити преко мјере. – Ено унога несрећаје Дуиног тро-

ши и арчи ћаћевину немилице.
аршин, аршина, м. мјера у дужини oд носа дo краја испружене руке. – У-то 

доба наиђе машина, на-њој барјак од четри аршина. нп
асити се, асим се, несвр. правити се важан, наметати се. – Што се ти тако 

асиш, мајковићу? Да нијеси продо јарину?
аскер, -а, м. војник, маса, група, војска. – Навалијо пусти аскер нерадника и 

полежака пa само тражи готовину, a нико неће да се привати рада.
асли, узвик са знoчeњeм, изглeда, мoглo би бити. – Наш се Ристе асли спазијо 

женити.
аспра, -е, ж. новац, паре. – Не дадоше му аспре никако.
астал, астала, м. стo, диo кухињскога намјештаја. – Направијо нам кум Божо 

нув астал од буковине, море издржати иљаду кила.
асyрa, -е, ж. дебела постеља oд рогозине. – Најменику простријеше асуру, а 

гостима сламарице.
ат, -а, м. добар, вилован коњ на високој цијени. – Пјани Власи играју атове, а 

свадбари сеире сватове. нп
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аткиња, -е, ж. млада виловна кобила, понекад погрдан назив за снажну жену. 
– Јеси видијо уне аткиње добра ли je.

атор, -а, м. замјерка, љутња, приговор. – Ујаку бијаде атор што га нијесам 
позво у-сватове.

аторити, -им, несвр. замјерити, љутити се, приговарати. – Немојте ви, вели-
ког вам Бога, што аторити за уно јуче.

аторљив, -а, -о. онај којије замјерљив и лако се љути. – Не баркајте Стевана, 
ун je аторљив.

ашигџија, -е, м. љубавник. – Јокица е имала девет ашигџија и јопет јој било 
мало.

ашиковати, -ујем, несвр. забављати се, водити љубав, вољети се. – Уно двое 
њијевије ашикују одавно.

ашлама, -е, ж. врстo слатке трешње. – Испод Баришића e била ашлама, 
слатка ко шећер.

ашчиница, -е, ж. кухиња. – Брез добре ашчинице, раднику нема спаса.

Б
бабајко, -а, м. отац, ћаћа, родитељ. – Шта ми ради муј бабајко?
бабац, -пца, м. пејоративан назив за бабу или дједа. – Унај муј бабац се по-

ваздан излежава доље испот-шљива.
бабине, бабина, ж. стање жене четрдесет дана послије порођаја. – Отишла 

матер јуче ујни на-бабине.
бабица, -е, ж. жена која помаже при порођају. – Матер je родила брата Илу 

на ливоди брез-бабице.
бабура, -е, ж. кврга, гута, задебљање на тијелу. – У Ниџеле je била бабура 

за-вратом колик главица црљеног лука.
бабушка, -е, ж. лоптица величине кликера на храсту. – Код-нас се дјеца вазда 

играју бабушкама са растића.
баврљати, -ам, несвр. лутати, тумарати. – Дуго су баврљали док нијесу из-

ашли на-прави пут.
багав, багава, -о. оштећених ногу са израслинама на табанима и прстима. – 

Наш je Криво цијелог живота бијо багав у нуга.
багатела, -е, ж. оно што је јефтино, готово без цијене. – Јуче je била јевтина 

пијаца у Бараћије, јањци права багатела.
баглама, -е, ж. метални оков за врата и прозоре. – Купи ми едну багламу за-

кућније врата, мурам прибити едну нуву.
баго, -е, м. онај који је багав. – Унај баго Шобатов ништа живо под милим 

Богом не ради, не море кукавац.
багра, -е, ж. отпад, људски олош, људи без врлина. – Не дружи се са багром 

јер с ким си, таки си.
бадава, прил. оно што је џабе или посве јефтино. – Навали народе, ево робе 

бадава, само што није заџабе.
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бадаљ, -дља, м. сакривен предмет у шаци који се открива рaди утврђивања 
предности. – Извлачићемо бадаљ пa шта куме припане.

бадањ, -дња, м. шупље дрво кроз које пaдa вода на лопатице витла у воденици. 
–  Шпириновића бадањ сав испуцо пa расипа воду.

бадњак, -а, м. храстово дрво које се на Бадње вече доноси у кућу. – Сваке 
године се иде пo бадњак на Корићну и доноси пре-цркву.

бадулица и бодулица, -е, ж. млада, љупка, враголаста женска особа. – У 
Бадулице Јокине очи на-вр главе.

баздити, -им. несвр. заударати, ширити непријатан мирис. – Чим Клемпо 
уђе у-кућу, све базди око-њек.

баздрљан, -а, м. онај који је незграпан као баздрљика. – Не би нашем баздрљану 
опанака накроило цијело село.

баздрље, -а, зб. им. крупни остаци травe као отпад. – Сву нашу њиву 
у-Пржина освоило пусто баздрље. Ст

баздрљика, -е, ж. појединачна крупна влат трaвe. – Не ваља сијено ове 
године, све пуста баздрљика освоила.

баздрљиште, -а, с. мјесто гдје растe баздрље. – Уни Лушчићи Шобатови нит 
су њиве нит су цијепци већ само баздрљиште.

баздуља, -е, ж. жена која базди, заудара. – Нашој Баздуљи нијеси муго прићи 
по-љети каки je луторан и газап била.

баја, -е, ж. 1. врста инсекта. – Навалиле некакве баје и мушице, не мош се 
од-њи бранити. 2. хипокористик oд именице баба. – Ево мује миле баје, уна мене 
највише воли.

бајање, -а, гл. им с. врачање. – И дан-дани у-нашом крају има бајања, одбрајања 
и разне мађије.

бајат, -а, -о. онај који се уплијеснио, буђав. – Асли je овај крув бајат.
бајати, бајам, несвр. врачати, упражњавати магију. – Уна се бави бајањем и 

петљанијом и иди од-ње што даље.
бајбукана, -е, ж. просторија гдје се дијеле батине. – Одвело нашок Пелешију 

горе на-грат у бајбукану да му поправе ребра.
бајбучити, -им, несвр. дијелити батине у бајбукани. – Изгледа да e Дмитра 

добро бајбучило док нако стење и пуше.
бајта, -е, ж. колиба oд прућа, склониште. – Ми смо имали едну бајту горе 

испот-шуме, пa кад би било какво невријеме, склањали смо се у-њу.
бајука, -е, ж. корпулентна, дебела баба добре нарави. – Покојна бајука e била 

најпаметнија жена у Баришићије.
бак, бака, м. некастрирани во, обично oд двије дo три године. – Нема јачега 

бака од Стоеновога драгоње, ни један му во не море добости.
баканџа, -е, ж. стара војничка ципела. – Не мугу ја нусати ове баканџе, донеси 

ми те опанке, лашњи су.
бакљати се, -ам се и бактати се, бакћем се, несвр. носити се са животним 

потешкоћама. – Ја ти се, муј Јоја, некако бакљам са својом потребом и неимашти-
ном, a Симица се бакће цијела вијека са уном болесном нугом.

бакра, -е, ж. лонац oд печене глине. – У Красинцу су се правиле најбоље бакре 
у цијелу гламочком крају.
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бакрач, бакрача, м. бакрени или други лонац са поврасцем. – Лазурда посрче 
пун бакрач варенике прео-дана.

бакрачић, -а, м. мали бакрач–Ђурђија je варила по-три бакрачића варице.
бакрица, -е, ж. мала бакра, деминутив. – Набавили муи нуву бакрицу код 

уније Инићића из Красинца.
баксуз, -а, м. невоља, несрећа, малер. – Е, баш си Симане баксуз данас, ко да 

си усто на-лијеву нугу пa ти ништа не иде за руком.
бакцил, бакцила, м. бацил, бактерија, вирус. – Не баркај у то буњиште, ту има 

разније бакцила и отрова.
бала, -е, ж. 1. пресовани свежањ сијена. – Јуче смо сву сламу спресовали 

у-бале пa ћемо продати доље Каурије у Далманцију. 2. слина, исцједак из носа. – 
Стеван се лако налади пa га освое бале, ништа уна два макаруна висе из-носа до-
пупка.

бала, -е, ж. и бале, -е, м. назив за женску или мушку младу особу која нема 
много животног искуатва. – Шта уна бала Спасоина зна, не зна отрати бала испод-
нуса. Унај мали бале Блажин не зна зашиљити коца камоли да зна косити.

балавурдија, -е, ж. несташан млади свијет, дјеца. – Jа ову балавурдију не 
мугу више слушати; то ништа не ради вено се кикоће на све што види.

балван, -а, м. клада, диo одрезаног стабла дрвета. – Најчешће смо резали 
балване четвртаке и петаке и од-њи пилали треницу и другу грађу.

балега, -е, ж. измет стоке. – Од пусте балеге и брабоњка се није мугло про-
лазити испред Драгине куће.

балегање, -а, гл. им. с. остављати балегу иза сeбe. – Говеда не знају куда 
балегају па се од пустог балегања не море сербес пролазити прогоном.

балегати, -ам, несвр. избацивати балегу, велика нужда код стоке. – Кад го-
веда стану ујутро балегати, сва се кошара пуши ко о-дима.

баљезгати, -ам, несвр. ваљати глупости, говорити без смисла. – Ако већ не-
маш ништа паметно рећи, немој барем баљезгати цијели дан.

банак, -нка, м. 1. радни стo у родионици. – Нема бољега банка ко од растовине. 
2. тезга у продавници. – Глишо e у-Рорије држо за банком добре ракије за праве 
муштерије.

бантав, бантава, бантаво. трапав, незграпан, нескладна корака. – Он je скроз 
бантав и нема тога Бога кои би га поправијо и поравно.

банте, -е, м. онај који је бантав. – Имамо и-ми свога банту у селу и колико 
знам, свако га село има.

банути, -нем, свр. изненада се појавити. – Јуче, бану лугар прет-кућу и нађе 
ћаћу ђе теше шимлу за мљечара.

бања, -е, ж. мање корито за разне намјене. – Однеси ту бању на бунар да 
оперемо уно рубина.

бањгирати, -ам, несвр. облијетати, обигравати око нечега. – Ковчалија e 
цијела живота бањгиро по Лики и Грбави купујући јањеће коже од народа.

бара, -е, ж. искључиво име за козу. – Коза бара млого млијека дае.
бараба, -е, ж. бећар, лола, бекрија. – Каже свако бараби je лако, кад је лако што 

не буде свако. нп
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баратати, -ам, несвр. вјешто руковати нечим. – Нема даворије у-Бога да 
Милош Пољић не барата њоме, пa таман да e први пут узме у-руке.

барати и баркати, -ам, несвр. дирати, узнемиравати. – Не барај и не цвијели 
дјеце. Не баркај пса док глође кост, муго би те уести.

бардак, бардака, м. дрвени суд за воду. – Ти пунеси бардак a jа ћу ракто пa 
ћемо ићи косити у-Пландиште.

барем, рјечца која значи изузетак, синоним за макар. – Дај барем мало воде 
ако немаш ракије.

барило, -а, с. врело, извор, текућа вода. – Не би га барило напоило колико е 
ожеднијо.

барилце, -а и барилцета, с. мали суд за воду. – О Невена, понеси барилце да 
напоим теле. Рд

барнути, -нем, свр. дирнути, дотакнути. – Не смијеш ово ни барнути, јеси 
ли чуо.

басати, басам, несвр. лутати, тумарати. – Цијели су дан басали по-шуми 
тражећи куње али ни мукает.

басма, -е, ж. врста куповног платна. – Дунеси мало басме из-града, скроила 
би дјеци кое рубинче.

баталац, баталца, м. кваран, нагњио кромпир. – Не мећи баталце у-врећу, 
поквариће се сва врећа купијера. Ћо

баталити, баталим, несвр. кварити, разваљивати. – Не батали јапије, видиш 
да не знаш тесати јадна те родила.

батргати, -ам, несвр. ходати посрћући пo неравну терену. – Ваздан je јадна 
батргала пo страна за коза и сустала да-Бок сачува и заклуни.

баук, -а, м. инсект тврдокрилац. – Чим се почну косити ливоде, предвече 
навали пусти баук на навиљке ко роj чела.

бауљати, -ам, несвр. тражити пo мраку напипавајући простор ради 
оријентације. – Често бауља пo мраку и нешта тражи у подруму ко пјан.

Бацман, -а, м. пејоратив oд имена бацо. – Стигли Бацмани из-Врбљана да 
вуку балване по штрапутије у-нашој шуми.

Бацо, -е, м. човјек oд Пецке, Медне, Врбљана и Бараћа. – Ове Баце из-Врбљана 
су најпоштени њуди кое сам у животу срео.

Бацуља, -е, ж. жена са простора одакле су и Баце. – Што Бацуља зна 
направити курузу, е брале муј, поијо би прсте.

баџа, -е, ж. отвор на крову сеоске куће куда излази дим. – Отварај баџу да дим 
изилази, не море се дијати.

баџо, -е, м. пашанац, свастикин муж. – Са баџом Луком се слажем боље него 
са браћом.

баш, рјечца за истицање. – Е, баш je тако, Бога ми милостивога.
башка, прилог узначењу, посебно, издвојено. – Раздвоијо Криво Катић башка 

мисираче, а башка купијере.
башкарити се, башкарим се, несвр. пријатно се проводити. – Ено нашога 

Баје башкари се у биртији код Циге Дреновића.
башко, прил. баш као да je тако, изгледа. – Башко си ти пјан несретниче.
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башча, -е, ж. ограђена окућница за поврће, башта. – Наша e башча гнујна и 
сваке године добро рађа.

башчица, -е, ж. деминутив oд именице башча. – У башчици je посијана салата 
и лук, а у-великој башчи купијери и купус.

бегенисати, -шем, несвр. свидјети се, допасти се процијенити. – Унај Швабо 
што e купијо Пољићеву јапију, није бегенисо уне Стоенове балване.

бедевија, -е, ж. млада и виловна кобила. – Појашили Тичевљани ањгире и 
бедевије пa одоше доље Книну пo ракију.

без, -а, м. врста домаћег платна oд конопље или кетана. – Није било ниђе 
купити беза пa ми ткали од кунопаља и кетана.

безбели, узвик у значењу уистину, доста сигурно. – Е, безбели, утувићеш ме 
добро ако буде жива глава на-рамену.

безијак, -а, м. малоуман,ограничен човјек. – Унај безијак поваздан звижди пo 
селу и ваби себи псе.

безум, -а, м. назив за онога који је малоуман. – Нема већег безума од унога 
Лајкана Пураровића.

безумник, -а, м. онај којије малоуман са непоправљивим оштећењем. – Не 
мугу се сваком безумнику дати парe у-руке.

бека, -е, ж. мали нож, коричњак, шклопац. – Ђе муја бека, ко зна?
бекиња, -е, ж. јагњећа кожа. – Скроијо Цвијан од јањеће бекиње шубару, ни 

куповна јој није равна.
бекица, -е, ж. деминутив oд именице бека. – Нема муе бекице ниђе ко да е 

у-јаму пропала.
бекнути, бекнем, свр. 1. проговорити, огласити се. – Деде, бекни, што му-

чиш? 2. глас којим се оглашава овца. – Асли неђе бекну овца.
бекрија, -е, м. лола, весељак, боем. – Нема већег бекрије од Јована делије.
белава, -е, ж. врста слабијег сира треће категорије. – Љешва e наша белава 

од њиева скорупа, вјеруј ми. До
белај, белаја, м. несрећа, неприлика, незгода. – Ето ти белаја изненада.
белегија, -е, ж. врстa бруса, глачало, оштрило. – Довадере ми ту белегију, 

ушта си блено.
белет, -а, м. наказа, запуштена прљава особа. – Какав je уно пусти белет?
бели, рјечца за појачавање већ изреченог. – Е, веребога, утувићеш ме бели ка 

ти кажем, досадијо си и Богу и људије.
бељити, -им, несвр. упорно гледати у једну тачку. – Што си убељијо ко мачак 

у џигерицу? Само бељиш поваздан.
бељемез, -а, м. онај који је крупан попут вола, топа и сл. – Уни Галешићи су 

сваке године орали на четри тешка бељемеза.
бемза, -е, ж. погрдан назив за неуредну жену. – Наша бемза e у свему сапета.
бена, -е, ж. онај ко је дјетињаст и наиван. – Шта ти знаш, бено една.
бенавити, бенавим, несвр. лудовати,будалесати. – Што бенавите, шта вам je, 

јесте ли при-себи?
бендати, -ам, несвр. уважавати, цијенити, поштовати. – Ова наша млађарија 

не бенда никога; ни старо ни младо.
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бенетати, бенетам, несвр. наглабати, говорити глупости. – Садашњи школ-
ци само бенетају, никат чути памету бешједу како Бог заповиједа.

бенкица, -е, ж. дјечија кошуљица. – О Дево, оперде ми ове двије бенкице Бог 
ти велики дао, немам jа каде, мурам спремати косције ручак.

берлав, -берлава, -о. онај који је разрок, неусмјерена погледа. – Саветина e 
берлав отка се родијо, едно око гледа у-пуру, друго у зачињу.

берле, -е, м. онај који је разрок, берлав. – Никада берли не мореш знати куда 
гледа и шта оће.

берлити, -им, несвр. гледати берлавим очима неки циљ. – Шта берлиш ту, шта 
си укичијо, одмакни се от котла.

берићет, -а, м. обиље, богат род, добитак. – Лани је била велика суша, али 
ове године, прави берићет од-Бога стиже на све стране.

берићетан, -тна, -о. богат, родан, има га у изобиљу. – Берићетна уна наша 
њива у-Анићевци, виш-бјежи.

беслеисати се, -шем се, несвр. снабдијевати се, хранити се добро. – Бога ми 
се ови Ђужићи добро беслеишу.

беслема, -е, ж. храна, његовање, издржавање. – Нема ти боље беслеме ко у 
Лакете Пољића овдален до Прекраје.

бетан, -тна, -о. гадљив, одвратан, неукусан. – Ова њијева крана бетна, да мили 
Бог сачува и заклони.

бетега, -е, ж. незграпна, антипатична особа. – Видере уне бетеге што е чиста.
бетер, -а, м. нерадник, џабалебарош, љењивац. – Чим се превалиш тамо према 

Преоцу, све бетер до бетера, да-Бог сачува.
бетерисати, -шем, свр. пропасти, штетовати, бити на губитку. – Велика e 

суша, мугло би бетерисати уно ушјева.
бећар, бећара, м. весељак, лола. – Ја сам бећар и бећарићу се, доће вријеме и 

оженићу се. нп
бећаруша, -е, ж. жена која бећарски живи. – Нема веће бећаруше од уне 

Кикаше из Поповића, па нек прича како ко оће.
бечити се, -им се, несвр. ругати се, потцјењивати, зазирати oд чега. – Слушај 

Јело, не бечи се на-ме, јер ако се jа избечим на-те, биће свашта, све ће село знати.
бешика, -е, ж. колијевка, зипка, љуљашка за дјецу. – Има наша Гравка двое 

близнади пa љуља двије бешике.
бештија, -е, ж. стока, животиња. – Ако не умијеш еглендисати, знаш језик 

за-зубе, бештијо една.
бештимати, -ам, несвр. уважавати, поштовати. – Прича се да Прекрајци 

нијесу бештимали ни Турке ни њијев закон. Са
бива, бивакаре, бивакарце. узв. на прилику, ка бајаги. – Говоре да би се унај 

наш клапац, бива, женијо.
бигуле, бигула, pl. tantum. врста тјестенине, ситни макарони. – Кад већ 

идеш у-грат, дунеси мало бигула. Рд
биза, -е, ж. ружна, запуштена, малоумна жена. – Ено Бизе, скинула бошчу 

пa ода око буњишта.
бија, узвик којим се тјерају коњи, овце и сл. – Ма шта си стао, бија вуци те не 

ижјели!
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бијеле челе, бијелије чела. четврто кољено oд претка. – Муja покојна 
прамбаба Дева je доживила бијеле челе од праунука Блаже и умрла у сто осмој 
години и пола зуба однијела са-собом у-земљу.

бика, -е, ж. дебела сланина. – Кад имаш клип уне бике са тавана уза-се, не бој 
се глади брале муј, таман да си евту дана от-куће.

бика, -е, ж. бијела овца без биљега на глави. – Наша се бика облизнила неђе 
иза Светога Триве пa смо e мурали одвоити у-кочак посебно.

билмез, -а, м. тупав, глупав, неуредан човјек. – Завежи, билмезе едан, јер ако 
те претеварим овије штапарцом, све ћеш звијезде избројати на небесије.

биља, -е, ж. мета, циљ, означено мјесто. – Уно e тамо биља, није ово.
биљац, -љца, м. дебели вунени покривач умјесто ћебета. – Пољићка je откала 

два нува биљца од чистога власа.
бињекташ, бињекташа, м. камен са којега се узјахује на коња. – Приведи 

парипа ближе бињекташу ка-ти велим.
бињеџија, -е, м. вјешт јахач и кротитељ коња. – Спареница e бијо најбољи 

бињеџија у цијелом селу.
бињиш, -а, м. мантил, кабаница, плашт oд злата као сталешки знак. Стари 

Вујадин је нусијо бињиш од сувога злата, а наш Шперан нема ни кожуна.
бир-вактиле, прил. некада давно у стара времена. – Вођека су бир-вактиле 

били Грци и стари Илири на сваком свакатом брду ђе има градина.
биртија, -е, ж. крчма, кафана, гостионица. – Од биртије боље куће нема.
бисаг, бисага, м. 1. једна торба бисага. – Наспи едан бисаг жита пa пунеси 

да посијемо доље у Цијепције. 2. долина у облику бисага. – Доље у Бисагу Тулићи 
посијали зоп ове године.

бисази, бисага, pl. tantum. повезане двије торбе за ношење на рамену. –Дуцко 
e насо пуне пунцијате бисаге жита и пјешке отишо у Преодац да самеље.

бист, узвик којим се тјерају коњи. – Дур, дур, ку-си навалијо, вуци те не ћели, 
бист, сад потегни, бист, бист!

бистакати, -ам, несвр. тјерати коње узвиком бист. – Утаман je нашек кулаша 
бистакати, неће да повуче за мила Бога.

бистрити, -им, несвр. учити, умовати, читати. – Ено наш Ђојмо само би-
стри „Политику“ и игра шака са Блажом Ћопиније.

бистров, бистрова, м. онај који нешта, тобоже, учи, глупан. – Унај Станка-
чин бистров никако да приведе своју школу крају.

битанга, -е, ж. скитница, пробисвијет. – Ко се са битангом дружи, исти je ко 
и свака битанга јер, с ким си, таки си.

битисати, -шем, несвр. опстајати, истрајавати, дурати. – Ено јадније 
чобана некако битишу на овом пустом кијамету.

бич, бича, м. кожна врпца, канџија за тјерање стоке. – Удари Лакета парипа 
бичом пo репу и ун се пуздрецну из све снаге.

бичевати, -ујем, несвр. тући, шибати бичем. – Љацкана су и бичевали и 
ћебовали горе у Врањиној војски на Тиролу.

бјелик, бјелика, м. куповно, бијело платно за гаће и кошуљу. – Муја дика нуси 
гаће од бјелика, да простиш.
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бјелица, -е, ж. врста јабуке или шљиве бијеле боје. – Док смо били дјеца, 
редовно смо ишли у крађу туђега воћа, a нарочито на бјелицу у Симатиној долини.

бјелов, бјелова, м. пас бијеле длаке. – Пребијо неко Дмитровом бјелову нугу 
пa Дмитар жали, прежалити не море.

Бјељавине, Бјељавина, пастирске насеобине у шуми, већим дијелом године 
под снијегом. – Сви Врбљанци имају колибе у Бјељавина ђе буду и по зими.

бјечве, -чава, pl. tantum. врста обуће, чарапе. – По зими се код-нас нусе бјечве 
јер је посве ледено. 

благо, -а, с. 1. стока, домаће животиње. – Ко e имо блага, оваца и говеда, 
муго e полијепо живкарити у-нашоме крају. 2. новац oд сребра или злата као стална 
вриједност. – Имали су девет кула блага, сува злата жутога дуката.

блебан, -а, м. онај који је незграпан и зблебан. – Видидере унога блебана какав 
je.

блебати, блебам, несвр. правити нешта грубо и без укуса. – Наша Ђука јуче 
блебала курузу пола дана, пребијо би њуме псу све четри нуге.

блебетати, блебетам и блебећем, несвр. говорити неистину, опањкавати. – 
Наша Јела не увлачи језика у уста, блебета поваздан. Шути жено, не блебећи, језик 
ћу ти jа осјећи.

блебнути, нем, свр. 1. ударити некога грубо шаком пo тијелу. – Ако ли те 
блебнем овом шопаицом, све ћеш звијезде пребројати на небесије. 2. неопрезно и 
изненада пасти на земљу са јауком. – Отисну се Жаре са-шљиве и свом снагом 
блебну доље на-ледину.

блентав, блентава, -о. особа луцкаста, умно ограничена. – Уна e Марa тотално 
блентава, а унај њен вртоглаја још блентави.

бленташа, -е, ж. блентава жена. – Наке бленташе ко Пеуљке Клепине још 
глава не виђе у ово свога вијека.

бленто, -е, м. блентав мушкарац. – Већега бленте није било од -нашег 
Посврлије у читавом нашем крају.

бленути, -нем, свр. усмјерити поглед у једну тачку и упорно гледати. – 
Одмакни се од-ватре, шта си блено у-питу ко да нијеси ијо евту дана.

блеса, -е, ж. она која је луцкаста, блесава. – Кад се муја напудери блеса, мисли 
блеса да e до небеса. нп

блесав, блесава, -о. онај који је малоуман. – Ћотан je тотално блесав и није ни 
за каква посла.

блесавоштина, -е, ж. малоумност, лудорија, неодговорност. – До сада 
нијесам видијо веће блесавоштине од ове.

блесан, -а, м. блесав мушкарац. – Већега и накараднијега блесана није било од 
унога Маграила ис-Прибеље.

блесара, -е, ж. блесава женска особа. – Није било веће блесаре од Каjе 
Пракљачине.

блесиметар, -тра, м. тобожња справа за мјерење блесавости. – За његову 
памет нема блесиметра у цијелој држави.

блешити, -им, свр. изненада пасти са неке висине на земљу. – Бога ми, ун 
добро блеши на -ледину са Видесилове крушке.
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бљечкати, -ам, несвр. производити шумове газећи пo води и блату. – Дјеца 
највише воле бљечкати пo барицама иза-кише.

бљувати, бујем, несвр. повраћати садржај из желуца. – Баја се напијо пa 
бљује цијели дан испод Аћушиног кленића.

бљуза, -е, ж. горња кратка женска одјећа, блуза. – Тетка Доста сашила 
матери нуву бљузу од куповнога беза.

бљузга, -е, ж. расквашена земља пo којој се тешко хода. – Не море се одати 
пo овој пустој бљузги.

бљузгав, бљузгава, -о. расквашен, блатњав терен. – Бљузгава пртина, не 
море се одати по-њој.

бљузгавица, -е, ж. мокар, воден снијег пo којем је тешко ходоти. – Не море се 
пo овој бљузгавици никуда макнути.

бљунути, бљунем, свр. пoврaтити садржај из желуца у јаком млазу. – Само 
што сједе, Лакета одједноч бљуну и све поврати и-себе.

бљутав, бљутава, -о. неукусан, одвратан, непријатан. – Овај јe гра, асли, 
нешто бљутав.

богаљ, -а, м. онај који је сиромашан дo крајње биједе. – А, шта ће унај јадни 
богаљ вено просити милостињу.

богарати, -ам, несвр. често псовати Бога. – Ови Пријанчани стално богарају 
и кантарају све свеце са небеса.

богме, рјечца којом се нешта потврђује. – Јуче се видило, богме да неће бити 
добро чим су се нако нагло посвађали.

боговски и боговски,-а,-о, пр. и прил. сјајно, добро, изврсно. – Кад смо били 
у-Бачкој у берби куруза код унога Пиште, зарађивали смо боговски и то e била 
боговска зарада.

бозавац, бозавца и бозавци, бозаваца, м. терлук, приглавак подашивен ко-
жом или гумом. – Испаро сам јуче едан бозавац у-трњу.

бој, боја, м. спрат куће. – Маркетићи направили нуву кућу на-два боја.
бојџија, -е, м. човјек који је склон тучама. – Није било већије бојџија од Мир-

кана и Ђуре из Пољица отка се камен почо котрљати низ Урљај.
бокема, -е, ж. ударац шаком у тијело. – Добијо Рогуш неколике бокеме по-

леђије доље у-Рорије на збору.
бокетати, -ам, несвр. ударати грубо шакама пo тијелу. – Треба га чешће 

бокетати да се дозове памети.
бола, е, ж. болест, рана, краста. – На њему е велика бола од-љетос.
болешљив, -а,-о. онај ко је склон болестима. – Јадни Перо е болешљив, чим 

малко залади, ун се прелади пa кашље.
болиглава, -е, ж. дивљи мак јарко-црвене боје oд којега боли глава. – Сву нашу 

њиву у-Пржина освоила пуста болиглава и кукољ.
бон, -а, м. овјерени папирић на основу којега се добија неко следовање. – Ено 

стигли бонови, шта чекате, што не идете подигнути?
бона, рјечца са значењем болна не била. – Дај бона, прођи се бреспослице, до 

чега ти је данас.
бота, -е, ж. грудва блата, тијеста и сл. – Узе Мијо боту пуре и оде низ-башчу.
боца, -е, ж. флаша, литар. – Лујо е данас попијо двије боце пива.
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боцун, боцуна, м. већа стаклена плетенка за ракију. – Купили смо три боцуна 
вина у Бенковцу.

бочити се, -им се, несвр. носити се са животним невољама. – Ја ти се, муј 
синко, цијела вијека бочим и нусим с овије несретније ишијасије у нуга, Бог ти и 
убиће.

бошча, -е, ж. бијела женска марама на глави. – Старије су жене нусиле на 
глави бошче, a млађе шарене рупце.

брабоњак, брабоњка, м. лоптасти измет оваца и коза. – По-нашије окрајције 
се трава зазелени од овчије брабоњака.

брабоњати, -ам, несвр. избацивати брабоњке кроз чмар. – Кад је суша, овце 
више брабоњају него кад је мокрач.

брав, -а, м. и бравче, -та, с. општи назив за појединачно грло оваца или коза. 
– Јуче смо испекли доброга брава по завршетку кошевине.

брадва, -е, ж. широка сјекира кратке дршке за тесање дрвета. – Најбоље 
брадве кују уни Шешуми доље у Преоцу.

брадвин, брадвина, м. широка и тешка сјекира дуге дршке за тесање дрвене 
грађе. – Покојни Пољић је сa кумом Божом брадвином отесо сву јапију за задружни 
дом код-школе.

браен, -а, м. мужев брат или стричевић. – О браене, ај на каву!
бразда, -е, ж. дуга трака оране земље. – У нашије Стјенавица се није мугла 

отпарати бразда от-камена a да се не прекине.
браздити, -им, несвр. почињати сa орањем. – Ове године ће бити тешко 

браздити јер није било мокрачи, суво прољеће.
брајо, -е, м. хипокористик од именице браен. – Дошо брајо из-млина и дунијо 

метлавине за метала.
брале, -е, м. хипокористик од именице брат. – Дошо брале Чедо јуче из војске.
брана, -е, ж. пољопривредна алатка за равнање узоране њиве. – У Шантиније 

коса смо шјекли букове гране за брану.
брацо, -е, м. назив за мушко дијете. – Лакетин Брацо е бијо посве вилован у 

дјетињству.
брацука, -е, м. модификован облик именице брат. – Е, муј брацука , дођидере 

да ти нешта приповидим.
брашненица, -е, ж. дневна храна за путника. – Спремила матер ћаћи за пута 

брашненицу јер иде у-Книн на дернек.
брашно, -е, м. најквалитетнији гламочки кромпир. – Нема ти бољег купијера 

од гламочког брашне ниђе на свијету.
брашнов, брашнова, м. онај који се запрашио брашном. – Виђе ли ти Ика иђе 

нашег брашнова?
брблав, брблава, -о. онај који због говорне мане не изговара јасно ријечи, брб-

ла. – Јошкан је бијо брблав откад се родијо.
брбле, -е, м. надимак за мушкарца који у говору брбла. – Код-нас ти је свако 

село имало по едног брблу.
брбљати, -ам, несвр. говорити неповезано и без смисла. – Немој свашта 

брбљати, боље ти је шути кад не знаш говорити.
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брбљив, -а, о. онај који је много причљив. – Нема ништа ружније од брбљива 
исана.

брбљивост, -брбљивости, ж. мана претјеране говорљивости. – Од брбљивости 
ништа гадније нема.

брвно, -а, с. дебло дрвета намијењено за обраду. – Довукли наши едно брвно 
да испилају треницу.

бргљати, -ам, несвр. говорити неразумно као дa се котрљају слова низ грло. 
– Поваздан нешта бргљају a ништа им не разумијеш.

брдила, брдила, pl. tantum. рам за брдо на тaри. – Изгледа ми да су напукла 
брдила, нема друге вено правити нува.

брез, приједл, без, ван, изван. – Ако Лакета не би дошо ,бреж -њега нико није 
знао поправити муторну жагу.

брезиме, -на, с. презиме. – Ономе Шваби није нико муго алаисати брезимена, 
a име су некако утувили, Вукс како ли?

бреновати, -ујем, несвр. увијати мокру косу врућом жицом и правити увојке. 
– Косо моја, косо бренована, још ми косо нијеси милована. Н. П.

брента, -е, ж. цикулар, справа за резање дрвене грађе. – Прњо Ћолиновић 
поставијо бренту испод села пa пила грађу.

брескаран, -рна,-о. онај који је благе нарави. – Милош Ђерман је бијо 
брескаран ко овца.

брже-боље, прил. што прије, набрзину. – Покупи те купијере брже-боље у 
бисаге пa да идемо кући, киша ће.

брзац, брзаца, м. онај ко све рaди набрзипу. – Није се родијо већи брзац у 
кошевини нити ће се родити од Вицила Роквића.

брина, -е, ж. искошен бреговит терен. – Носте навиљке лагано прео уне бри-
не да не превалите.

бриц, брица, -о. онај који има кратку и оштру длаку. – Ништа нема љуће од 
брица пса ко-тора.

бриција, -е и брицоло, -а, м. надимак за мушкарца оштре и кратке длаке. – 
У-нашога бриције, двое-трое сиврије. Брицило из Вагана се двапут годишње шиша.

брицо, -е, м. 1. Онај који се бави бријачким послом. – Илија сваки други дан 
иде код брице на бријање. 2. онај који има брицу косу. – Баздуљића брицо е сваки 
дан код оваца.

бркати, бркам, несвр. мијешати, замјењивати. – Он брка ствари, за-њга су 
бабе и жабе једно исто.

брклљачити, -им, несвр. лоше говорити страни или свој језик сa честим 
запињањем. – Уни вазда нешта пo швапски бркљаче.

брља, -е, ж. танка и лоша домаћа ракија. – Дајде коју чашицу те брље.
брљав, брљава, -о. умазан, прљав. – Ђе си то бијо пa си тако брљав?
брљеушити, -им, несвр. ударати отвореним дланом по лицу. – У-Врбљаније 

се Баце сваке године брљеуше под-јесен око ракиског казана.
брљеушка, -е, ж. шамар отвореним дланом по лицу. – Добијо e Јошо неколике 

брљеушке иза ушију јер није ћијо слушати.
брљугати се, -ам се, несвр. овлаш провући кроз воду, слабо опрати,слабо се 

окупати. – Ајмо се малко брљугати у уној води.
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брљугнути се, брљугнем се, свр. бућнути у воду и малко се опроти. – Како би 
било да се малко брљугнемо у овој локви.

брндати, -ам, несвр. кварити, реметити, преметати без реда. – Не баркај 
тамо и не брндај пo ајату, тамо су ми шарамани. Пр

брња, -е, ж. задебљана усна или усна сa неком флеком. – Видере joj уне брње 
количачка e.

брњаша, -е, ж. жена која има брњу. – Што ће ти уна брњаша, зар нијеси муго 
наћи љешве чељаде.

брњђуша, -е, ж. мразовац, прољећно или јесење цвијеће. – Навалиле брњђуше 
пo ливада и окрајције.

брњило, -а, м. мушкарац који има брњу. – Реци уноме брњилу да ми више не 
прилази кући док сам jа вођека.

брњица, -е, ж. метална алка која се ставља у њушку свињи дa не рови земљу. 
– Ми смо јуче увукли брњицу крмачи да не рови око-куће.

брњо, -е, м. човјек или коњ који имо брњу. – Одво Ђојмо свога брњу у-шуму да 
натовари дрва пa изгубијо и брњу и самар.

броица, -е, ж. деминутив од именице броја. – Дајде ми неколике броице да 
донижем тканицу.

броја, -е, ж. зрно бисера, ђинђува. – Нанизала Стоица два гердана броја, спре-
ма се на–збор у-Роре за Илиндан.

броква, -е, ж. ексер, чавао, нитна. – Купиде ми два-кила брокава тако ти Бога, 
оградијо би уно кунопаља.

бронза, -е, ж. звоно oд месинга на врату вола. – Перука е имо бронзу трогрлицу 
на дешњаку у орању.

бронзати, -ам, несвр. стално приговарати, пркосити. – Не бронзај више кад 
ти кажем, дојадијо си и Богу и људије.

бронзин, бронзина, м. лонац са поврасцем. – Опери тај бронзин пa настави 
гра да се вари.

броћ, броћа, м. биљка црвене бје за бојење тканине и ускршњих јаја. – У-нас 
расте броћ иза бунара отка се ја знам.

Броћета, -е, м. презиме које је дошло oд именице броћ. – Ове наше Броћете су 
дошле давно оздо од Книна и Грава.

броцак, -а, м. врстa торбе за личне ствaри. – Шта ти је у-томе броцаку?
брслање, -а, с. гл. им. неразговијетно говорење. – Уни ваздан брслају и од 

њијева брслања исан не море живити.
брслати, -ам, несвр. неразговијетно говорити. – Ако не умијеш наормално 

говорити, немој брслати.
брсле, -е, м. онај који брсла и неразговијетно говори. – Нашег брслу нико 

ништа не алаише кад говори.
брст, -и, ж. реса са дрвета и младе гране за исхрану стоке. – Кад понестане 

сијена, Шулендићи гуне благо у-брст доље у Ратковицу.
брстити, -им, несвр. јести брст. – Овце добро брсте љесковину.
брук, брука, м. кила, хернија. – Микаило e перисо два брука у-Бањој Луки 

одједноч и поднијо јуначки обе ране.
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бручке, бручака, ж. длаке око полних органа. – Покри се, ђаво те однијо, виде 
ти се бручке, како те није срамута старога народа.

бубанац, бубанца, м. јак ударац шаком улеђа или ребра. – Здравило e добијо 
неколико бубанаца од Вице Видића доље у Грлије.

бубати, бубам, несвр. 1. дијелити бубанце. – Циго Дреновћ и Здравило 
су се сваки дан бубали до изнемоглости. 2. учити градиво напамет без великог 
разумијевања. – Ристе сваког дана буба лекцију унапријед да покаже како e паметан.

бубекати, -ам. несвр. помало и повремено тући некога. – Вицо Илу бубека 
сваки дан и ником ништа.

бубекнути, бубекнем, свр. једном добро ударити некога. – Јуче Панделија бу-
бекну Винчила и ун паде ко свијећа.

бублија, -е, ж. велика израслина на тијелу, кврга, гута. – Гајан je имо велику 
бублију на трбуву.

бубнути, -ем, свр. изненада јако ударити некога. – Приђе Клисара пa бубну 
Гајана шаком у леђа из све снаге.

бубуљица, -е, ж. гнојна квржица на лицу. – Нa Мићана навалиле некакве 
силне бубуљице.

бубуљичав, бубуљичава, -о. онај који има гнојне бубуљице на лицу. – Ун je 
поваздан бубуљичав и крастав пo образије.

бувара, -е, ж. затвор, апсана. – Изгледа да е одвело Рајкана у бувару горе на-
град, ваљда сово државу и народну власт.

бугарања, -е, гл.им. ж. појединачно или групно нарицање за покојником. – Јуче 
се чула бугарања у Долини, мура да се десило некакво зло.

бугарити, -им, несвр. на сав глас нарицати за покојником. – Јадна Аћуша по-
ваздан бугари за покојним Илијом.

будала, -е, ж. малоумна, луцкаста и неразумна особа. – Веће будале од Раина 
није шчекало село одавно.

будалина, -е, и будалетина, -е, ж. аугментатив од именице будала. – Погледај 
уне будалине како изгледа, ко да е с кокошије спаво. Што една будалетина море 
покварити, сто паметније не море поправити.

буђелар, буђелара, м. новчаник, кеса сa новцем. – У Симице је вазда празан 
буђелар.

бујад, -и, с. зб. им. пољска и шумска папрат. – Освои бујад наше гребље пa 
мурамо редовно косити.

бујадиковина, -е, ж. терен гдје расте бујад. – Испод-наше шуме су саме 
бујадиковине и шумске јагоде.

бујурдисати, -шем, несвр. зановијетати, празно мудровати. – Ено Мићана, 
поваздан бујурдише по биртија.

букагије, букагија, ж. гвоздени окови за ноге. – Вргли куњије букагије на-нуге 
да не иду далеко от-куће.

букара, -е, ж. мања посуда за воду. – Дајде ми ту букару воде да се напијем.
букарица, -е, ж. деминутив од именице букара. – Чобан је имо вазда букарицу 

кисела млијека уза се.
букати, бучем, несвр. оглашавати се попут волова кад се спремају за 

бодљавину. – Кад волови бучу и ричу, леди се у исана крв у-жила од страоте.
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буквић, -а, м. млада буква. – Испод Курозеба расту буквићи, a горе при самоме 
вису смрчићи и јелићи.

буквица, -е, ж. војничка књижица. – Била ми се скоро изгубила буквица пa 
сам све преврно по-кући док је нијесам нашо.

була, -е, ж. жена муслиманске вјере. – Не излазе буле ис-куће вено вире на-
пенџере.

була, -е, ж. кукурузна кокица. – Ајде бона избулај мало куруза, нешто ми тикну 
поести коју булу.

булати, булам, несвр. кокичати кукуруз на ватри. – Сад ћемо булати куруза 
па ћемо јести.

булет, -а, м. печат, штамбиљ, жиг, трајно обиљежје. – Ако лугар нађе 
јапију брез булета, тужиће смјеста и биће велике глобе.

булетати, -ам, несвр. ударати шумским чекићем у чело дрвета. – Кад дође 
лугар, булетаћемо јапију.

булешика, -е, ж. погрдан нзив за жену муслиманске вјере. – Уне булешике 
само вире кроз прозоре ко пролази кро село.

буљав, буљава, -о. окат, уочљиво испупчених очију. – Сва су му дјеца некако 
буљава.

буљити, -им, несвр. упорно и нападно гледати у једну тачку. – Шта буљиш, 
ко да си угледо бијелу врану.

буљоок, -а, -о. онај који има упадљиво избуљене очи. – Е, не би пошла за унога 
буљооког Риљу па таман остала неудата.

бумбар, бумбара, ж. спори инсекат тврдокрилац. – Колика му је глава, не би 
је бумбар за-дан облетијо.

бумбариште, -а, с. легло бумбара. – Нашли смо бумбариште у Мукиња, пуно 
меда.

бунасати, -ам, несвр. говорити у сну неконтролисано. – По цијелу нућ само 
се окреће и бунаса.

бундек, -а, м. стање кад је човјек ненаспаван пa бунаса као у сну. – Бацило га 
у бундек послије пелцовања, Боже ме прости, па изгледа ко ван-себе.

бунован, -вна, -о. ненаспаван и полусањив од умора. – Иди лези и наспавај се, 
видиш ли да си бунован.

бунцати, -ам, несвр. говорити у сну неконтролисано са повременим прекиди-
ма. – Јовашин по цијелу нућ бунца и окреће се.

буњиштара, -е, ж. сметљара, дрвени суд на селу за смеће. – Ко е однијо нашу 
буњиштару, нема е прет-кућом.

буњиште, -а, с. смеће и мјесто гдје се смеће одлаже. – Не треба газити по 
буњиту, море се на свашта нагазити.

буњкер, -а, м. просторија у земљи за разне намјене. – Сто пута сам бијо у 
Нокташовом буњкеру у-Кутларовцу.

бурати, бурам, несвр. потапати неки суд у воду и вући горе и доље. – Не бурај 
кобом, узмути се вода.

бургија, -е, ж. мали, танки сврдлић. – Ама, ђе ми се замела уна бургија, 
правијо би грабље, а немам чиме.
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бургијати, -ам, несвр. правити бургијом рупице у дрвету. –Јуче сам цијели 
дан бургијо и правијо рупе за зупце у-грабаља.

буретана, -е, ж. направа за одвајање зрна од пљеве. – Ено Аалапићани 
доћерали буретану у село па буретају народу жито.

буретати, -ам, несвр. прочишћавати жито у буретани. – Већ десет дана у 
Аалапићу буретају жито.

бурлав, бурлава, -о. онај који је надуваних образа од дебљине. – Посврлија е 
бијо бурлав ко рањски прасц.

бурле, -е, м.онај који је обурлавио од хране. – Највећи бурле у-нашом крају е 
унај Лајканов маго.

бурљати, -ам, несвр. мијешати кутлачом течни садржај попут кома. – Не 
бурљај по-каци, узмути се расо.

бус, -а, м. комад ископане земље сa травом и мјесто гдје се поставља бус. – 
Ископајде едан бус па забуси међу.

бусати се, бусам се, несвр. самохвалисати се и умишљати непостојећу 
врлину. – Ун се буса ко да е народни ерој.

бусен, -а. комад ископане земље сa травом. – Понеси два бусена да забусимо 
међу.

бусити, бусим, несвр. 1. обиљежавати бусењем међу. – Ајмо дјецо, бусити 
ливоду да се зна доклен је међа. 2. покривати свјеж гроб бусењем земље. – Кад дође 
побусни понедиљак, иде се у гребље бусити гробове.

бутум, прил. сав, читав, цио, широм. – Нема вакије њива бутум земље турске 
и каурске ко подворнице Максима Чегара.

бућкуриш, -а, м. храна од разних мјешавина без укуса. – Нуси ти Јоко овај 
бућкуриш некоме другом, а ја ти ово нећу јести.

буцало, -а, м. онај који растура цјелину, цијепа, буца. – Не води ми унога 
њијевог буцала кући, води га ти себи.

буцати, буцам, несвр. растурати, разваљивати цјелину. – Ун не окопава 
купијере како Бог заповиједа вено буца ко пјан.

бучити, -им, несвр.ширити се, надолазити, нарастати. – Гаји бучи трбу ко 
квасац, Боже ме прости.

буџа, -е и бауџа, -е ж.1. значајна личност. – Наш је Симо бијо велика буџа 
горе у граду. 2. рупа, узак отвор. – Кроз ову бауџу излазе миши. Кроз уну бауџу 
неко вири.

буџак, буџака, м. простор у неком тјеснацу, ћошак. – Мумак и дјевојка на 
прелу ашикују у буџаку да и прелџије мање чују.

буџован, буџована, м. важна личност, пејоратив од именице буџа. – Ено 
стигоше наши буџовани, понесте ракију и каву.

В
ваб, -а, м. зов, позив на мамац. – Нема ваба брез старога ловца.
вабити, вабим, несвр. звати, мамити, дозивати пса. – Што нијеси јуче вабијо 

шарова за овца?
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ваваљити, -им несвр. ваљати, пребацивати храну преко језика. – Поваздан 
нешта ваваљи у устије.

вавијек, прил. стално, увијек, непрекидно. – Вуле е бијо вавијек пјан ко 
највећа пјандура.

ваврика, -е, ж. фабрика, творница, производни погон. – Муја дика ради у 
ваврици rорe на граду.

вагир, вагира и лагир, лагира, м. дио запреге на коњским колима. – Склони 
вагире и куке доље у подрум да не кисну. Ја остављам куке и лагире, не дају ми 
спавати код Мире. нп

вагов, вагова, м. срп којим се жање жито. – Донијо Микаило два вагова из-
Бачке кад је бијо у берби куруза.

ваздан, прил. цијели дан од јутро дo мрака. – Унај наш мали ваздан чита 
некакву књижурину, има пет кила у-њој.

ваздигнути се, -ем се, свр. ходати без посебне намјере и циља. – Што си се ти 
тако ваздиго пa јасаш пo селу ко да си сврцијо.

ваздуго, прил. задуго, на дужи период. – Нема га ваздуго из-млина.
ваздуги, а, о. онај који се односи на цијели дан. – Нема га пo ваздуги боговетни 

дан кот-куће.
вај, -а, м. нарав, природа, навика, обичај. – Прођи га се, нико му не зна за-вај.
вајат, вајата и ајат, ајата, м. мања зграда у сеоском дворишту за разне ства-

ри. – Ено плоске у вајату, иди дунеси. У ајату е разбацана разна андрмоља.
вајда, -е, ж. мала корист, добитак. – Од-њега нема никакве вајде.
вајкати се, вајкам се, несвр. оклијевати, снебивати се, бити у недоумици. – 

Што се вајкаш, буди крабар и одлучи се едном каш се женити.
вајта, -е, ж. врста, раса, фела, род, сој. – Ови су локвари људи добре вајте, не 

треба душу губити.
вакав, ваква, -о и ваки, вака, о. овакав као овај. – Наш je гра вакав ко и овај 

бачки пасуљ. Ваки су наши купијери ко ова подгорска репа.
вакат, вакта, м. вријеме, прави моменат. – Устај, вакат ићи у-Мркоњић по-

косе и брусове.
вала, узв. Бога ми, овако је. – Вако je вала како ти jа кажем, а ти чини како 

оћеш ти си весија свое главе.
вала, -е, ж. драга, увала, долина, удубљење. – Косци зађоше кроз вале едан 

иза-другок и отпараше откос од двадесет корака.
валатати, -ам, несвр. 1. гатати, врачати, тумачити судбину. – Јуче ми je 

Циганка валатала и рекла да ме одавно загледа една гаравуша. 2. падавина у вало-
вима( о снијегу). – Снијег валата јуче ко из рукавице и док си длан о-длан, наваља 
пола метра.

валичан, -чна, -чно. оштећен, фелеричан, са маном. – Сва им је роба валична.
ваљат, -а, -о. вриједан, марљив. – Наша снаја ваљата, виш-бјежи, а ова њијева 

луторан и нерадин да Бог сачува.
ваљаница, -е, ж. ваљата особа која је одговорна на послу. – Уно e ваљаница 

ко Мика Родољубова, вазда ко тетреика.
ваљатоштина, -е, ж. марљивост, велика радна способност. – Вођека нема 

ваљатоштине, све пусти луторанлук и потреба.
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ваљутак, ваљутка, м. ситан камен бачен на ливаду који тупи косу. – Пуна 
ливада ваљутака што су набацала дјеца.

вамо, вамока, вамокаре, вамокарце, прил. овамо, на ову страну. – Примакни 
се вамо ближе ватри, брже ћеш се угријати. Вамока е код нас све добро, како е код 
вас? Вамокаре има купијера о-три кила у овој дражици. Вамокарце е ријетко добар 
и благ чоек ко доље у-Врбљаније.

ванка, прил. вани, напоље, из куће. – Мугли би ви ванка ако тако наставите.
варакати се, -ам се, несвр. избјегавати разне замке. – Наши су се стари знали 

варакати с Турције и избјегавати опасности на-свој начин.
вареника, -е, ж. кравље или овчије млијеко, кувано или некувано. – Скидај кото 

са -ватре, покипи вареника, шта си блено!
вареничар, -а, м. онај који воли и много троши варенику. – Нема већега 

вареничара и купјераша од Илијетине Станковића.
варићак, -а, м. дрвени суд као мјера за жито, улчек. – Кад се иде у-млин доље 

у Преодац, обично се натоваре двије вреће жита по-три варићака на чврсто парипче.
варклији, -а, -е. важнији, вреднији, има већу вриједност. – На-јесен je 

варклије земљу узобадити него у прољеће погноити јер веле стари, брез обадине 
нема комадине. Рд

варица, -е, ж. јело oд куване пшенице и кукуруза. – Најбоље je јести варице иза 
Божића и масније јела.

варница, -е, ж. искра oд вaтрe или удара метала о камен. – Копају бунар и 
ударају мацом у камење, све варнице лете на све стране.

Варцар, Варцара, м. старо име Мркоњића Града. – Ка-ћемо у Варцар по-косе 
и брусове?

варцарка, -е, ж. квалитетна кована коса из Мркоњића Града. – Е, што сам ти 
се намјеријо на добру варцарку од уније Зонића ковача, ваља краве.

васер-вага, -е, ж. либела, справа за контролу равних површина. – Донеси 
васер-вагу од Стоена, требаће нам данас да излијевамо темељ.

васовање, -а, гл. им. следовоње, оно што некоме припада. – Јеси ли васово 
жагу и цапин горе у Палежу. Ово е најбоље васовање до-сат.

васовати, -ујем, несвр. примити, добити оно што некога следује. – Ајмо Ми-
каило васовати алат горе у предузећу, стигла нува опрема.

васолити, -им, несвр. припремити умијешану глинуза прављење кухињскога 
суђа. – Ено Инићићи васоле гњилу пa ће пећи бакре и пијуре.

васољење, -а, гл. им. припремање глине за прављење кухињскога суђа. – Е, муј 
брате, васољење ти је ђаволски посо, не иде то сваком од руке.

ватраљ, ватраља, м. штап којим се чарка ватра дa боље гори. – Донеси један 
букови ватраљ озго и-шуме, овај је окраћо.

ваца, -е, ж. лик, особа, фаца, изглед. – Видере унога клапца и ваце каква му је.
ведрикан, -а, м. ведро и чисто звјездано небо. – Бога ми, притего е ведрикан, 

муго би нућас зец тражити матере.
ведрити, -им, несвр. мислити, тумачити, анализирати. – Узеше лопови 

свое, а ти саде ведри и гледај шта бијаде.
векерица, -е, ж. мања лампа на петролеј. – Ужежде ту векерицу, шта чекаш, 

мрак је освоијо.
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вела, -е, ж. 1. врста мелодије, начин свирања. – Дреновић изводи разне веле 
на-диплама. 2. нарав, природа, ћуд. – Има људи разније вела.

велар, велара, м. сеоска примитивна лампа на петролеј. – Принеси ми велар 
да ужежем, освои помрчина.

велим и вељо, свр. кажем. – Ја му велим, ради вако, а ун неће већ на своју 
руку. Ћаћа вели, ајде мали у-млин, а ја вељо, нећу, нека иде Млађо.

вена, -е, ж. женско, мршаво чељаде увенула и блиједа лица. – Наша вена се 
проведрила, види се кроза њу.

вено, везн. него. – Није тако, вено вако како вели куме Јованац
веребога, узв. вejeрe ми и Бога. – Е, утувићеш ме веребога ако будем жив, 

платиће ти кожа.
вересија, -е, ж. позајмица робе која ће се плаити касније. – У-нашој задрузи 

стои табла на зиду и пише: част свакоме, вересије никоме.
вериге, верига, pl. tantum. ланац изнад огњишта на који се вјешају лонци за 

кување хране. – Зачадиле вериге, да Бог сачува.
верижњача, -е, ж. попречна греда изнад огњиша за коју се вежу вериге. –

Дунеси едну букову свразу да направимо верижњачу.
већма, прил. више. – Узми кишобран, видиш да киша пада све већма.
вигањ, -гња, м. ковачница сa мијеховима и наковњем. – Однеси мутике 

у-Пријане да Мрђени у вигњу поклепћу, иступиле су се посве.
виде и видере, имп. свр. види, погледај, обрати пажњу. – Људи, виде му рада 

и рукорада накарадан ли je. Видере уне рађе и јада.
виђати се, виђам се, несвр. имати менструацију, мјесечно прање. –Дајде ми 

реци буна, виђаш ли се? Рд
виђеван, -вна, -вно. угледан, поштован, цијењен. – Уно ти je виђевна 

људескара брате си ме муј мили.
вижлад, -ди, зб.им. пашчад, прен. немирна дјеца. – Од ове вижлади цијело 

село нема мира.
вижле, -та, с. пашче, прен. немирно дијете. – Видере унога вижлета што 

прескаче Гајанове врљике.
вијавица, -е, ж. вјетар који носи кишу или снијег. – Надула се вијавица низ 

долове, не да ока отворити.
вијоглав, вијоглава, -о. виловна и несташна особа. – Мани се ти њега; ун је и 

вијоглав и тврдоглав.
вијогуз, -а, м. терен изложен вјетру, вјетрометина. – Треба снаге да се 

издура на овоме нашем вијогузу.
вијур, -а, м. вјетар који у току љета прави вртлоге и диже сијено са ливаде. 

– Однесе вијур све сијено са камленуше и цијепаца.
викати, вичем, несвр. галамити, дерати се. – Што вичеш тако, да нијеси 

сишо с памети?
вилаш, вилаша, м. ован усуканих рогова као труба од љескове коре. – Ми 

сваке године имамо по-три вилаша трећака.
вилашица, -е, ж. овца усуканих рогова. – Нашу е вилашицу ћаћа купијо од 

Павлезана за-три метра сијена.



31Рјечник гламочког говора

вилован, -вна, -о. млад, здрав и срчан човјек. – Сваки је Гламочак вилован ко 
срндаћ.

Вимија, -е, ж. женско име од именице Јефимија. – Тодићева Вимија е била за 
покојније Николетином.

вини, -а, -о. исти, пуки, дословно сличан. – Шпиро Дреновића вини покојни 
дид Лаин, Бок створијо, ко уписан.

винта, -е, ж. лега, полуга, дизалица. – Дајде ту винту да раздигнемо овај цок 
прет-кућом, смета нам.

винтати, -ам, несвр. подизати нешта винтом. – Наши сјекачи по ваздан 
винтају легама уне смрчове мадре у-шуми.

виранија, -е, ж. празна просторија или зграда. – Што ће ти ова виранија кад 
у-њој нема женска чељадета, жени се јадан не бијо.

вирлати, -ам, нес. пишати, обилно мокрити. – Јадни брајо вазда вирла пода 
се.

вирма, -е, ж. предузеће, производни погон. – Ено муга дике у-вирми слаже 
даску.

вистан, вистана, м. дјечија кошуљица у облику сукње за муше и за женске. – 
Наше су матере кроиле дјеци вистане јер није било одјеће купити у земама.

витиљ, витиља, м. трака од дебље тканине у петролејској лампи. – Извуци 
мало витиљ пa ужежи лампу, освои мрак.

витица, -е, ж. 1. бурма на вјенчању. – Јокица добила сребрену витицу и злат-
ни прстен. 2. увојница косе. – Дјевојка е оба солупа савила у витице, баш лијео 
погледати.

витлати, -ам, несвр. замахивати мотком или прутом. – Канџије само витлају 
изнад куња у-вршају а Перука галами, крају, крају, не стиди се.

витлити, -им, несвр. слагати у витлове даске дa се суше. –Цијели дан витле 
даске пред Пољића кућом.

вито, -ла, м. 1. справа за намотавање пређе. – Анђица намутала три витла 
пређе. 2. у воденици точак сa лопатицама. – У Бенића у Преоцу поваздан мељу по-
три витла. 3. канат сложених дасака за сушење. – Код Прње у Траварије има пет 
витлова даске наслагане ко сир.

вићи, видим, свр. видјети, угледати, спазити. – Е, неш ме шале вићи данас 
на ливоди по овој спарини.

Вицо, -е, м. хипокористик имена Вид. – Дошо Вицо Бибанов из војске и дунијо 
нуве музике.

виш-бјежи, рјечца за игнорисање или похвалу. – А то ти je добро виш-бјежи. 
Рд

више, прил. узречица прилошког карактера којом се изражава незодовољство. 
– Пјан Ристе. Е, вала, више и-тога е доста па да му е Бок ћаћа.

влака, -е, ж. одрезан балван дрвета који се може вући пo земљи. – Баце су 
вјешто извлачиле влаке у-нашој шуми на едном или на-два парипа.

водијер, водијера, м. дрвени судић за косне брусове. – Пунеси водијер и 
брусове пa ћемо косити доље у Коритије.

водијерњача, -е, ж. сукнена трака којом косац везује водијер уза се. – Ана 
оплела нуву водијерњачу од шарене руде.
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водити, водим, несвр. тражити бика рaди оплођавања( о крави). – Ено наша 
руменка води, сјавте je у кошару, сатраће je волови.

вође, вођека, вођекаре, вођекарце, прил. овдје, на овоме мјесту, у ово-
ме крају. – Вође код-нас слабо рађа шеница, а купијери буду колик мисираче. 
Вођека има печурака на сваком мјесту. Вођекаре нема ледине ни колик подланица. 
Вођекарце има траве гани.

вођице, вођица, pl. tantum. диo коњског самара. – Пропале вођице на-нашем 
самару.

возати, возам, несвр. 1. возити кола. – Унај наш по цијели дан воза уно кола 
испо села. 2. задржавати пажњу лакомисленом лажући. – Муј Боже, што и воза и 
вуче за -нус лажући и сучући штокојешта.

возикати се, -ам се, несвр. проводити се вожњом у слободном времену. – 
Ништа живо не ради, само се возика и дангуби.

волики, воличачки, волички, -а,-о. оволики. – Волики купијери буду код-нас 
колик ове ваше мисираче. Воличачке роге има наш севкоња. Волички су опанцу у 
Славка Вракеле.

воловодница, -е, ж. колона бикова који јуре за кравом. – Бјеште дјецо ето во-
ловоднице сатраће вас.

вратило, -а, с. дрвени ваљак на тaри за намотавање пређе. – Дунеси ми уно 
вратило да намутам пређу, ускоро ћемо постављати и тару.

врвити, -им, несвр. гужвати се, тискати се, правити гужву. – Све село врви 
од-њијеве галаме и ларме.

врдалама, -е, ж. вртоглава и малоумна особа. – Нема врдаламе ко нашега 
Вржине овдален до-мура.

врдати, -ам, несвр. избјегавати, измицати се oд каквог посла. – Вођека се не 
море врдати вено косу у-руке и на ливаду, па оплети!

вреба, -е, ж. комадић љескове гране дебљине палца и дужине десетак 
центиметара за чобанску игру. – Ајмо направити вребу па ћемо се малко вребати 
на-ледини.

вребати, вребам, несвр. грабити погодну прилику, пажљиво посматрти. – 
Мићуку стално вребају ђендари, Бога ми ће га укебати.

вребати се, вребам се, несвр. играти се помоћу вребе и краћега штапа. – Док 
овце ладују прео-љета, чобани се вребају на каквој равној ледини.

вребац, -пца, м. врабац. – Позобаше врепци све шјеме у кунопљишту.
врева, -е, ж. гужва, метеж, галама. – Не море се остати од-њијеве вреве.
вренђија, -е, ж. специфичан начин слагања брвана приликом прављења зграде. 

– Сасјекли сјечину на вренђију, изгледа ко творило за сир.
вречити, -им, несвр. стално нешто приговарати и љутити се. – Стално 

вречи и бромза ко пјан.
врешак, -шка, -о. свјеж, сиров, фришак. – Ово е месо врешко, асли није била 

јака ватра.
врж, -a, м. коријен одсјечене гране у дрвету или сама одсјечена грана. – Кад не 

би било буковине, ми смо спремали дрва од чамовије вржова и то буде пуно смоле 
и грије боље од буковине.
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вржина, -е, м. назив за мушкарца пријеке нарави. – У Прибељи копа се пржина, 
жени сина Субашић Вржина.

вржновит, -а, -о. груб и ограничен човјек. – Ћулуми су вржновити људи да Бог 
мили сачува и заклони.

врзати се, врзам и врзмати се, врзмам се, несвр. мотати се око нечега 
ходајући, скитати се. –Унај се мали вазда врза око Бјељкушиније крушака. Врзмају 
се некаки људи око-наше јапије, асли би је купили.

врзи, вргнем, имп. од врћи, свр. остави, положи, одложи. – Врзи жлицу на 
полицу, то е стара бешједа.

вријећи, вршем, несвр. одвајати зрно oд класа и пљеве на армону помоћу 
коња. – Кад се почне вријећи, сви се други послови остављају и иде се на арман, јер 
je то најпрече.

врисак, -ска, м. јесењи медоносни цвијет бијеле или розе боје. – Све Рорe и 
Стекеровце прекријо врисак, биће меда гани.

врлет, -и, ж. камењар куда је отежано ходање. – По уној нашој врлети je и 
козама тешко одати, камоли чоеку.

врлетан, -тна, -о. онај који је пријеке нарави, напрасит и свадљив. – Калабе су 
врлетни људи у-нашом крају отка се зна за-њи.

врлетача, -е, ж. њива или ливада у којој има много камена. – У-нашим врлета-
чама и ваљутак и старовник камен лако иступе косу.

врљати, врљам, несвр. околишити, заобилазити, лутати. – Ајдуци врљају 
по-шумама од-Ђурђева до-Дмитрова дана.

врљика, -е, ж. дужа свраза дрвета којом се ограђује окућница. – Ограда од-
врљика два-пута дуже трае от-прошћа.

врљудати, -ам, несвр. лутати пo непознатом терену. – Лугар пo цијели дан 
врљуда горе око Рогуљине долине да ушпија Чусту и Шајку.

врљудав, врљудава, -о. кривудав и нераван пут. – Овај ваш пут је врљудав и 
посве излокан.

врндаљати, -ам, несвр. бацати далеко без усмјерена циља. – Врндаљају 
камење из све снаге за говедије.

врндаљити, врндаљим, свр. бацити камен далеко. – Вицо Жижића узе камен 
и врндаљи га метар прео најдаље биље.

врнтав, врнтава, -о. сулуд, луцкаст, блесав. – Ја не виђо у ово свога вијека 
врнтава чоека ко унога манитају Цварића.

врнташа, -е, ж. врнтава жена. – Врнташи je море до кољена.
врнте, -е, м. врнтав мушкарац. – Нема већег врнте од-нашега прнте.
врњацати се, -ам се. нагло се трзати. – Обладала пуста мува пa се куњи 

врњацају у-вршају.
врњацити се, врњацим се и врњацнути се, врњацнем се, свр. ритнути се 

изненада због муве или комарца. – Путаљ се врњаци и Видесило љосну доље у траву 
ко из торбе. Кад се Шатанов дорат врњацне, земља се тресе испод-њега.

Вровци, Вроваца, м. људи са планине oд Гламоча, Купреса и Грахова. – Ови 
наши Вровци ће сваком злу доакати и пребацити све прео главе.

врпољити се, -им се, несвр. бити немиран и често се вртити. – Мируј, не 
врпољи се, кои ти je ђаво више.
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врсник, врсника и вршњак, -a, м. онај који се родио исте године када и неко 
други. –Jа имам неколико врсника, али ми je најбољи Душан Крунић. Муј је вршњак 
Јошо осто бреш-ћаће рано.

вртигуз, -а и вртиреп, -а, м. немирна особа која много кокетира. – Видере 
онок вртигуза што се свађа и буни. Нема већег вртирепа од цокуровке.

вртоглав, вртоглава, -о. тврдоглав, малоуман недоказан. – Вртоглав исан je 
големо зло у-кући.

вртоглаја, -е, м. онај који је плитке памети, мало ћакнут. – Само e какав 
вртоглаја муго слазити у Грабовачу јаму по-снијег.

вруна, -е, ж. сеоска пећ oд глине, симбол топлоте. – Кад се вруна загрије, 
топло e у-соби пo цијелу ноћ.

вруњак, вруњака, м. мањи хљеб печен у вруни (фуруни). – Кад мумци дођу са 
прела нако презебли, смажу пo цијели вруњак унога млака крува.

врућац, врућца, м. легло змија. – У Шајкиној долини има врућац крај уне 
велике громиле.

врцати, -ам, несвр. отресито и оштро ходaти тресући куковима. – Кикаша 
само врца и креше куковије ко кремен.

врце, прил. ићи без зaустaвљaњa. – Сваки дан гуне овце врце у-шуму прије 
врућина.

врц-врце, прил. овај полусложеница само појачава основни прилиг врце, зна-
чи без заустављања. – Од Пландишта до Окретавца сваки дан гуне говеда врц-врце 
на-локву Перчинушу.

врцити, врцим, свр. нагло одскочити,поплашити се. – Јањци врцише испод 
грма ко врепци сa грана.

врчити, -им, несвр. стално приговарати без разлога. – Прођи се жено, шта 
врчиш и торокаш по-цијели дан.

вршај, -а, м. насађено жито на арману, припремљено за вршидбу помоћу 
коња. – Уајми куње и поведи у-вршај да овршемо на вријеме, мугла би киша пред-
вече изненадити.

вузле, -та, с. млада и неискусна особа. – Шта ти знаш вузле едно вузласто.
вујкати и ујкати, -ам. беспосличити ходајући и водити туђу бригу. – Ено Са-

ветине вујка по селу и узбија туђу бригу, а ћаћа му сам коси. Зна се брате ко ваздан 
ујка по селу, наш клемпо.

вукара, -е, ж. фукара, олош, људски отпад. – Глава глави, плеће арамбаши, a 
вукара море и-ребара.

вукарити, -им, несвр. теглити, вући неки терет сa напором. – Шта ће гољо 
друго вено другоме вукарити и бити слуга?

вукљати, -ам, несвр. носити у великим количинама. – Поваздан нешта вукљају 
из подрума и износе на буњиште.

вукојебина, -е ж. суров крај мучан за живот. – На овој вукојебини, стално 
пуше некакав ледени вјетар.

вурсат, -а, м. погодна прилика, шанса. – Уватише Пољићи јуче вурсат и на 
вријеме покупише сијено прије кише.

вуњга, -е, ж. лоша и танка ракија. – Улиде ми едну те вуњге Ћулумове.
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вуцара, -е, ж. скитница, онај који не рaди свој посао. – Ено уне вуцаре дрежди 
ко-задруге, испија ракије и краде Богу дане.

вуцарати се, -ам се, несвр. бавити се неморалом, скитати без циља. – Уна 
пустаија Симурдина се само вуцара коекуда, а поштене жене раде свој посо.

вуцати се, вуцам се, несвр. 1. скитати се, џабалебарошити. – Уна се бена 
Мијашовића вуца по селу, а ливода непокошена чека 2. заводити се са неким, 
љубависати и бити на лошем гласу. – Њи се двое одавно вуцају то свако зна и тица 
на грани.

вуцибатина, -е, ж. дембел, скитница, лажов. – Куда оде уна вуцибатина?
вуцница, -е, ж. онај који се вуца. – Веће вуцнице није било у-нашом крају од 

Ковчалије.
вуча, -е, ж. оно што се вуче. – Шта ти велиш Давиде за ову њијеву вучу, ваља 

ли?
вучарно, прил. опасно мјесто за боравак. – У-наше Стојбине је вавијек било 

вучарно одлазити са-благом.
вучац, вучца, м. отеклина од уједа вука. – Гарова подишо вучац, изгризо га 

вук око врата.
вучац, вучца, м. отеклинаод уједа вука. Нашога гарова подишо вучац, изгризо 

га вук око-врата.
вучија, -е, ж. дрвени суд за воду, брема. – Доћерали двије вучије воде са Ре-

веника.
вучила, вучила, pl. tantum. дио прибора на тaри за ткање платна. – Направијо 

Раде нуву тару a врго стара вучила.

Г
габор, -а, м. смлата, наказа, накарада. – Погледајдере унога габора што е 

смлаћен, ко да e ис-каце извађен.
гавељати, -ам, несвр. тешко ходати пo блату. – И они габори некако гавељају 

по -црној земљи.
гагрица, -е, ж. мрзовољан, шкртица, ситничар. – Перцан je највећа гагрица 

у селу.
гад, -а, м. онај ко је аљкав и лоших моралних особина. – Нема већег гада од 

лијена исана.
гадан, -дна, -о. ружно, неваљало, штетно. – Нема ти ништа гадније под ми-

лим Богом ко не почитовати старијега.
гадити се, -им се, несвр. осјећати муку у желуцу и непријатност. – Jа се 

гадим, и на његов рад, и на његове бешједе, и на све његово.
гадљив, -а, -о. онај који је осјетљив на оно што не ваља. – Има људи пa су 

гадљиви на крану; чим виде трун, нама се побљују.
гадура, -е, ж. прљава и неуредна жена. – Од жене гадуре, чоека веће зло не 

море задесити у животу.
газ, -а, м. петролеј за расвјету. – Наш газ је баш ко њијево петреуље.
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газап, -а, м. прљав, неуредан, запуштен. – Проклети Турци су били газапи, да 
Бог сачува и заклони. М.С.

гаљвати, -ам, несвр. газити пo блатњовом терену. – Јадни радник пo цијели 
дан гаљва по-блату у-шуми извлачећи мадре на-коњије.

гамизати, гамижем, несвр. кретати се споро, готово гмижући. – Уна два 
ђутурума једва гамижу по земљи црној.

гани, прил. пуно, много, у изобиљу. – Ове године има траве гани.
гањак, гањка, м. ходник. – Ено бардака и вучије у гањку.
гара, -е, ж. жена црне пути и црне косе. – Кад се муја гара нагари, љешвога 

женскога ува нема у-по села.
гаров, гарова, м. пас црне длаке. – Лужија e имо еднога гарова кои се ни вука 

није плашијо, ет како e бијо крабар и сигуран.
гердан, гердана, и ђердан, ђердана, м. дебела огрлица oд златника, дуката на 

врату богате дјевојке. – Нуси гердан од -сувога злата, у ђердану тридесет дуката.
гаћњак, -а, м. дио запрежног прибора код кола за вучу сијена. – Мурамо 

промијенити гаћњак, унај стари не ваља.
гацати, гацам, несвр. ходати пo води или расквашеном терену. – Дјеца 

најрадије гацају пo води и барица.
гвеља, гвеље, ж. квргаво дрво. – Не дају се ове гвеље цијепати.
гвожђа, гвожђа, зб. им. металне справе за хватање дивљачи. – Мијо запо 

нува гвожђа у-пољу и уловијо вука.
гвожђарија, -е, ж. разни гвоздени предмети. – Растрложило гвожђарију по-

цијелој кући, не море се одати.
гевера, -е, ж. пушка, ватрено оружје. – Ђе набави ову геверу вако спријетну.
гегати се, гегам се, несвр. ходати неспретно клатећи се. – Танасија се гега 

од дебљина ко да е пјан.
гењати, -ам, несвр. ићи на измаку снаге. – Ено и једва гењају уз-брдо.
гепити, -им, свр. украсти, присвојити, мазнути. – Неко ми je гепијо шлајбак 

јуче на дернеку.
гепуцнути, гепуцнем, свр. украсти неку ситницу. – Гепуцнуло му јуче дуван 

иж џепа у биртији.
герз, -а, м. независан, слободан, поносан. – Није било већог герза у -нашом 

крају од покојног кицоша. Рд
геџалук, -а, м. свијет из Србије. – Геџалук никоме на свијету не полаже рачуна 

пa неће ни Мерици, ја ти вељо.
геџо, -е, м. човјек из Србије, самосталан, независан. – Геџо e у-два рата обаро 

Швабу на леђа на својој земљи.
геџован, геџована, м. поносан и материјално јак Србин. – Геџовани мугу 

кранити крувом пола Јевропе, камоли неће Далманцију и Лику.
гибира, -е, ж. оно што некоме припада, следовање. – Добићеш ти своју 

гибиру горе у апсу кад те почну бокетати ђендари.
гибирати, гибирам, несвр. имати дужност и обавезу. – Јеси ли донијо уно 

што те гибира?
гива, -е, ж. затварач за флашу oд плуте. – Испаде неђе гива Бок је прокло.
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гивикт, -а, м. гвоздени тег за вагу. – Ударијо га гивикт у-нугу пa му сав нукат 
помоудријо ко чивит.

гиган, -а, м. крупан пијетао јаког гласа. – Распјево се едан гиган у кокошињцу 
ко словић.

гигаљка, -е, ж. љуљашка, њихаљка која се поставља око Божића. – Оћемо ли 
свезати гигаљку на Божић у-награди?

гигијати, -ам, несвр. пјевати, играти, веселити се. – Лоле гигијају пo селу, а 
ти се картај са пјандура.

гигнути, гигнем, свр. умакнути кријући, побјећи. – Јуче су наши клапци рано 
гигнули са збора у-Рорије.

гиљтати, -ам, несвр. кретати се споро са масом народа. – Гиљта нарот цркви 
на-збор.

глаца, -е, ж. жена која води рачуна о своме изгледу. – Кажу да e ова глаца 
Савина била најљешва на збору јуче.

глацнути се, глацнем се, свр. уредити се, дотјерати се. – Ама људи, и-наш се 
Ристе малко глацно за збора, асли ће се женити.

глотан, -тна, -о. љигав, неукусног изгледа. – Подај га крагу нако глотна. Рд
глоцати, глоцам, несвр. грицкати, лагано јести. – Шта то глоцаш цијело 

јутро?
глоцнути, -нем, свр. мало појести, чалабрцнути, мало замамити глад. – 

Глоцни штогоћ да ти није празан трбу.
гмилити, -им, несвр. кретати се лагано и споро попут пужа. – Угријало e, 

запалијо се перчин на глави a јадни млинар са парипчетом гмили ус-Клачину ко пуж.
гнојаница, -е, ж. хрпа стајњака избаченог на њиву. – Цијело прољеће смо из-

гунили гнојанице на-њиву у-Пржине.
гњака, -е, ж. нејач, дјеца, мала тјелесна снага. – Остави ту гњаку на миру.
гњат, гњата, м. синоним за уд, нога или рука. – Пружи те гњате, шта педљаш 

ко каква баба?
гњатија, -е, м. оној који има крупне и дуге гњатове. – Унај гњатија из Руња e 

бијо посве угледан чоек.
гњаца, -е, ж. жена која ради посао споро и траљаво. – Гњаци не треба дати 

ништа да ради, све упропасти.
гњацати, гњацам, несвр. гњавити, гњечити, стискати. – Што гњацаш, ради 

то како Бог заповиједа.
гобеља, -е, ж. дио кривине дрвеног точка у запрежним колима. – Направијо 

Тодор нуве гобеље од растовине, мугу издурати емин година.
гобељив, -а, -о. склон кривљењу, крив, искривљен. – Ова јапија гобељива по-

све, не да се тесати брадвином.
говедарина, -е, ж. посебна надокнада за чување говеда. – Вакат купити гове-

дарину пo селу.
говедњача, -е, ж. израслина на врату или глави говечета. – Расте му велика 

говедњача испод-врата.
говељати, -ам, несвр. гужвати, намотавати без реда. – Мара не мута клубак 

како ваља вено гужва и говеља брез-реда.
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го-голцијат, гола-голцијата, голо-голцијато. потпуно го као oд мојке рођен. – 
Изби Остоја и-шуме, го-голцијат, препо се од међеда пa се сав испаро.

гојат, -и, зб. им. примјеса љуља, кукоља и других коровских сјемена у 
житарицама. – Велика e гојат освоила нашу шеницу у Камленуши.

гојатан, -тна, -о. нечист сa многим примјесама прљавог и сувишног. – Ово 
жито из-нашега Цијепца посве гојатно ове године.

гојатити, гојатим, несвр. прљати неки простор иверјем или каквим другим 
отпадом. – Немојте дјецо гојатити куће, данас ће нам доћи тетка Стоја.

голигуз, -а, м. терен без грмља и шуме изложен вjeтрy. – На уноме нашем 
голигузу ништа не расте осим кукуријека.

голица, -е, ж. народ oд велике потребе, сиротиња. – Чим je навило прољеће, 
навалила голица у-цријемушу.

гологузовац, гологузовца, м. крај посне и неквалитетне земље. – Све се њиве 
рано узораше, само унај Патушића гологузовац остаде.

готован, готована, м. нерадник, онaј ко хоће да има свe готово без рaдa. – 
Тешко кући у коју се готовани уселе.

готовити, -им, несвр. спремати, припремати. – Едни ће косити, едни ће 
купити a едни готовити крану.

гоћ и гоћице, облик oд партикуле год. – Ко гоћ дође у-нашо село не одлази 
гладан никако. Ко гоћице наиђе кроз-Роре, сврати код Глише на ракију.

грабић, -а, м. младо грабово дрво. – Покојни би Звикан вазда нусијо уза се 
сикирицу и поткресаво уне младе грабиће и јавориће горе у Долу.

грабље, грабаља, pl. tantum. дрвена справа за купљење сијена. – Ми смо ти 
грабље и виле правили од јаворовине.

грабљиште, -а, с. дуга дршка на грабљама. – Грабљиште од јаворовине буде 
у руци глатко ко слонова кост.

грабовача, -е, ж. пећина обрасла грабовином у којој има преко љета снијега. 
– Није свако смијо сићи у грабовачу по-снијег ко Јово Божичин.

граварина, -е, ж. дивљи грашак на ливади или њиви. – Освоила граварина 
њиву, сами Бог зна како ће се то покосити.

Гравка, -е, ж. жена oд Грахова. – Гравка e родила девет синова брез-бабице.
граја, -е, ж. гужва, вика, галама, неред. – Каква се но граја подигла тамо 

у-Отковције?
грајати, -ам, несвр. галамити, викати, свађати се. – Ено Кајтеза грајају, чуе 

се све до-Рора од пусте галаме и ларме.
граната, -е, ж. 1. хрпа грана на једном мјесту. – Око граната у-нашој шуми 

расту малине и шумске јагоде. 2. минобацачки пројектил. – Кад топовска граната 
љуљне, сва се земља тресе.

гранатаја, -е, м. онај који граната и маше рукама приликом говора. – Само ти 
гранатај гранатаја, а нека дани утаман пролазе.

гранатати, -ам, несвр. махати рукама приликом говора. – Не треба вавијек 
гранатати рука брез-потребе.

гранити, -им, несвр. сакупљати гране у хрпу која се зове граната. – Цијелу je 
смрчу Шмијајло јуче гранијо у-двије гранате.
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гракнути, гракнем, свр. нагло започети радити кад се укаже погодно 
вријеме. – Снијег окопни нагло и свијет акне и гракне орати све одреда.

граша, -е, ж. овца са грахорастим пјегама на глави. – Објањила граша двое 
близнади ко двије јабучице.

греба, -е, ж. струготина пригорјелог млијека у лонцу. – Најслађа e уна греба 
из лонца са млакије крувом.

гребље, -а, с. гробље. – Устави тобус код Петрића гребља, има изаћи. За
гребенаља, -е, ж. жена која гребена влакно конопље или лана. – Синоћ код-

нас гребенаље биле све до иза поноћи.
гребенати, -ам, несвр. развлачити влакно кудеље од лана или конопље помоћу 

гребена. – Није лако гребенати ко не зна.
гребени, гребена, м. справе са челичним зупцима за гребенање влакна. – Брез 

гребена се не море припремити пртенина за пређу.
гребница, -е, ж. парница, траг на кожи од механичке повреде. – У сапета 

исана су све саме гребнице пo рука.
грецнути, -нем, свр. малко огреботи пo тијелу, резнути нечим. – Јеси ли се 

то мало грецно пo образу?
гривина, -е, ж. метални оков за причвршћивање косе за косиште. – Кад одеш 

у-Мркоњић, донезде гривину да насадимо косу.
гриво, -е, м. пас црне или мрке длаке. – Чувај се, ујешће те гриво Бјељкушин.
грије, -а, ж. гријехови, преступи. – Велике су грије на нашом наоду.
гриље, гриља, зб. им. дрвени лепезасти поклопци на прозорима. – Врзи гриље 

на прозоре, поразбијаће и вјетар.
грипача, -е, ж. стара, матора жена. – Мани се уне грипаче, излапила e.
грипина, -е, ж. стар и израбљен мушкарац. – Што ће ти уна грипина, зар 

нијеси мугла наћи мало млађек?
грич, -а, м. грбав, неплодан терен. – На уноме гричу ништа не рађа.
гричљив, -а, -о. посан, храпав и неплодан терен. – У-нашије Доловије je посве 

гричљива ливода.
грљапити, -им, несвр. грлити се страсно у изненадном сусрету. – Кад се 

препознаше, почеше се грљапити и плакати од драгости.
грљати, -ам, несвр. кретати се уморан отежаним корацима. – Нарот 

џематом грља у-љешнике и дрењине.
грмаисати, -шем, несвр. галамити и псовати преко сваке мјере. – Нико жив 

не грмаише ко ови Вагањани.
грница, -е, ж. свињска болест која гуши и дави. – Дабогда те грница задавила.
грокталица, -е, ж. сватовска пјесма која се пјева поигравајући грлом. – Ђе се 

но чуе лијепа грокталица?
гроктити, -им, несвр. пјевати грокталицу. – Оћемо ли едну загроктити ко 

што су нам и-стари гроктили.
громила, -е, ж. 1. хрпа скупљеног камења. – Највеће громиле камена су оста-

ле код-нас иза Илира. 2. синоним за огњиште, кућни праг. – Одавно е ова кућна 
громила шћемерена.

громица, -е, ж. мала громила. – Ено наши косе доље око уне громице 
у-Клизавица.
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громотан, -тна, -тно. масиван, развијен, тежак.-Громотан унај мумак Че-
гаров.

гроња и груња, -е, ж. груписани љешници на једној петељци. – Ове године на 
гранама све ргоња до -гроње љешника. Сви се грмови окоробатили од пустије груња 
љешника доље у Бисашчићу.

грош, гроша, м. ситан новац. – Е, не дам ни гроша више пa да е о-главу.
грошати, -ам, несвр. крупно падати, ваљати (о снијегу). – Гроша с југа 

оснијег, наваљаће до-паса.
грота, -е, ж. гријех, грехота. – Не дирај сиротиње, велика е грота од-Бога.
грувати, -ам, несвр. приводити крају вршај на арману. – Украј, огрувај, виде 

мрше како врше, виде гаре како таре, грувај, грувај, још, још, још, доста!
грувати, грувам, несвр. ударати јако као из топа. – Динара се из темеља 

љуља, три стотине топова е грува.
грудва и груда, -е, ж. збијена лоптица снијега која може стати у шаку. – 

Кад пада снијег, дјеци је најдраже правити грудве и гађати се њима. Ми уваљамо 
пуну торбу груда па се грудамо по цијели дан више Аћушине долице.

грудвати се и грудати се, -ам се, несвр. гађати се грудвама на снијегу. – Кад 
се дјеца грудвају, не осјећају да им зебу руке док лед не зађе за-нукте. Дјеца се 
грудају доклен гоћ има снијега.

грунути, -нем, свр. ударити јако изненада. – Груну грум у вр Дебељака, сва 
се земља затресе.

грушалина, -е, ж. млијеко од краве која се тек отелила. – Не смије се 
грушалина давати дјеци јер и заболи трбу.

грушати, -ам, несвр. претвaрaти млијеко у грудвице. – Не знам кои је ђаво пa 
ми се вареника груша ево има једна евта дана.

губа, -е, ж. род, изобиље, мноштво. – Родили љешници, губа мрав.
губав, губава, -о. болест губе, крастав, обољеле коже. – Сва му чељад губава, 

Боже ме прости.
губица, -е, ж. усна. – Ако ли те блебнем по -губици, видићеш свога Бога.
губичан, -а, м. оној који има дебеле усне. – Ђе унај губичан оде?
гужва, -е, ж. оплетена омча oд љесковога прућа која служи за утезање и 

причвршћивање заворња и сворњака у запрези на ојима и працијепу. – Ко e знао 
започети шепер и усукати гужву, тај се муго комотно женити.

гужвача, -е. ж. врста укусне пите. – Кад ујна Савка направи питу гужвачу, 
ејвала му мајци ко не би прсте облизо.

гуја, -е, ж. 1. змија. – Напале га шаровите гује. 2. човјек пријеке нарави, љут 
као змија. – Од Миркана љуће гује на Краини нема.

гујана, -е, ж. кишна или стомачна глиста. – Кад је кишно, појаве се гујане на 
све стране.

гукнути, гукнем, свр. огласити се попут голуба. – Е, дедере, гукни голубе да 
ти чуем глас.

гулити, гулим, несвр. чупати конопље из земље. – Прве смо кунопље гулили 
два дана, a друге још нијесу пристигле.

гуљачити, -им, несвр. експлоатисати, поткрадати. – Наше газде гуљаче 
јадну сиротињу која мура радити ко црни роп.
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гумењак, гумењака, м. гумени опанак. – Добри су опанци гумењаци јер не 
пропушћају воду.

гунгула, -е, ж. гужва, меж, неред. – Каква e ово гунгула вођека, прекини или 
ћу почети бити керачом кога првога стигнем.

гундељ, -а, м. инсект тврдокрилац. – Право да ти кажем, jа сам чуо за гундеља, 
али га још нијесам опазијо.

гунђати, -ам, несвр. приговарати, коментарисати без потребе. – Деде не 
гунђај тамо јер би муго добити дрвену капу.

гурабет, -а, м. стара особа, посртница. – Што ће ти унај гурабет у-кући?
гурема, -е, ж. невоља, мука, неприлика. – Ово ти je велика гурема и јад.
гута, -е, ж. кврга, израслина на тијелу. – Каква ти je то гута на врату?
гуце, гуцета, с. прасе, одојче. – Купили и уни нешта гуцета за Божић. Пр
гуцнути, -нем, свр. мало попити, пијуцнути, сркнути. – Деде, гуцни мало ове 

подгорске шљиве.
гучити, -им, несвр. халапљиво грабити себи, присвајати. – Наши друшкани 

знају гучити државну имовину ко нико жив.

Д
дабили, израз у улози појачаног дa за потврђивање. – Нек и нуси ђаво, дабили, 

кад су наки покарети.
дабогда, израз за изражавање жеље и клетве. – Дабогда не имала среће, како 

си тако непослушна.
дабогме, изр. наравно, заиста, тако је. – Дабогме да je тако како ћаћа говори, 

a не како лугар измишља и налагује.
давор, -а, м. говор, разговор, причање. – Давор гусле моја даворијо, јесам ли 

вам гусле говоријо. нп
даворија, -е, ж. народни инструменти, гусле, дипле, свирале, фрула и сл. – 

Од-гусала горе код-нас вроваца, боље даворије није било.
даворијање, -а, гл. им. с. сјетно свирање на народним инструментима. – Чим 

се надму репуви с прољећа, код-нас од пустог давиријања се све стране разлијежу.
даворијати, -ам, несвр. свирати на народним инструментима. – Кад Никола 

Дреновић почне даворијати на-диплама, исану се прси напире од некаква миљка и 
љепоте.

даворити, -им, несвр. говорити, причати, приповиједати. – Нико код-нас 
није знао паметније даворити о краљу Лесандри од Милекоње Шулендића.

дакати, -ам, несвр. говорити узастопно да, да. – Дај, престани више дакати, 
превршијо си сваку мјеру.

даклен, рјечца за потврђивање, дакле. – Даклен, Љацкана су укопали у 
Пољанама ђе и погино, a нијесу га нусили у-Отковачко гребље. От

дактати, дакћем, несвр. убрзано дисати због велике врућине или умора. – Овце 
се позбоиле пa само дакћу на овој пустој врућини.

данути, данем, свр. одахнути, предушити, одморити. – Станте мало код уне 
букве да малко данем, стала ми душа у-грлу, не мугу макнути.
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даса, -е, м. сеоски лола, одважан и поносан момак. – Стиго даса из Бастаса на 
прело у Аалапић скроз прео Пандурице.

дасина, -е, м. аугментатив oд имена даса. – Одоше наше дасине скроз у 
Прекрају на прело.

дашта, потврдна рјечца као одговор на питање. – Донесе ли ти уне ствари са 
ливоде? Дашта сам већ дунијо.

двизац, двисца, м. ован oд двије године. – Ено Пољић пече двисца више-куће 
крај бунара.

двизе, двизета, с. бравче oд двије године. – Нестало нам јуче едно двизе доље 
у-пољу.

двизица, -е, ж. овца oд двије године. – Јуче су се двизице на дернеку продавале 
боље од овнова.

двиста, бр. двије стотине. – Лале Бјељкушин никада није имо мање од двиста 
овце и козе и најмање педесет овнова трећака.

двобанак, двобанка, м. новчаница oд двије банке пo десет некадашњих 
динара. – Кад се кдвобанак заради дневно, море се некако деверати.

двогодац, двогоца, м. коњ oд двије године. – Парип двогодац је вилован и 
усован док не обикне у терету.

двогуз, -a, м. онај који је широке задњице као дa има двије. – Уноме двогузу 
није смијо свако завиривати у торбу.

де, узвик којим се тјерају коњи. – Де, вуци те не изјели, шта си се укочијо!
де, рјечца за подстицање некога на рад. – Де кућо муја, пои што пa ај на 

ливоду.
деверати, -ам, несвр. живјети тешко, некако преживљавати. – Како ми бо-

лан живиш Стеване? А, некако се девера.
деветак, деветака, м. ован oд девет година. – Испеците деветака овна и 

принесите ракије и вина, имаћемо уитро велику толму.
деветати, -ам, несвр. тући некога добро, дијелити пo девет батина. – Бога 

ми je нашега прњу деветало и добро у суру доћерало.
дегењак, -а, м. туча, физички обрачун. – Тако плитка памет не море проћи 

брез доброга дегењака.
дегењачити, -им, несвр. дијелити некоме добре батине. – Не море проћи збор 

у-Рорије a да се Рорчани и Пољичани не дегењаче по-цијели дан. Са
деде и дедере, удуплане рјечце за наређивање. – Деде, подигни се и смјеста 

из овије стопа да си се упутијо благу. Дедере, завежи док нијеси добијо по-лабрњи.
дежмекаст, -а ,-о. пуначак, дебљуцкаст. – Унај мали Перичин дежмекаст ко 

и-ћаћа му.
дека, -е, ж. врста краћег ћебета. – Жене суше деке на врљикама пот-кућом.
декати, -ам, несвр. тjeрaти коња узвиком де. – Ама, шта га декаш, дајде га 

мени да га претеварим овије штапарцом паш вићи како тегли.
декати, декам и декачити, -им несвр. тући, млатити некога добро. – 

Стевиша дека Здравила сваки дан, али не вриједи; сведно деко њега а деко магарца. 
Не вриједи њега декачити прутом, варклије е каквије штапарцом.

декнути, -нем, свр. ударити некога снажно. – Кад наш Ковиљан декну Раина 
уном својом шопаицом, Раин се превали ко свијећа на-ледину.
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дековати, -ујем, несвр. трпати ствари без реда на неко мјесто. – Била e 
јака киша пa се није мугло косити и ми смо ти све ствари, дековали испод навиљака 
сијена док нијесмо здековали све и бјежи кући нако мокри.

дело, рјечца којом се наређује. – Дело, кућо муја, уради то, немој чекати 
другога.

дембел, -а, м. нерадник, џабалебарош, љенчина. – Уно ти je дембел над 
дембелије да такога није земља шчекала.

дембелија, -е, ж. земља нерадника, животна средина љењиваца. – Нашој Ваи 
годи нерад и земља дембелија.

дембелисати, дембелишем, несвр. џабалебарошити. – Нико није посто сре-
тан од дембелисања пa нећеш ни ти, ја ти вељо.

дерала, дерала, с. мјесто гдје дува вјетар и одрања земљу. – Ејвала му мајци 
ко сербес низ дерала прође према Книну.

деран, -а, м. несташан дјечак. – Шта то радиш, о деране?
дерати, дерем, несвр. грубо некога тући свакодневно. – Треба њега вазда дера-

ти прутом пa би ун дошо до-памети.
дерачина, -е, ж. учестала туча, физички обрачун. – Јој јуче дерачине код 

-наше задруге, јађена ти и -жалосна мајка, побили се Кајтези, све шкрипе зубије 
едни на-друге.

дерлад, -и, зб. им. младе несташне особе. – Смири уну дерлад тамо да не 
голаме.

дерле, -та, с. несташно и размажено дијете. – Чије je уно дерле тамо?
дернек, a, м. већи годишњи вашар на којем се продаје крупна стока. – За-нас 

Вровце je бијо најважни зимски дернек доље у Книну.
дернути, -нем, свр. ударити некога само једном снажно. – Приђе Маркаћ 

Луки па га дерну шаком у леђа и утече ко небеско вријеме.
дерт, -а, м. срџба, бијес, љутња. – Ова данашња младеж пуна дерта и бијеса.
дешњак, дешњака, м. десни предњи во у запрези на којем је обично веће звоно 

које се зове бронза. – Праве газде су држале добре дешњаке волове по-десет година 
и нијесу и продавали брез велике потребе.

дибидус, прил. крајња граница глупости. – Глуп је Пајкан дибидус. Р.С.
дива, -е, ж. љепотица. – Није било диве ко наше Стоје отка се камен почо 

котрљати сa Дебељака.
диван, дивана, м. састанак, разговор, конференција. – Били су на дивану код-

нашег сеоског кнеза.
диванити, диваним, несвр. причати, говорити, дискутовати. – Шта диване 

Баце доље у Врбљаније и Бараћије?
дивијач, -и, зб.им. дивље животиње. – Пуна e наша шума разне дивијачи.
дивији, -а, -е и диви, дивљи, неприпитомљен. – Ун не море ићи међу-људе јер 

је ко какав дивији створ. Како ће ун што алаисати кат је диви.
дивјакиња, -е, ж. дивља јабука погодна за туршију. – Нема боље туршије ко 

од дивјакиње и смреке.
дивка, -е, ж. кава oд пржене ражи без великог квалитета. – Покојни Илија е 

муго посркати по-по букаре дивке и никад га не забоље трбу.
дига, -е, ж. врста кајмака лошег квалитета. – Донезде те диге да проубам. До
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дижва, -е, ж. дрвени суд за воду са рукохватом. – Намузле музиље пуне дижве 
овчије варенике.

дижвица, -е, ж. мала дижва. – Налиде ове двије дижвице воде.
дизгија, -е, ж. дуга и уска њива. – Варклија е уна Максимова подворница од 

све-три наше дизгије.
дизгица, -е, ж. уски орепак њиве. – Испилиле се јаребице у уној нашој дизгици 

у-Пржина.
дизгини, -а, м. кајаси коњске узде. – Притегнули куњије дизгине пa отпочели 

трку у-сватовије.
дијати, дијам, несвр. дисати, узимати ваздух. – Упекло, не да се дијати од 

пусте ватре и врућине.
дика, -е, ж. љепота, понос. – Ено Мике наше дике, нака се цура још није 

родила у овије крајовије.
Димидија, -е, м. пејоратив oд именице Дмитар. – Димидија Шулендић је 

сишо у-јаму да извади јаре што е упало.
димити, -им, несвр. пушити дуван у великим количинама. – Баја дими унај 

торотан, никако не престае од-јутра до-мрака.
димлијашица, -е, ж. муслиманка која носи димије. – Не мореш ти довести 

димлијашицу кад је нуге замутала крпама пa не видиш какве су. Ва
димлије, димлија, ж. pl. tantum. димије, ношња муслиманских жена. – Препале 

ме булине димлије, иде една jа мислијо двије. нп
диплар, -а, м. онај који свира на диплама. – Бољега диплара није било од 

Николе Дреновића у свије Стекеровције.
дипле, дипала, pl. tantum. дрвени дувачки нородни инструменат сa двије 

цијеви. – Нема ти љешве даворије о-дипала.
дипле, -е. непозната светиња у благим псовкама и заклетвама. – Није тако, 

светога ми дипле.
диплити, -им. свирати на диплама. – Млађо Пољића e боље диплијо од 

Стоена Бошњака, познате сеоске набодице.
диринчити, -им, несвр. беспосличити, одгађати посао. – Не диринчи, видиш 

ли да ће невријеме.
дирјек, -а, м. дирек, стуб, краћа бандера. – Довуци и-шуме коју свразу да 

направимо два дирјека, срушила се ограда око-зимскога плашће.
дирликати, -ам, несвр. зјакати без циља, беспосличити. – Дирликај ти a 

вријеме нека пролази утаман.
дјети, деђем, несвр. правити пластове сијена. – Нико није боље дијо зимско 

плашће од-Јоје Пољића.
длаг, -а, м. дрвене дашчице којима се увезује сломљена рука или нога. – По-

пушти ми мало овај длаг, стего ме посве.
длажити, длажим, несвр. увезивати сломљену кост помоћу длага. – Зовте 

Алексу Мрђена да намјести и удлажи сломљену руку Клисари, ун најбоље длажи 
преломе.

доакати, -ам, свр. 1. доћи главе, ући у крај, привести памети. – Доакаће људи 
и његовој сили, акобогда. 2. наћи рјешење за проблем. – Наши Локвари ће свакој 
сили и гуреми доакати.
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довлен, прил. довде, до ове црте. – Ја мугу бацити камен са рамена довлен 
доклен и Бибан, али не мугу даље ни за нокат.

догрљати, -ам, свр. доћи с тешком муком уморан са далека пута. – Ено нашије 
курузара, једва догрљали прео-Млиништа и Пролина брда у село, мокри ко миши.

додијати, -ем, свр. досадити, дозлогрдити. – Јела е додијала и Богу и народу 
галамећи по селу, свађајући се са Видесилом око-башче у Бачуша.

дођош, -а, м. онај који је дошао са стране, досељеник. – Муј Боже, што су 
ваљати ови дођоши из-Босне.

дознака, -е, ж. 1. обиљежавање стабала шумарским чекићем за сјечу. – 
У-нашој шуми се почело ићи у дознаку још за вријеме Аустрије, a саде је то добро 
плаћен посо. 2. службена потврдa за неко одобрење. – Ја још нијесам уплатијо до-
знаку за дрва, a снијек само што није затрпо и шуму и путове.

дозначити, дозначим, свр. службено одобрити, потврдити. – Уитро ћемо 
ићи са лугаром у-шуму да нам дозначи меремат пa да спремамо дрва за-зиму.

доклен, прилог за мјесто и вријеме у значењу; до некога мјеста или до некога 
времена. – Доклен ћемо ми калаузити по овоме блату? Доклен ћемо ми чекати уне 
готоване, прође дан? Бр

докон, -а, -о. онај који је стално без икаквих обавеза. – Кајтези су докони отка 
су се населили вође у Ремиће.

докоњак, -а, м. нерадник, љенчина. – Уни докоњаци не мугу ништа ни имати 
кад ништа и не раде.

докусурити, докусурим, свр. докрајчити, уништити. – Перука е скроијо 
нув кожун, али гa е Млађо скрос докусуријо, клижући се на-њему по снијегу доље 
у-Ивовцу.

долап, долапа, м. сеоски дрвени ормар. – У долап се остављају суди и крана а 
брокве у дрвени кашет.

доли, приједл. сем, осилм, изузев. – Сви су курузари стигли из-Бачке доли 
Микаила Аћушиног.

долибаша, -е, м. онај који долијева чаше пића на каквој слави. – Ђе је чаша, 
ту је долибаша. нп

доликовати, доликујем, несвр. припадати, одговарати угледу. – То не 
доликује њему и његовом образу.

дологање, -а, с. гл. им. пјевање уз вола побједника. – По-нашије страна се 
разлијеже дологање чобана.

дологати, -ам, несвр. пјевaти волу побједнику у борби бикова. – Чобани 
дологају, све се поље разлијеже.

дологијати, -ам, несвр. пјевaти по странама за благом. – Наша чобанија по 
цијели дан за-благом дологија.

донеклен, прилог за мјесто и за вријеме. – Ја ћу с тобом ићи донеклен, али се 
мурам вратити и ожуљати арман за-вршаја. Мореш ти тако јасати по селу донеклен, 
док те крани ћаћа и матер, али, шта ћеш кад уни изврну табане?

доренути, доренем, свр. довући, дотјерати. – Иди брзо дорени куње ис-поља, 
омркнуће пa ће и подавити вуци. Ајде, дорени унај цок дрва испод Вршчића да га 
испиламо жагом.
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досегача, -е, ж. дуга мотка којом се нешта дохвата. – Принесиде ми ту до-
сегачу да оборим уно што виси на шљиви.

досегнути, досегнем, свр. дохватити, привући, примакнути. – Високо е 
гнијездо шврачије, не да се досегнути овом тУТКОМ.

дотлен, прилог за вријеме и мјестоу значењу до тога времена или мјеста. – 
Кад се Божо врати из војске, дотлен ће мали Лујо имати годину дана. Дотлен мореш 
доћи, али даље не мореш.

дошљо, -е, м. онај који је дошао, доселио се са из другога краја. – Кад уно ове 
наше дошље допртљаше отуда из-Грава?

дошуњати се, дошуњам се, свр. опрезно прићи неком циљу. – Лисице су се 
дошуњале кокошињцу да и нико није опазијо.

драм, -а, м. мјера за тежину око три грама. – Ово ти важе пет кила, ни драм 
више, ни драм мање.

дрангулија, -е, ж. ситна ствар мале вриједности. – У-нашем крају су Далма-
тинке нусале и продавале разне дрангулије за-вуну и жито.

драњати се, драњам се. несвр.чешати се грубо. – Одмакни се од-мене, шта се 
ту драњаш по-цијели дан.

дрварити се, дрварим се, несвр. снабдијевати се дрвима. – Ми ти се дрваримо 
одозго и-шуме у Рогуљиној долини.

дрвенарија, -е, ж. намјештај у кући од дрвета. – У-нашој кући је сва 
дрвенарија била из-наше шуме.

дрвенина, -е, ж. све у кући што је од дрвета. – Добра ти ова дрвенина у-кући, 
штаречеш.

дреждити, -им, несвр. чекати, дангубити. – Вође се поваздан дрежди и 
цондра, нико ништа не ради.

дрељити, -им, несвр. гледати напрегнуто исколачених очију. – Што си 
издрељијо очи ко да си угледо бијелу врану? Само дрељиш бленто.

дрењић, -а, м. грм дрена на којем расту укусни плодови. – На уноме дрењићу 
више Симатине поете сваке године Милица убере по бисаге дрењина.

дречити, -им, несвр. дерати се, галамити. – Не дречи тамо, не плаши дјеце, 
вртоглаја едан.

држалица, -е, ж. дршка на каквом алату, сјекири, крампу и сл. – Дунеси едан 
таслак и-шуме да направим држалицу за уну мотику.

дринцање, -а, гл. им. излежавање, отезање са устајањем. – Устај, доста е 
било дринцања. Ра

дринцати, -ам, несвр. излежавати се, одуговлачити сa устајањем. – Дижи 
се, шта дринцаш више, чека посо.

дринцер, -а, м. онај који дринца, спава преко мјере. – Само ти дринцај дринце-
ру едан, неће се ливода сама покосити.

дрицка, -е, ж. пролив, риједак садржај измета. – О, каква е ово волика дрицка 
око бунара?

дрицкан, -а, м. онај који има дрицку. – Унај се дрицкан наијо врућије жмара 
па се сав удрицко до плећа.

дрицкуља, -е, ж. крава која има дрицку. – Гуни ту дрицкуљу от-куће, унереди 
све по-дворишту.
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дрликати, -ам, несвр. беспосличити, пропуштати повољне прилике. – Оде 
омладина у-јагоде, a ти сједи и дрликај ту.

дрљати, дрљамам, несвр. поравнавати узорану земљу дрљачом. – Не да се уна 
наша њива бранати док се добро не подрља.

дрљача, -е, ж. пољопривредна алатка за поравнавање узоране земље. – Оста-
вите дрљачу на-њиви да е не вучемо кући.

дрљуцање, -а, с. гл. им. упорно задиркивање и изазивање. – Маните се више 
тога дрљуцања у-дјецу јесте ли при -себи.

дрљуцати, дрљуцам, несвр. задиркивати, ометати, изазивати. – Не дрљуцај 
и не баркај у-дјецу, нека се дјеца играју. Ст

дрљуцнути, дрљуцнем, свр. дирнути некога чиме ради узнемиравања. – Асли 
ти Мијо дрљуцну Драгана па се дијете пробуди.

дрмати, -ам, несвр. 1. климати нешта што је усправно. – Немој дрмати те 
љесе, одвалићеш и. 2. владати, командовати, имати моћ. – Твои парници дрмају 
државом, а ти зјакај и гледај ко ће ти дати цигару дувана.

дрматор, -а, м. онај који влада и има велики утицај. – Не дрма гољо народом 
већ дрматори од оловке и памети.

дрмесати, -ам, несвр. трести, јако дрмати, љуљати. – Ко то тамо дрмеса 
вратије, је ли сишо с памети?

дрмнути, -нем, свр. ударити јако. – Ако те једноч дрмнем, све ћеш звијезде 
пребројати на небесије.

дрнда, -е, ж. уређај за развлачење вуне. – Ка-ћеш нусити вуну на-дрнду дрнда-
ти?

дрндати, -ам, несвр. 1. развлачити вуну на дрнди. – Највише се вуна дрндала 
код унога Жике Србијанца. 2. говорити ван теме, дуго и досадно. – Не дрндај више 
о-томе тако ти Бога, досадијо си и Богу и народу.

дрнути, -ем, свр. ујести некога, уштинути. – Не дирај пса док је на кориту, 
дрнуће те за-нугу. Шу

дрнути се, дрнем се, свр. љутнути се, наљутити се. – Асли се ти нешто дрну 
на ово што ја велим?

дробити, -им, несвр. 1. мљети, ситнити. – Јуче смо тањирачом дробили 
њиву ко луг. 2. причати свашта без везе сa темом. – Прекини, не дроби више 
будалештине.

дроља, -е, ж. жена ниског морала, запуштена и одбачена од друштва. – Јеси 
ли муго наћи неку другу жену осим уне дроље?

дроња, -е, ж. поцијепана крпа, рита, стар одјевни предмет. – Какве су то 
дроње на-теби, ко да су те краве жвакале?

дроњо, -е, м. онај који је у дроњама, ритама. – Куда е унај дроњо наумијо у 
наквој одежди?

дроњчина, -е, ж. аугментатив од ријечи дроња. – Одаклен ти те дроњчине, 
тако ти великога Бога?

дрпати, дрпам, несвр. чупати, штипати, кидати. – Склонте се отален, што 
се дрпате ту пред народом.

дрпачити се, им се, несвр. штипати, чупати на груб начин. – Уни се дрпаче 
ко куњи и не стиде се никога.
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дрписати, -шем, свр. украсти. – Ако се не чуваш у возу, дрписаће ти уни 
градски лопови све до чега се докопају.

дрпити, -им, свр. украсти, зграбити набрзину. – Изгледа да е неко дрпијо муј 
шлајбак и паре.

дрсати се, дрсам се, несвр. љутити се. – Што се ти Цвајка дрсаш на сваку 
Кицошову бешједу?

друга, -е, ж. дуго еретено за препредање пређе. – Направде ми што друге, уна 
се скршила Бог ти је убиће.

друга, -е, ж. жена, супруга, другарица. – Куда су се уне друге упутиле пa нако 
крешу и врцају?

друшкан, -а, м. функционер у вријеме социјализма. – Ништа се ти не брини, то 
ће друшкани све средити како треба.

дубина, -е, ж. пчелиња кошница од плетеног прућа. – Оплели смо три нуве 
дубине за три нува ројa.

дубити, -им, несвр. 1. стајати на глави. – Кажу да е Млађен Бајукин муго 
дубити на глави по-пола сата. 2. копати рупу у земљи или дрвету. – Стоен је дубијо 
карлицу и по дваест центи, мугло стати у-њу пет литара варенике.

дувар, -а, м. преградни зид од глине изнад огњишта. – Гусле мује даворијо 
стара, вас је Србин држо крај дувара, крај иконе светога Николе. нп

дуга, -е, ж. кратка цијепана даска намијењена за прављење каца и буради. – 
Код-нас се цијепала дуга и гунила у-Книн продавати.

дудлити, -им, несвр. сисати млијеко или пушити дуван на лулу. – Муј дид 
Попркан поваздан уну несретну лулу дудли и чарка. Че

дужица, -е, ж. кратка танка дашчица за прављење судова за кућне потребе; 
дижава, бардака, букарица, чаброва и сл. – Стоен би сваки свакати дан утаслачијо 
по неколико смрчовије дужица горе у Дреновића долу.

дуити, -им, несвр. несигурно стајати, почетак ходања код дјеце. – Дуи, паи, 
мило материно.

думагија, -е, ж. ватра која пуно дими. – Ко е уну думагију тамо заложијо, 
запалиће сијено?

думагијати, -ам, несвр. пушити дуван уз обилно одбијање димова. – Думагија 
Клисарина лула ко кречана.

думача, -е, ж. дубока магловита долина или пећина из које бије хладноћа и до 
које не долази сунце. – Куд ме очи проведоше и нуге пронесоше, не виђо веће думаче 
од Рокина дола.

дур, узв. стани, прекини, доста. – Дур вуци те не ижјели, шта се врњацаш 
цијели дан.

дурати, -ам, трпјети, подносити, некако истрајавати. – Овај се зулум неће 
мући даље дурати.

дурали, пр. онај који је издржљив, придјев без компарације. – Ови су Прибељци 
дурали на снијегу ко нико жив.

дурбин, дурбина, м. двоглед. – Кад се покојни Ђурађ Крунића вратијо из 
Војводине, донијо е са собом едан дурбин што привлачи из даљине и увећава ствари.

дур-девер, прил. истрајавање од данас до сјутра. – Како ми живкариш муј 
Пиља? Ех, дур-девер ко и сваки гурабет.
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дуса, -е, ж. кивња, отровлук, љутња, зла намјера. – Одавно Турци имају дусу 
на-нас, чувајте се добро ножа потајца.

душман и душманин, -а, м. суров човјек, непријатељ. – Није било већије 
душмана од Турака нити ће и бити доклен гоћице постои жив чоек на Земљи.

душманица, -е, ж. 1. сурова и крволочна жена. – Турске жене су знале бити 
душманице какије земља није шчекала. 2. змија отровница, шарка или поскок. – 
У-нашеме Громил-пољу е било громила, Бога ти питај колико и свака е била пуна 
душманица ко шипак, и то уније шаровуља колик метар.

Ђ
ђатре, народни израз за вокатив ђаволе. – Веле да се оженијо унај Мазалов 

клапац. Ај ђатре, одаклен је дово цуру.
ђеврек, -а, м. врста пецива од брашна. – Дај ми едан ђеврек, нешто ми тикнуло 

поести.
ђегоћ и ђегоћице, прил. било гдје, на било којем мјесту. – АКО ЛИ га ђегоћ 

уватим, платиће ми и материно млијеко.
ђеђе, прил. понегдје, на покојем мјесту. – Пунула е југовина и преполовила 

снијек, има ђеђе и прошарица.
ђекад, прил. понекад, покаткад. – И-наш Тривунџа пробешједи ђекад покоју 

паметну, али је то посве ријетко.
ђекои, -а, -е. ријетки, понеки, гдјекоји. – Јесен је, али се нађе и ђекоја јагода 

у-шуми.
ђелдум, -а, м. разонода, одмарање надуго и нашироко. – Наши мумци 

ражђелдумили, све им равно до-мора, ђелдум данас, ђелдум шјутра, нит се кои жени 
нити ајта за-тије послом.

ђеља, -е, ж. танка треска, дрвце за потпаљивање. – Понеси неколике ђеље 
да потпалимо ватру.

ђељати, -ам, несвр. одсијецати ножем танке трешчице за потпалу ватре. – 
Веселко по цијели дан ђеља какав штап коричњаком из Варцара.

ђељер, -а, м. ударац, добар потез, добар рaд. – Види мумка, види му ђељера 
и откоса. Ст

ђеш, узв. гдје ћеш, куда ћеш. – Ђеш тако пјан међу људе будало!
ђидија, -е, ж. лола, бекрија, виловна особа. – Е, муј Стеване, ђидијо врлетна, 

каш се памети дозвати.
ђидо, -е, м. хипокористик од ријечи ђидија, младић заносан и вилован. – Наш 

је ђидо уна права старинска ђидија.
ђикан, -а, м. човјек хитар, лакомислен, разбарушене косе. – О ђикане, испод 

Подгорије, све се снаше распитују за-те.
ђикати, -ам, несвр. нагло расти. – Кунопље ђикају ко из воде.
ђилкош, -а, м. мангуп, кавгаџија. – Највише се ђилкоша окупљало доље 

у-Рорије око Глишине биртије и на збору ко-цркве пa ваздан заповрзу гужву и 
ковељанију.
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ђило, -а, с. јелече, прслуче, одјевни предмет. – Симеуна обукла нуво ђило и 
отперјала у Ваган на-збор. Рд

ђимбарати се, -ам се, несвр. поскакивати, бацати се ногама. – Саветина не 
зна одати ко остали свијет вено се ђимбара, Боже ме прости, ко какво парипче.

ђимбарити се, ђимбарим се, свр. нагло поскочити, направити крупан скок. – 
Лакета се ђимбари ко горски вук и оде сјављивати челу.

ђинђува, -е, ж. ситно зрно бисера. – У Маре на тканици нанизане броје и 
ђинђуве, ништа се шјајте.

ђипити, -им и ђипнути, -нем, свр. нагло скочити, потрчати. – Мијат ђипи 
на-нуге лагане. Кад Милош ђипну, у-три скока прескочи откосе.

ђиритати се, -ам се, несвр. поскакивати ситним корацима. – Ђирита се Јошо 
и одскаче од земље ко зрно.

ђиритнути се, ђиритнем се, свр. поскочити изненад. – Ђиритну се Пајо ко из 
бундека и оде у зему узети дувана.

ђисати, ђисам, несвр. шарати, изводити разне облике везом. – Наше цуре 
ђисају прегаче рудом и свилом, само стати пa гледати.

ђисија, ђисије, ж. шара, прошарица, разни украси. – Какве су ово ђисије на 
овој кошуљи, ко да су швраке чепале?

ђогат, -а, м. млад, вилован коњ за јахање. – Стоен јаше претила ђогата, а Илија 
танку бедевију. нп

ђого, -е, ж. хипокористик од именице ђогат. – Марко јаше ђогу од мегдана. нп
ђозлуке, ђозлука, pl. tantum. наочари, цвикере. – Унај ћоро врго ђозлуке на 

-очи да боље види.
ђоја, узв. тобоже, узречица у облику ка ђоја. – Саво ка ђоја, све зна ко какав 

велики школац а туп ко ћускија.
ђорнути се, -ем се, свр. сукобити се, сударити се, креснути као варница. – 

Јесу ли се како ђорнули Прекрајци и Рорчани на збору у-Рорије?
ђубрара, -е, ж. цементирани базен за ђубре. – Напревијо наш Николетина 

ђубрару колик десет мочила.
ђубраша, -е, ж. неуредна и прљава жена. – Ђе уна ђубраша оде из села, виђе 

ли ико жив?
ђубтета, ђубрета, зб. им. ђуброви. – Чим навије прољеће, сељани ће сва 

ђубрета одвући на-њиве.
ђувегија, -е, м. младожења, муж. – Марија е изабрала доброга ђувегију и 

лијепо се слажу, вала милом Богу.
ђугум, -а, м. врста суда од бакра или глине. – Муј ђугуме, муј бакрени суде. нп
Ђујо, -е, м. хипокористик имена Ђурађ. – Ђујо се први вратијо из-Бачке од 

свију нашије курузара.
Ђујица, -е, м. деминутив имена Ђурађ. – Наш Ђујица је имо најбољи арман 

пред поетом.
ђул, -а, м. ружа. – Ђул мирише мила муја мајко, чини ми се мог Драгана 

душа. нп
ђуле, -ета, с. кугла, артиљеријско зрно. – Швабе оловном ђулади погађају 

чаршију и сокаке, све уне куглице врцају ко курузи.
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ђумрук, -а, м. такса, улазница, царина. – Пошто е бијо ђумрук доље у Каурије 
ка-си гунијо продавати ждријепца?

ђумрукана, -е, ж. зграда у којој се наплаћује ђумрук. – Биртија е тамо иза 
ђумрукане чим прођеш уну кривину.

ђутуре, прил. све у целини, укупно. – Јуче су продали на пијаци сву робу нако 
ђутуре.

ђутурум, -а, м. остарио, изнемогао, спорих покрета. – Остави Стеванија 
унога ђутурума пa нађи бољу прилику спрам-себе. ПВ

Е
ев, узвик за потврђивање. – Ев, још мало пa ће и зора гранути.
егал, егала, м. једнако, неријешено, изједначено. – Ја рачам да смо овом 

партијом шака изједначили и сад смо егал.
егалити, егалим, свр. изједначити, поравнати. – Е, сад смо све рачуне егали-

ли и ником не море бити криво.
еглен, -а, м. разговор, дискусија, расправа. – Отишли су малко на еглен да чују 

шта се дешава у селу.
еглендисати, -шем, несвр. разговарати, људикати, причати. – Ca уније 

сеоскије мудровије је мучно еглендисати.
ејбет, прил. много, пуно, колико год хоћеш. – У-нашега Видесила вазда има 

вина и ракије ејбет и то у-по дана, у-по нући.
ејвала, узв. честитам, свака част. – Док свак вели ејвала, оста глава ћелава. 

н. посл.
ексенција, -е, ж. киселина. – Ено нашега Клисаре, отрово се јуче некаквом 

ексенцијом, умало није умро.
елаћ, елаћа, м. пропаст, несрећа, велика штета. – Запремзај кола, превалиће 

се сијено у долину пa све оде у елаћ.
елда, -е, ж. јад, ситна душа, биједа, сиромаштина. – Види уне сиње елде и 

циције каки је Бок ти га убиће.
елем, узв. дакле, и онда. – Елем, чућеш ти шта ће ти бити муј мили и преслат-

ки брацука.
ем, везник за набрајање, и, па, те. – Нема се ш њиме о чему разговарати, ем 

нема ово, ем нема оно, ем нема ништа.
емин, прил. много, пуно, од грчке ријечи еон. – То ти је било муј мили брајкане 

има емин година. Ст
ерав, -ерава, -о. разроких очију. – Унај ерави гледа едним ОКОМ у-пуру a другим 

у зачињу.
еран, -а, м. онај који је ерaв. – Куда је унај еран заоперијо и навалијо?
ерлав, -а, -о. синоним за ерав. – Прођи се ерлава чоека и врнтаве жене.
ерлаша, -е, ж. жена ерлавих очију. – Видере уне ерлаше што е заоперила, па 

умјесто на суво, загаљва у-блато.
ерле, -е, м. мушкарац ерлавих очију. – Виђе ли ико унога ерлу куда промаче?
ерлити, -им, несвр. гледати устрану. – Стаде ми на нугу, у-шта ерлиш?
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есап, есапа, м. рачун, интерес. – Видере му конта и есапа каки је.
ећим трава, -е, ж. љековита травa. – Донијећу ти ећим траве да ти болу 

излијечим.

Ж
жабари, -а, м. они који живе поред воде, поред баре. – Ови наши жабари не 

знају за-сушу. Код-њи ти има воде гани у свако доба.
жабокречина, -е, ж. зелена пјена на води гдје је станиште жаба. – Жабокре-

чина није ни за људе ни за стоку.
жавица, -е, ж. пчелиња жаока. – Одидере ми извади жавицу, уједе ме несрет-

на чела, Бок ти је убиће.
жага, -е, ж. тестера, ручна или нека друга. – Јуче су наши васовали нуве жаге 

горе у Палежу више Пољана.
жагре, жагара, pl. tantum. мала оја, дио запрежног прибора. – Мурам правити 

нуве жагре, старе се потргале.
жаца, -е, ж. жена која се стреса, врца, жаца се. – Оде ли и жаца на-збор доље 

на-Врањак?
жацати се, жацам се, несвр. стресати се, вртити се. – Стрпи се мало, шта 

се жацаш.
жбаркнути и жбацнути, -нем, свр. изненада некога боцнути нечим. – Изгледа 

ми да ме нешта жбаркну у леђа. Изујде ми овај лијеви опанак, асли ме трн жбацну 
у пету.

жвајз, -а, м. ударац, шамар. – Муго би добити едан жвајз уз-уши.
жвајзнути, -нем, свр. ударити некога изненада. – Бога ми, он њега жвајзну 

мушки.
жваљав, жваљава, -о. oнај који има жваље на устима. – Сви су уни жваљави 

на покојну Салапуру.
жваље, жваља, pl. tantum. 1. дио узде у устима коња. – Понеси жваље пa 

зажваљај парипа. 2. разуједени крајеви уста код човјека. – Види га, одрасто клапац 
a још има жваље.

жгагрица, -е, ж. љутица, свађалица. – Нема веће жгагрице од Циге Дреновића 
у цијелом селу.

жгевра, -е, ж. 1. лајање паса, галама, масовна вика. – Каква се то тамо жгевра 
чује? 2. женска особа која стално прича. – Куда одоше уне двије жгевре?

жгеврити, -им, несвр. причати без реда, лауцкати као пашче. – Стално жгев-
ри, не увлачи језика у уста.

жглавак, жглавка, м. зглоб на руци или нози, зглавак. – Боли ме овај жглавак 
иза-шаке, оће оба ока да искоче из главе.

жглоб, жглоба, м. зглоб, зглавак. – Боле га оба жглоба у рука па кукавац не 
море никако спавати од пустије жигаваца.

жгољав, жгољава, -о. мршав, танак, слабашан. – Што си ти деране тако 
жгољав и слабашан? Једеш ли ишта кот-куће?
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жгољо, -е, м. онај који је жгољав. – Унај се жгољо клати на уна два гњата ко 
ражена сламка.

ждерати, ждерем, несвр. халапљиво јести и гутати крупне залогаје. – 
Видесило ждере месо ко гладан вук и не бира, суво ли је, сирово ли је.

ждерати се, ждерем се, несвр. сикирати се једити се, бити забринут. – 
Стално се ждере због уног несретног сина што се већ једноч не жени.

ждериво, -а, с. грло, гуша, дисајни органи. – Немој да ти ишчупам ждериво 
овога момента, прекини и ни едне више.

ждеро, -е, м. онај који халапљиво једе ждерући као звијер. – Све су ждере ко 
кака дивијач. То само ждере и лапће крану , Боже ме прости, ко вуци.

ждрак, -a, м. ваздух. – Отвори прозор да уђе мало ждрака, загушљиво е посве.
ждрака, -е, ж. зрак сунца. – Ако ли те претеварим, ждраку ли ти твоју, све ћеш 

звијезде пребројати на небесије. ББ
ждракнути, -нем, свр. погледати, намигнути, сијевнути оком. – Чим јој 

ждракну, уна из истије стопа оде на врата.
ждребица, -е, ж. млада кобила од двије године. – Имамо двије ждребице ко 

двије горске виле.
ждребна, -е, пр. кобила која носи младо у стомаку. – Наша е кобила ждренба 

и ождријебиће се тамо иза Петровдана.
ждрепка, -е, ж. скривалица у игри, бадаљ. – Ајмо врћи ждрепке пa ко шта 

извуче.
ждријебац, -пца, м. млади коњ од двије године. – Дошо тираз из-града и 

пошкопијо све ждријепце по селу.
жђапити, -им, свр. зграбити, шчепати. – Наиђоше некакви Љевопољци пa 

жђапише Лукендину лулу и нико и не опази, a лула ко да е у-јаму пропала.
жђумати, -ам, свр. појести све халапљиво и брзо. – Дођоше чобани гладни ко 

вуци и наклапише јести, све жђумаше и опирише ко мећава.
жега, -е, ж. суша, врућина, спарина. – Освоила пуста жега и све шљиве изот-

падаше от спарине.
желдац, желдаца, м. желудац. – Кад је Милош бијо унај клапчић од десетак 

година, иструне желдац доље у-Пландиштукод јањаца и да не бијаде Руже Ћерћенове 
и да му не направи желдац, умрије дијете, нико га не би спасијо.

жећи, жежем, несвр.припаљивати ватру, кресати шибицу. – Жежи лампу шта 
чекаш, видиш да се не види одати по-кући.

жера, -е, ж. жар, жеравица, ватра. – Затрпај жеру лугом немамо више шиби-
це, чиме ћемо одложити уитро ватру.

живчана, -е, ж. падавица, епилепсија. – Било е код-нас људи пa имали живчану 
и кад и уна спопане, уни се сруше на-земљу и укоче, a пјена им тргне на уста ко у 
бијесна пса. Че

жиг, -а, м. 1. метална усијана жица за бушење дрвета. –Дунеси жиг да про-
бушимо јавор за-дипала. 2. штамбиљ, печат, биљег, ознака. – Остаће му жиг на 
нусу од уне красте док је жив.

жигавац, -жигавца, м. болни сигнал у тијелу, трнавац. – Тргају жигавци и 
пробадају цијело јутро, црче се од-муке.
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жигати, жигам, несвр. осјећати жигавце по тијелу. – Жигају жигавци по-
тијелу, не дају ока склопити по-цијелу нућ.

жигнути, жигнем, свр. само једном осјетити болни жигавац у тијелу. – Жиг-
ну ме под-лијевом плећком ко да нуж убоде.

жижа, -е, ж. вaтрa (када се дјеца упозоравају де нешто не дирају). – Не, не, 
жижа, опржи руку.

жижак, -шка, м. 1. ситан инсект што улази у пасуљ или жито. – Ове године 
пун гра жишка, да-Бок сачува и заклони. 2. свјетло слабог сјаја. – Види се некакав 
жижак испод села.

жијака, -е, ж. летва на крову зграде за коју се веже цријеп или прибија шим-
ла. – Што су вам ове жијаке вако криве, у-шта сте гледали?

жијачити, и жилити, -им, несвр. постављати жијаке на рогове крова згра-
де. – Каћете жијачити појату да вам пумогнем? Ено Уљезовићи жиле кошару па ће 
покривати шимлом.

жирити, -им, несвр. хранити свиње храстовим жиром. – Боље је свиње жи-
рити едно вријеме пa и унда држати на кориту.

жлица, -е, ж. кашика. – Било e више здравља док се јело дрвеније жлица.
жличица, -е, ж. 1. деминутив од именице жлица. – Додајде ми ту жличицу 

да промијешам каву. 2. удубљење на завршетку грудне кости. – Кад Видоју заболи 
у-жличици, ун мура лећи на леђа и мировати док му се не поврати снага.

жљеба, -е, ж. дрвени олук за спровођење воде са крова куће у бунар. – Ено се 
прелијевају жљебе од великога пљуска, лети поправи.

жмара, -е, ж. чварак oд истопљене свињске масти. – Нема ти ништа љешве 
од врућије жмара ка се топи маст.

жмарити, -им, несвр. пушити дуван без прекидања, надовезујући цигарете је 
дну за другом. – Кажу људи да нико није горе жмаријо дуван од покојнога Боже и 
пијо жешће ракије од-њега.

жмарци, жмараца, зб.им. трнавци. – Потегниде ми нугу, уватили ми жмарци 
овај десни лист испод-лијевок кољена.

жмикица, -е, ж. лампа петролејка слабога сјаја. – Ужежде уну жмикицу шта 
чекаш више, видиш ли да освои мрак.

жмирити, -им, несвр. држати затворене очи у игри са дјецом. – Сад ћемо се 
играти жмире, jа ћу први жмирити, a ви се сакривајте пa ћу вас тражити.

жмиркати, -ам, несвр. повремено трептати капцима због дима. – Отвори 
прозоре да изиђе дим, видиш ли да жмиркам и да не мугу издурати.

жмиче, -та, с. мала змија која је тек дошла на свијет. – Чувај се ти и унога 
жмичета, змија e то окотила, муј мили брате.

жуга, -е, ж. инсект који напада кожу. – Дала жуга сав кожун крагу.
жугати, -ам, несвр. оговарати, пањкати, лагати. – Шта ту жугате, и петљате 

ко каква дјеца. Шу
жуја, -е, ж. жена жућкасте косе. – Удала се уна жуја из Пољица у Балаћ за 

некаквога Калабу пa се први дан срепили и завадили.
жујан, -а, м. мушкарац жућкасте косе. – У-нашега жујана ору четри вола у 

лијесу пo пуне три јевте.
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жујка, -е, ж. кокош жућкасте боје. – Ево има мјесец дана, наша жујка сваки 
дан снесе по едно јае.

жуљати, -ам, несвр. косити на арману траву дo коријена рaди вршидбе жита 
на коњима. – Ено Коићи жуљају арман пa ће вријећи жито.

жуна, -е, ж овца жућкастих маља пo глави. – Облизнила се наша жуна прије 
десет дана, не би нико реко да су јањци близнад.

жупа, -е, ж. мјесто благе климе са доста воде и влаге. – Најбоље шљиве буду 
доље у Жупи код Дрвара.

жупно, жупнога, пр. мјесто блого климом и обилно водом. – Ђе je жупно 
мјесто ту су Турци, а ђе је каква врлет и ледови, ту су несретни Власи.

жутија, -е, м. пас жуте длаке. – Свежи жутију, ујешће кога.
жућка, -е, ж. пиле жућкасте боје. – Једна жућка упала у велику рупу пa није 

мугла изаћи, a ондак дођу дјеца па je изваде.
жућо, -е, м. мушкарац изразито жуте косе. – Оженијо се унај жућо иш-

Ћулума бре-сватова.

З
зааторити се, -им се, свр. узајамно се наљутити, замјерити се. – Уни су се 

нешто озбиљно зааторили одскоро.
забасати, -ам, свр. залутати, скренути с правога пута. – Подгорци забасали 

у Бјељавина и басали цијели дан.
забаталити, забаталим, свр. запоставити, напустити неки посао. – Не ради 

ун више на пијаци, ун je то давно забаталијо.
забацити, забацим, свр. запоставити, занемарити. – Ми смо његову молбу 

забацили у-страну.
забачен, -а, -о. изолован, удаљен oд главних путева. – Ми смо ти живили у 

забачену крају све док краљ Лесандра не направи путове и школе.
забезекнути се, забезекнем се, свр. изненадити се, зачудити се. – Кад је чуо 

уну изненадну вијест, просто се забезекно и укочијо ко прут. СС
заберлити, заберлим, свр. загледати се упадљиво у нешто. – Шта си заберлијо 

берле берлави, ко да си видијо бијелу врану. Шу
забитанчити се, -им се, свр. запустити се попут какве битанге. – И-ти си се 

Симеуне забитанчијо ко каква протува, Боже ме прости.
забраздити, забраздим, свр. задријети, удаљити се oд теме. – Мудри су 

Власи пa забразде Турције док си оком трепно.
забрекнути, забрекнем, свр. надути се oд воде и попунити рупе да не цури 

вода из суда. – Забрекла каца, муре се слободно киселити купус у-њој.
забрздати, -ам, свр. ударити отвореним дланом по лицу. – Дође Мрга пa из 

све снаге забрзда сина Ђоку пo образу и потегну га за оба ува.
забридити, забридим, свр. утрнути, засврбити од ударца у тијело. – Забриди 

му длан како га обарски одалами.
забрљеушити, -им, свр. ударцем длана обухватити лице и уво. – Деде му 

едну врућу забрљеуши за уну лаж на збору јуче.
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забројати се, забројим се, свр. погријешити приликом бројања. – Ен, ђаво га 
носи заброја се мурам пуново броити.

забромзати, -ам, свр. загаламити смушено и неразумљиво. – Прекини, шта си 
забромзала ко шупаљ бакрач.

забрслати, -ам, свр. почети говорити брзо и неразговијетно. – Ено наш брсле 
забрсло, нико га жив не алаише.

забрусати, -ам, свр. затупити косу брусом. – Теби je џабе клепати косу кад 
одма забрусаш.

забрусити, забрусим, свр. утврдити се у свом мишљењу и не мијењати га 
никако. – Ајде, шта си забрусијо том цијеном, попушти мало ко и-други људи.

забугарити, -им, свр. гласно почети нарицати због неке жалости,обично 
због смрти. – Чим јавише да e Никола погино, забугарише жене ко сиње кукавице.

забурити, забурим, свр. умочити главу или канту у воду. – Забуријо Миле 
кобу у бунар пa узмутијо воду.

забусити, забусим, свр. обиљежити границу ливаде или покрити гробно 
мјесто бусењем земље. – Иди забуси ливоду да чобан зна доклен je међа.

забушавати, забушавам, несвр. ометати, одвлачити пажњу некоме у каквом 
послу. – Ови наши мудрови ништа не раде под милим Богом, само забушавају.

забушант, -а, м. онај који забушава. – Прођи се забушаната и нерадника, само 
ћеш штетовати ш-њима.

зава, -е, ж. заова, мужева сестра. – Зава и снаја се најбоље слажу у-кући.
заваљати, заваљам, свр. обогатити се, стећи велико благо. – Галешићи 

заваљали силно благо, имају пет стотина овце.
завандисати, -шем, несвр. задиркивати, беспосличити. – Ради тај посо и не 

завандиши цијели дан. От
заварит, -а, -о. онај који је пријеке нарави и наглих реакција. – Кажу да e 

Вицило бијо заварит да-Бок сачува.
заварити, заварим, свр. повезати металне дијелове варењем посебним 

поступком. – Однијо e пребијену косу заварити код-мајстора.
заватити, -им, свр. захватити, заграбити. – Завати мало те ледене воде из 

бунара да се напијем, нешто сам ожеднијо.
завезати, завежем, свр. наредба дa се одмах прекине говор. – Завежи смјеста 

и да више ни едне нијесам чуо.
завежљај, -а, м. оно што се завезује у платно и носи у руци. – Уни су ти се 

доселили вође са завежљајем у рука.
завијарити, завијарим, свр. бацити далеко нешто неважно. – Тоде јуче 

завијари уне свое опанке прео-плота на буњиште.
завилашити, завилашим, свр. усукати рогове младом браву у облику трубе. 

– Јуче e Мијо завилашијо свога шиљега уном жицом да му се право мутају рози.
завитлати, -лам, свр. бацити нешто из руке далеко. – Узе Тосија едну летву 

пa e завитла прео-шљиве, a уна паде на челињак и све се челе узбудише и разлетише 
по-башчи.

завор, -а, м. терен изван омеђеног игралишта, аут. – Готово е, зашла e вреба 
у завор, ајде ти саде ватај вребу.
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заворањ, -рња, м. посебно окићен дрвени клин на плугу за орање који спаја во-
ловски јарам са рудом. – Окитили смо заворањ пo старом нашем обичају и отишли 
на орање.

заврзан, -а, м. изазивач нереда и свађе. – Од Лазате није било већега заврзана 
и укољице у-нашом крају.

заглавак, заглавка, м. дрвени клин којим се заглављује и утврђује нешто 
расклимано. – Заклиси едан букови заглавак пa утврди ово косиште, клима се коса, 
не море се косити.

заглавити, заглавим, свр. 1. учврстити цврљкама и заглавцима нешто што 
се расклимало. – Узми уну мутику пa e заглави да не спада. 2. пропасти, допасти 
невоље, настрадати. – Умало Кезало није заглавијо у затвору због лагања на суду.

заглибити, заглибим, свр. 1. упасти у какво блато возилом. – Заглибила се 
Ђурегина кола у-блату пуна сијена. 2. заћи погрешним путем и упасти у проблеме. 
– Уни су ти посве заглибили у крађу и лоповлук.

загојатити, загојатим, свр. упрљати простор дрвеним иверјем и трескама. – 
Ко e загојатијо собу уније треска и талашом?

заграјати, -ам, свр. изненада загаламити. – Шта сте заграјали, ко да вас 
нападе стотину вукова?

загрижљив, -а, -о. провокативан, склон свађи и сукобу. – Кад гоћ мореш прођи 
се загрижљива исана, боље ти je сто пута.

загризати, загризам, несвр. изазивати, провоцирати. – Остави дјецу на миру, 
не загризај и не баркај, нека се играју.

загроктити, загроктим, свр. запјевати пјесму грокталицу тако дa игра грло. 
– Оћемо ли едну загроктити пo нашеме старом обичају?

загузаст, -а, -о. онај који има избачене кукове, мана уходању. – Чија e уна мала 
нако загузаста?

загустити, загустим, свр. наћи се у неприликама, у опасности. – Кад гоћ за-
густи, ун се измакне у-страну.

задоити, задоим, свр. 1. нахранити дијете првим млијеком пo рођењу. – 
Пољићка e задоила Неђу Анђинога јер није имала млијека кад га e родила. 2. 
васпитати и одгојити некога пo неким строгим принципима. – Турци су одводили 
српску дјецу у јањичаре и тамо и задоили мржњом према своме поријеклу и 
ришћанству.

задологати, -ам, свр. запјевати у част вола побједника. – Кад драгоња Стоенов 
дободе Шулендића мркоњи, Вицо задолога; ололиге дололиге, јаче мое мило баче, 
о-те ваше удрицкуље...

задологијати, -ам, свр. запјевати гласно епску пјесму сам у природи. – Чу се 
доље у Грлије како Милекоња на ливоди косећи задологија: Царе Карло, од Беча 
владаре, ман се свое палитике старе... нп

задријети, задрем, свр. одступити oд теме, правца или тока приче. – Куда ти 
задрије, по-Богу брате? У-шта гледаш, јеси ли ћорав?

задрмесати, -ам, свр. затрести, заљуљати нешто нагло. – Задрмесаше гране 
и све крушке попадаше док си длан о-длан.

задробити, задробим, свр. погријешити, направити крупне промашаје. – Мa, 
не ради се то тако, куд си задробијо брате си ме муј по-Богу.
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задумагијати, -ам, свр. запалити ватру и добро задимити. – Ено Кавара 
задумагијо лулу, дими горе од Лајкметове кречане. Гл

зађавица, -е, ж. мали неспорозум. – Испаде међу-њима некаква ситна зађавица, 
а брез икаква разлога.

зађељати, -ам, свр. зарезати ножем пo дрвету. – Зађељај то дрво пa зашпијај 
ову премзу, клима се посве.

зађиритати се, -ам се, свр. залетити се изненада. – Зађириташе се низ ливоду 
ко каква ждребад.

заеглендисати се, -шем се, свр. запричати се, ући у широке теме. – Ено уније 
Шулендића, заеглендисали се пa не знају никако престати.

заерити, заерим, свр. загледати се искоса у нешто. – Стани, шта си заеријо 
ко Цигани у бакрач.

зажагрити, -им, свр. усјајити очима. – Зажагријо Тоде очије ко гладан вук.
заждити и зажећи, заждијем и зажежем, свр. запалити нешта дa гори. – 

Зажди ту ватру пa да се огријемо. Зажежи већ једноч ту ватру, поцркашмо од-леда.
зажигати, зажигам, свр. појава наглих болова у тијелу. – Зажига ме ова 

ломљена нуга, биће промјена времена.
зазвиждити, зазвиждим, свр. огласити се звиждуком, јавити се, мамити псе. 

– Зазвиждијо Дмитар из све снаге и долетише му оба пса ко муња.
зазирати, -рем, несвр. 1. прибојавати се, сумњоти. – Свако зазире од-наше 

јаме Тобалке кад пролази покрај-ње. 2. загледати у свашта без потребе. – Не 
зазири у свашта, иди своим путем куда си и наумијо.

зазор, -а, м. срамота, стид недостојност. – Од Бога e велика гриота a од 
људи зазор и срамота. нп

зазубица, -е, ж. израслина иза зуба. – Расту му зазубице још од-лани.
заибретити се, -им се, свр. зачудити се некој необичној појави. – Уни се 

просто заибретише кад угледаше нолике парe.
заимати, -ам, несвр. посуђивати, узимати на вересију. – Одвајкада важи уна 

стара бешједа; ко заима, тај не дијели.
заинатити се, заинатим се, свр. каприцирати се, наљутити се. – Изгледа да 

су се озбиљно заинатили око земље.
заинтачити се, -им се. остати тврд у своме убјеђењу, тврђи инат. – Ун се 

заинтачијо и нема те силе која би промијенила његову одлуку.
заискати, заиштем, свр. затражити нешто или какву помоћ. – Заискаше 

мало дувана да запале и одморе.
заитити, -им, свр. дјелимично утолити глад, малко чалабрцнути. – Заитише 

мало чорбе пa одоше у-млин прео-поља.
зајавити, зајавим, свр. завести у непознат крај. – Зајавише овце скроз иза 

Бјељавина и Понораца.
зајадиковати, -ујем, свр. заплакати гласно изненада. – Чим сазнаше шта се 

десило, зајадиковаше из свега гласа.
зајажљив, -а, -о. онај који се лако зодовољи. – Уни су ти зајажљиви људи, 

нијесу какве изјелице и погани.
зајазити, зајазим, свр. зауставити проток воде или нешта друго. – Ко ће 

гладна уста зајазити, муј мили брате.
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зајменик, -а, м. гост на слави. – Пољић и Илија су били стари зајменици на 
завјетније слава.

зајогунити, зајогуним, свр. наљутити се, застранити. – Уни зајогунили пa 
не гледају едан у-другога.

зајуларити, зајуларим, свр. укротити, привести реду и закону. – Бога ми ће 
тебе зајуларити људи кад одеш у-војску, видићеш ти свога Бога.

зајунити, зајуним, свр. узети погрешан правац и мимо сaвejeтa. – Стевило e 
зајунијо по-своме и ту нема лијека.

заказмачити се, -им, свр. упрљати се као свиња. – Ђе си болан бијо пa си се 
тако заказмачијо и закашијо?

закалати, -ам, свр. зопочети неки посао. – Пуно сте ви мумци закалали, нећете 
мући искосити до-нући. Шу

закашити се, -им се, свр. упрљати се превише. – Како си се тако закашијо, 
несрећо една несретна?

закевелати, -ам, свр. засвирати на диплама, свиралама или фрули. – Кад 
Божица Шулендић закевела на-дипла, миљак Божи слушати.

закевреисати, -шем, свр. добро заковати даске ексерима. – Јеси ли како 
закевреисо уна врата на киљеру? По

закерало, -а, м. онај који гледа у ситнице. – Стеван je закерало, није лако ш 
-њим крушке дијелити.

закинути, -нем, свр. украсти непримијетно приликом неког мјерења. – Кад 
кантарџија Илија мјери жито на кантару, ун редовно закине муштерију пo коју 
прегршт.

закисивати, закисивам и закисујем, несвр. квасити са једне стране. – 
Закисује нам унај зимски пласт с југа, требало би прислонити какве даске, пропашће 
нам сијено.

заклопац, -пца, м. поклопац на кухињском суду. – Скини заклопац да се чорба 
брже олади.

закљајати, -ам, свр. застати у развоју, задријемати, замртвати. – Закљајали 
краставци и гра, нема ништа од-њи ове године.

закокодакати, закокодачем, свр. нагло започети неразговијетан говор. – Ста-
ни мало, шта си закокодакала ко каква квочка.

заколикати, -ам, свр. започети некакав посао игру и сл. – Заколикаше Рорчани 
некакву игру, веле карађос, како ли. Ро

заколицати, -ам, свр. закотрљати нешто низ какву косину. – Шобати 
заколицаше повелики камен низ Дебељак и ун се отколица скроз у Ћулуме.

закољ, -а, м. мјесто на врату гдјеје рана oд клања. – Не ваља сушити месо од 
закоља, лако се поквари.

закопитити, -им, свр. стећи велики иметак. – Вуштићи су ти лани добро 
закопитили са-благом пa им се ове године све утростручило.

закрвити се, закрвим се, свр. замрзити се, завадити се. – Одавно су се уни 
закрвили и то неће никако на добро изаћи.

закрилити, закрилим, свр. заузети надуго и нашироко. – Малића косци за-
крилили косити пола поља доље у Барбара.
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закркати, закркам, свр. нешто дубоко забити, забости и сл. – Закркајде Тоде 
ову брокву у ту даску да се не одваљује.

закрмељати, -ам, свр. добити крмеље у очима. – Што си ти закрмељала тако, 
асли се нијеси добро наспавала?

закрмити, закрмим, свр. заћутати, престати говорити без разлога. – Што 
си ти тако закрмијо пa не бијелиш зуба ево има десет дана?

закукурузити, закукурузим, свр. занијети на своју страну пo свojoj вољи. – 
Кад Србин закукурузи, ти Турчине откукурузи.

закрчити, закрчим, свр. разбацати разне предмете пo путу или некој 
просторији и направити сметње. – Илијетина e закрчијо пут горе у-Стојбина кад је 
спремо дрва пa се не море пролазити кумотно.

закукуљити, закукуљим, свр. замотати нешто и прикрити. – Дмитар je јуче 
на уном вјетру закукуљијо некакву кобаницу око главе пa не мореш познати ко e.

заламзати се, -ам се, свр. умазати се и упрљати претјерано. – Ђе си се вако 
заламзо несретни сине?

залапушити, -им, свр. отјерати стоку у трку далеко. – Иди залапуши куње 
сa армана, уитро ћемо насађивати вршај.

залежати се, залежим се, свр. одмарањем прикупити снаге преко мјере. – 
Лако им je радити ка -су се залежали и одмарали цијелу зиму.

залећи, залежем и залегнем, свр. заузети положај при осматрању терена. – 
Добро су залегли и заузели прави положај у лову.

залепурити, залепурим, свр. бацити у даљину нешто што лепрша. – Уни за-
лепурише некакве крпе прео-плота у буњиште. Ис

залог, -а, м. уложена роба или друга вриједност при каквој погодби. – Jа даем 
у залог пет кубика јелове даске петице.

заложити, заложим, свр. 1. појести мало и дјелимично утолити глад. – О 
Мијо, ајде заложи мало овије чварака. 2. ставити нешто у залог. – Ја ћу заложити 
двије јунице у залок

залоити, залоим, свр. заледити, замрзнути. – Стегла зима, залоило све, не да 
се одати пo леду.

заломити, заломим, свр. скренути сa правца лијево или десно. – Крени људе 
и заломи десним крилом иза-брда.

залужити, залужим свр. ударити отвореним дланом пo ушима. – Ако ли те 
залужим овом шопаицом, пропјеваће ти оба ува.

заљадити, заљадим и заљаушити, -им, свр. ударити орвореним дланом пo 
образу. – Добро му je заљадијо двије вруће и удаљијо га с посла. Кад је Веселко 
заљаушијо Јову, бридијо га е обас тридни.

заљоскати, заљоскам и заљоскачити, -им свр. упрљати преко сваке мјере. – 
Куда си одо пa си се вако заљоско ко прасац? Симата се неђе заљоскачијо, мура да 
е неђе упо пјан у-блато.

заљудикати се, -ам се, свр. запричати се са људима. – Лакета се мало заљудико 
сa Бацама пa попијо мало више ракије.

заљуљати, заљуљам, свр. претјерано зањихати. – Заљуљаше клапци гране и 
све крушке изотпадаше до једне једите.
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замаглити, замаглим, свр. отићи далеко, изгубити се из вида. – Замаглише 
курузари прео Дебељака и одоше у-Бачку у бербу.

замарија, -е, ж. велика мећева, цича, лед, хладноћа. – Стегла замарија, срце 
пуца од-леда.

замести, заметем, свр. 1. заборавити, изгубити. – Виђе ли ти Милошина неђе 
мују брадву, замела ми се пa e не мугу тревити. 2. задувати пут снијегом тако да 
нема оријентације у природи. – Мируј и не иди никуда пo овој зими, све је путове 
замела мећава, лако се муре забасати.

заметица, -е, ж. онај који је срчан и здрав. – Здравило e бијо уна права 
старинска заметица, нико му није смијо у-шаке. Ро

заметнути, -нем, свр. 1. започети сукоб, кавгу, свађу. – Чим дођоше, 
заметнуше кавгу. 2. оплодити се и почети расти. – Чим су шљиве процвјетале, 
заметно се пo лијепу времену плод и акобогда, биће ракије.

замрсити се, замрсим се, свр. запетљати се, заплести се. – Замрсијо се овај 
кунац, не би га нико жив распетљо.

замувати се, -ам се, свр. нагло потрчати као кад се бјежи oд мува. – Куњи се 
замуваше ко да и нападе сто вукова.

замуза, -е, ж .кисело млијеко помијешано са свјежом овчијом вареником. –
Прео -љета нема ништа љешве од овчије замузе.

замумуљити, замумуљим, свр. заћутати и ћутањем крити тајну. – Ун je 
замумуљијо и не бијели зуба пa не би од-њега што сазно да су ти четри ока и четри 
ува на глави.

замусти, замузем, свр. умусти овчију варенику у кисело млијеко и направити 
укусну смјешу. – О, Видоја, ајде замузи ову букарицу киселине , вакат je јести, 
попасна су доба.

замучати, замучам, свр. ућутати, прекинути говорити или плакати. – 
Замучаше наша села чим мумци пођоше на државни посо.

занадити, -им, свр. надомјестити, напунити амбаре, забрекнути. – Треба 
занадити косу, изврцила e при пети.

занијети, занесем, свр. затруднити, остати у другом стању. – Кажу да e 
Љубица Стоенова први пут занијела тек пошље десетак година по-удаји.

занакасте, прил. намјерно, смишљено, планирано. – Ја ћу се занакасте вратити 
на свое старо огњиште из ове бачке равнице. Пр

заобадати се, -ам се, свр. потрчати нагло као кад стоку напада обад. – Куда 
се Пајкан нако заобада?

заокупити, -им, свр. натјерати стадо или крдо да се окупи у групу. – 
Заокупише овце и док си длан о-длан, позбоише се на -сунцу.

заолцати, -ам, свр. закотрљати нешто низ какву стрмину. – Заолцаше уни 
Баришића клапци некакву гуму низ Брешчић.

заоперити, -им, свр. загледати се устрану искривљенога врaтa. – Куд си 
заоперијо, у-шта гледаш, стаде ми на-нугу. Кс

запарипати се, -ам се, свр. потрчати брзо и нагло попут коња. – Кад се 
Троглав запарипа низ армане, диже се иза-њега прашина ко иза куња.

запердати, -ам, свр. преградити какав простор пердама. – Иди брзо унај 
кочак запердај да не излазе јањци.
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запискати, запискам, свр. неодмјереним дувањем покварити пискове на ду-
вачком инструменту, диплама, свиралама или фрули. – Запискале се свирале пa се 
ништа не чују.

запирлијати и запирлитати, -ам, свр. засвирати сјетну мелодију на дувач-
ком инструменту. – Запирлијаше неђе дипле, душа се распаде од љепоте. Кад за-
пирлита труба испод Курјаковца, све се поље разлијеже од љепоте.

запиштаљичити, -им, свр. заклисити, зашиљити неки предмет. – Ко e ово 
коље вако запиштаљичијо, не ваља ово ништа.

заповрсти, заповрзем, свр. започети некакву шалу, неред или свађу. – Ко e то 
тамо заповрзо свађу и неред?

запомагати, запомажем, свр, и несвр. почети јаукати тражећи помоћ. – 
Чим смо ушли у село, чу се како неко запомага, кад шта ће ти бити, бугари јадна 
Анђелија, умро Ђуро у Лијевну у болници.

запопити се, запопим се, свр. постати поп. – Мирко се запопијо чим je 
напунијо осамнест година и цијела вијека служијо у Лијевну.

заправ, прил. баш зато, заправо, уистину. – Ми ћемо то заправ урадити пa ко 
се љутијо, љутијо.

запредати, запредам, несвр. ситничити, зановијетати, сметати. – Прођи се 
ћорава посла и не запредај више својом мудролијом.

запремзати, -ам, свр. закочити, успорити, онемогућити. – Запремзај кола 
лашње ћемо спуштити сијено низа-страну.

запретати, запрећем, свр. ставити нешто на огњиште па загрнути лугом и 
жаром да се пече. – Запрећи купијере да се пеку, шта чекаш.

запристати,-нем, свр. придружити се некоме у путу. – Кад смо Дуле и jа 
пошли у-јагоде, ондак je и мали Драган запристо за-нами.

запутити се, запутим се, свр. поћи неким путем са јасном намјером. – Куда си 
се ти Стеване запутијо пo овоме кијамету и салауковини?

зарести, зарестем, свр. зарасти, зацијелити. – Заресла у Дане рана под уном 
боквицом за тридни. ПВ

заручан, -чна, -о. заузет кухињски суд у којем је храна. – Дајде ми пијуру да 
излијем варенику, заручне ми све карлице.

заручена, -е, ж. испрошена дјевојка под прстеном. – Микица e заручена има 
два-мјесеца.

заручник, -а, м. момак који је испросио дјевојку прије свадбе. – Ено муга 
заручника на државном послу горе у граду, прави текничар.

засипача, -е, ж. дрвени суд, мјерица којом се захвата брашно из кашуна. – 
Направде ми едну засипачу, ова ми се расцијепила пa просипа брашно.

засјести, -дем, свр. 1. појава кад млади рoj пчела излазећи из кошнице заузме 
сaв простор око лета, тј. улишта. – Ено засјела чела, има торба роja и само што 
се није пуштила, лети зови тетку Драгињу да e сјавимо. 2. заузети сједећи положај 
и започети са сједењем. – Засјели Стеван и Кавара има пуна два сата у Кавариној 
биртији пa мудрују; ко е паметан a ко није.

засун, -а. м. реза, запрека којом се запречују врата. – Нема на-вратије засуна 
направде от чега.
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засушити, засушим, свр. 1. престати давати млијеко. – Имају три евте, обе 
нам краве засушиле пa у-кући нема ни капеља млијека. 2. стање кад дуже вријеме 
не пaдa киша. – Педесете je засушило иза-Ђурђева и није пала кап кише цијело љето 
пa скроз вамо до-Мале Госпоине.

затандрљати, -ам, свр. створити буку претурањем и премјештањем каквих 
ствари. – Шта уно затандрља иза Гајанове поете?

затандркати, затандрчем, свр. завибрирати, заклатити неким предметом уз 
гласно лупање. – Затандркаше кола низа-страну, ко да грумови орљају.

заторокати, -ам, свр. загаламити без великог разлога. – Заторокаше уне двије 
пустаије на бунару, реко би да се сруши канат дасака.

затравна, -е, пр, ж. коса која је превише сјечивом окренута земљи. – Ова ти 
коса болан превише затравна, дајде да e отравимо.

затравити се, затравим се, свр. обрасти травом. – Ајмо плијевити купијере 
ено се зартавили од пусте мљечике и слатковине.

затрацкати, затрацкам, свр. упрљати разним бојама. – Затрацкала дјеца огле-
дало, не море се на-њем више огледати.

затрнити, затрним, свр. стaвити трнове гране око посађенога лука дa га не 
рашчепркају кокоши. – Иди насијеци глоговије грана пa затрни лук да не чепркају 
кокоши.

заћорити, заћорим, свр. скренути сa правца, застранити. – Стани мало куда 
си заћоријо ко прасе у-сурутку. По

заударати, -ам, несвр. баздити, ширити непријатан мирис. – Купусна каца у 
прољеће заудара, да-Бок сачува.

заујести се, зауијем се и зауједем се, свр. завадити се, сукобити се, бити у 
спору. – Кајтези се посве заујели и то никако неће с миром проћи.

заукати се, -ам се, свр. нагло започети радити какав било посао. – Заукали се 
косци у мукиња, неће престати док све не искосе.

заумити, -им, свр. замислити, намјерити, смијерати. – Што друшкани зауме 
нико жив не разбаглија. Гл

заустити, заустим, свр. почети некакав говор. – Није Микаило ни заустијо, а 
Видесило ra прекиде у-ријечи.

зацакитати, зацакитам, свр. загаламити оштро попут цичања. – Што je Си-
меуна нако зацакитала на Стеванију, да није сврцила?

зацварити се, -им се, свр. угријати се, зацрвенити се oд врућине. – Наши се 
косци зацварили од пусте жеге пa мурају често ићи у ладовину да предуше.

зацвркати, зацврчем, свр. заварити смолом или катраном неку пукотину. – 
Деде болан зацврчи водијер, испушћа воду.

зацврљити, зацврљим, свр. пригријати, угријати претјерано неки простор. 
– Зацврљило е око подне, оба ока испадоше од врућине.

зацврљчити, -им, свр. затегнути и утврдити цврљкама нешто што је ла-
билно. – Морамо зацврљчити штрамице на-колије, климају се.

зацмиздрити, зацмиздрим, свр. лагаано и тихо заплакати. – Престани, шта си 
ту зацмиздрила ко да e сав свијет пропо у-јаму.

зацопати се, зацопам се, свр. заљубити се преко мјере. – Перо се зацопо у 
Деву пa не зна куда удара од пусте љубови.
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зацурити се, -им се, свр. развити се и пријећи из доба дјетињства у доба зреле 
дјевојке. – Милена Лакетина нагло нарасте ко репув у прољеће и, ено e, зацурила се 
ко права цура.

зачамати, зачамам, свр. остати непредвиђено дуже иза својих обавеза. – По-
задуго Бане зачамао, у тазбини бијелу Крушевцу. нп

зачестати, -ам, свр. навадити се, повећати број разних посјета. – Зачесташе 
уне несрећаје на Бјељкушине крушке одма вамо иза Мијоља.

зашеледати, -ам, свр. застранити у ходању. – Зашеледаше Криво и Ћопо низ 
армане, а оба имају багаве нуге.

зашковрнути, зашковрнем, свр. усукати се, ослабити, осушити се. – Наши 
курузи зашковрнули от-суше пa шуште ко шушањ у-шуми.

зашпарати, зашпарам, свр. уштедити, нагомилати богатство. – Вунићи су 
силне парe зашпарали од-блага.

зашпијати, -ам, свр. запријечити, затворити, закључати. – Зашпијај врата 
да не отвара вјетар.

заштектати, заштекћем, свр. нагло потрчати лајући за зецом. – Налети зец из 
грма, a наш шаров заштекта и натисну се за-њим ко муња.

збланут, -а, -о. збуњен, смушен, неспретан. – Уна e збланута отка се родила.
збланути се, збланем се, свр. збунити се, спетљати се. – Чим уђоше у-шуму, 

не кренуше ни сто метара, зблануше се и забасаше.
зблебати, зблебам, свр. смлатити, смандрљати, направити без укуса. – Наша 

Перишановка зблебала курузу, тврђа e од букове коре.
збој, збоја, м. окупљено стадо оваца на врућини које се не креће. – Овце се 

позбоиле на врућини, све збој до збоја пa само дакћу.
збојити се, -им се, несвр. груписати се на врућини. – Овце се збоје на-сунцу, 

гунте и неђе у ладовину.
збости, -дем, свр. избости сјечивом на више мјеста. – Немојте људи завађати 

мумке око-цура, младост је младост, збошће се измеђусе пa шта сте ундак направили.
збрзити, збрзим, свр. урадити нешта набрзину и некваитетно. – Уни то 

збрзише ко ни себи ни своме.
збрслати, -ам, свр. изговорити нешта брзо и неразговијетно. – Поштар нешта 

збрсла, нит га ко чу нит га разумје.
звекан, -а, м. 1. онај који је мало звекнут у главу, глупан, будала. – Куда унај 

звекан одмагли пo овом невремену? 2. врућина у току љета кад упече сунце пa 
се лист на грани не миче. – Иде Лазурда прео-поља, обуко сукнене бреневреке и 
аљинац, a упео Божи звекан, оће оба ока да искоче из главе.

звекнут, -a, -о. луцкаст, ограничених способности. – Знаш ли ти будалијо 
една да e унај твој пајдаш звекнут, што се дружиш ш њим?

звекнути, -нем, свр. ударити некога јако тврдим предметом. – Приђе Вицо 
Здравилу пa га звекну једније љесковије штапом пo туру.

звечак, -чка, м. клатно у каквом звону којим се изазива звук. – Испо звечак 
ис-клепке на овну предводнику.

звиз, узвик који одсликава нагли и брзи ударац. – Приђе Бошко Јоши пa му уз-
уши с обе стране пo едну, звиз.
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звизга, -е, ж. она која је малог разума и раскалашена. – Уној звизги испод 
Горе e све равно до-мора; нити плете, нити преде.

звизган, -а и звизго, -е, м. онај који е малог разума и раскалашен. – Ено 
звизгана нашег по-цијели дан зјака пo селу и краде Богу дане. Ко ће уном звизги 
Шобатову ући у-крај, муј мили брате?

звизнути, -нем, свр. ударити некога изненада пo глави. – Синоћ ме неко у 
мраку звизну, ко да ме грум погоди а не знам ко e.

звизнути, звизнем, свр. позвати звиждуком, упозорити гласно. – Чим чобан 
гласно звизну, пси се слетише око-њега.

звикан, -а, м. онај који звижди без потребе. – Куда се звикан изгуби и оде од 
људи?

звиндати, -ам, несвр. ходати без циља и намјере. – Само ти звиндај пo селу a 
посо се неће сам урадити.

звонац, -нца, м. ливадска трава са звончићима лошег квалитета. – Ове годи-
не освоијо звонац ливоду ко никад до-сатда.

зврк, -а, м. 1. справа за плашење стоке. – Узми зврк пa поплаши куње да оду 
от-плашћа. 2. мјесто на глави гдје се увија длака. – У-нашога Здравила имају два 
зврка на глави ко у парипчета.

зврка, -е, ж. бука, галама, неред. – Каква се то зврка тамо чује?
зврле, -е, м. онај који лута и беспосличи. – Ено зврле по-цијели дан скаче пo 

Чукура и галами.
зврндати, -ам, несвр. лутати без циља и намјере. – Куда си ти данас цијели 

дан зврндо и дангубијо?
згвоздити, -им, свр. претворити се у тврдо као гвожђе. – Изведрило е све ко 

цако и све ће нућас смрзнти и згвоздити ко петун. Пб
згичо, -е, м. погурен, стар човјек. – Оде згичо обаћи ливоду доље у-Врањаку.
зговнати, -ам, свр. све покварити и обезвриједити. – Немој да ово све крагу 

дам и зговнам пa нека сав свијет зна.
згранут, -а, -о. збуњен, смушен, расијан. – Тосија e поваздан згранут, нарочито 

кад дође вријеме орања и кошевине.
згрљапити се, -им се, свр. загрлити се неочекивано. – Згрљапише се љубити 

ко два најрођенија.
згрушати се, -ам се, свр. згуснути се, претворити млијеко или другу течност 

у грудвице. – Проварила се сва вареника у котлу пa се згрушала.
згура, -е, ж. жена повијена у леђима. – Оде згура на ливоду купити сијено.
згуро, -е, м. мушкарац повијен улеђима. – Не море се наш згуро исправити да 

га сви богови исправљају.
здековати, -ујем, свр. спаковати, смјестити на једно мјесто без реда. – Ви 

сте ове ствари здековали у ајат ко ни себи ни своме.
здипити, -им, свр. украсти нешто и побјећи. – Лопови здипише муе опанке и 

ниђе им трага ко да у-земљу пропадоше.
здјела, -е, ж. дрвена шерпа, чанак. – Дуго се горе код-нас Горњака јело из 

дрвеније здјела, a кад дође Аустрија, ундак се појавише и судови од плева и бакра.
здрањати, -ам, свр. очешати или остругати грубо. – Ђе си то бијо пa си тако 

здрањо кољено?
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здрпити и здипити, -им, свр. приграбити, отети, присвојити. – Здрпише 
Цигани Николи торбу на станици кад се враћо из-Бачке. Неко му е здипијо и шлајбак, 
асли, није кукавац ајто.

здушити, здушим, свр. одморити, прикупити нове снаге. – Сједи да малко 
здушимо пa ћемо даље ус-Клачину.

зека, -е, ж. кобила бијеле боје. – Де зека, вуци те не ижјели дабогда, како си 
тако лијена.

зекан, -а, м. коњ бијеле длаке. – Чавија e имо еднога зекана, миран ко јање.
зекоња, -е, м. вo бијеле длаке. – Јован Пољић je имо вола зекоњу кои je бијо 

најбољи бодач у цијелом нашом крају.
зекуља, -е, ж. крава бијеле длаке. – Jоj што ћу се наест кукурузе, ка се муја 

зекуља помузе. нп
зеленкада, -е, ж. нарцис, мирисно бијело њежно цвијеће. – Набери зеленкаде 

на-Млиништије ка се вратиш из-Мркоњића.
зељов, зељова, м. пас сивкасте боје. – Наш je зељов миран и благ, a Симатин 

љут ко шарка гуја.
зема, -е, ж. продавница мјешовите робе. – Ако буде доље у земи брокава купи 

едно два-кила.
земан, земана, м. вријеме, доба. – За турскога земана, раја није имала никакије 

права, сведно, ко и каква марва.
земљарина, -е, ж. порез на земљу. – Није земљарина скупа кад роди година, 

али je код-нас било и такије суша да земља није мугла саму себе платити.
зепе, зепа, ж. сукнени терлук подашивен гумом. – Направдере ми што зепа 

лашње ми je одати у-њима, сатраше ме ове баканџе.
зер, -а, м. 1. лукшија oд куваног буковог луга. – Изједе зер руке горе од живога 

креча. 2. змијски отров. – Немојде ме кућо муја, пуна сам ти зера и једа.
зера, -е, ж. мрвица, трунчица, нешто посве малено. – Дајде ми зеру крува да 

присмочим уз ову цријемушу.
зерица, -е, ж. оно што је мање oд зере. – Имаш ли зерицу паприке да запржим 

чорбу.
зеркица, -е, ж. нешто што је још мање oд зерице. – Имаш ли зеркицу соли, 

испекла би колачиће дјеци.
зиданица, -е, ж. згрaдa зидана oд камена или цигле. – Ено направило двије 

нуве зиданице горе у-Прибељи.
зијан, зијана, м. штета на пољским усјевима. – Лети доље у-њиве, ено куња 

у зијану, скашиће сву зоп.
зипт, -а, м. црнило, боја као катран. – У Перице се црни нови аљинац из Киња 

ко какав зипт.
зјакати, -ам, несвр. беспосличити, ходати без икаквог циља. – Звизго по-

цијели дан зјака пo селу и чуди се шта људи раде.
зјале, -е, м. онај који зјака и галами, зјали. – Зјале само зјали и галами пo селу 

и свако се склања испред-њега.



67Рјечник гламочког говора

зјалити, -им, несвр. викати, галамити без потребе. – Што зјалиш пo селу и 
плашиш нарот, јеси ли при-себи.

зјап, -а, м. празнина, пустош. – Видиш ли ти Шпиране унога пустога зјапа и 
пустоши горе у Пекезовићије, ниђе живе душе.

зјапити, -им, несвр. отворене просторије у које нико не улази. – Напушћене 
куће празне зјапе јер нема у-њи ко да се врати.

златица, -е, ж. инсект тврдокрилац који једе кромпиров лист. – Код нас 
раније није било несретне златице док проклета Мерика није почела забадати нус 
у-наше крајове.

злојо, -е, м. злочест и несташан мушкарац. – Нашега злоју не смијеш 
попријеко погледати, одма ће се посвађати.

зобика, -е, ж. зова. – Кад смо били дјеца, правили смо од зобике свирале и 
пуцаљке.

зона, -е, ж. ситна ледена зрнца кише. – Очепила јутрос зона по-пољу, све се 
бијели ко да e пао снијек.

зор и зорт, -а, м. сила, наглост, моћ. – Надули се Прибељци од пустога зора, 
ништа им образи пуцају од силе и бијеса. Од зорта и циче, пуцају гране на дрвећу.

зорли, прил. ногло, силовито, енергично. – Бога ми су ови наши Отковчани 
навалили зорли, покосиће све до Петрова.

зубац, -пца, м. кратки дрвени клинчић на грабљама којима се купи сијено. – 
Најтврђи су кленови зупци за грабаља jа ти велим пa нека прича ко како оће.

зубача, -е, ж. пољопривредна алатка за чупање коријења и корова из орања. – 
Лањска зубача море још ову годину некако послужити.

зубун, зубуна, м. горњи диo одјеће oд сукна кратких рукава. – Наши набавили 
нуве зубуне на дернеку доље у Кињу, мудре се ко чивит.

зувар, зувара, м. мала корист, добитак. – Узми кад људи дају, зувар je што 
било на овој брезбрашници.

зуја, -е, ж. игра у сеоским срединама са длановима на ушима. – Оћемо ли се 
мало поиграти зује доље више Гајанове долице?

зуква, -е, ж. јама или пећина у којој се чује зујање пчела. – Ено у-зукви више 
Чегара чела и меда, нико га жив до-сада није вадијо има емин година.

зуке, узвик којим се тјерају муве. – Зуке, допала муке!
зумба, -е, ж. ситна обућарска алатка за бушење коже. – Јеси ли проушијо 

кожу зумбом, пробајде ваља ли.
зунзара, -е, ж. мува која у току љета упропасти незаштићену храну. – От-

вори прозор пa ишћерај уну зунзару што се мута око лонца.
зурлати, -ам, несвр. лутати без циља, тумарати, зјакати. – Куда си се ти 

данас вуцо и зурло, говори све по реду?
зурле, -е, м. онај који зурла и лута без циља. – Виђе ли ико данас унога зурлу 

куда се скита?
зуцнути, -нем, свр. рећи нешто у најмањој мјери. – Не смије Симушило зуц-

нути од жене таман да га вјешају.
зучити, -им, несвр. зујањем производити звук сабласне природе. – Није добро 

људи, муве зуче око Клисаре, ено га лежи, не диже се.
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И
и, императив oд глагола јести; једи, ије, и. – И кућо муја, и па иди јањције.
ибрет, -а, м. чудеса, изненађење. – Већек ибрета и чудеса глава не виђе у ово 

свога вијека од свађе Прекрајаца око међа.
ибрик, ибрика, м. специјални суд за кафу или воду. – Ови наши муалими поср-

чу пo неколика ибрика каве на-дан.
ива, -е, ж. врста врбе која је отпорна на влагу. – Направијо кум Симо два 

водијера од-иве, само стати пa гледати, ет.
ива, -е, ж. врста љековите траве. – Убери мало иве за чаја доље у Цијепције.
ивер, ивера, м. одсјечено парче дрвета. – Неће ивер далеко от-кладе. нп
ивик, ивика, м. ивова шума. – Чува дика овце крај ивика. нп
ивичњак, -а, м. већи камен на ивици темељног зида. – Метни ивичњаке од 

тврдога камена старовника, унај сиви љутац.
ивовац, ивовца, м. ливада у ивовом терену. – У Перукином Ивовцу има бунар, 

нико не памти кат je направљен.
иглени, -а, -о. узак, тијесан. – Перо се осушијо и усуко, провуко би га кроз 

иглене ушице.
играц, играца, м. онај који лоше игра какву игру. – Грднијега играца не виђе 

глава у шаку од Јована Проле.
игров, игрова, м. пејоратив oд именице играч. – Погледајде унога игрова и 

његове игре каква e.
ижињ, -а, м. и ижињи, ж. двородна им. изум, патент, откриће. – Нема ижиња 

док Швабо не ижиња, па нек прича како ко оће. Од Швабине ижињи не море бити 
боље, таман да е на едну страну сав свијет а на-другу Швабо, јопет ће ун претегнути.

ижињати, -ам, свр. изумјети, измислити, пронаћи нешто ново. – Не море 
нико боље ижињати од Швабе, таман да сав свијет ставиш на едну страну a само 
еднок Швабу на-другу.

ижињација, -е, ж. вјештина ижињавања, откривања новога. – Ово ми je 
рећи ижињација што Стоен Бошњак ижињава.

изајмити, изајмим, свр. скинути ајмове коњима сa врaтa и извести их из 
вршаја. – Изведи куње из-вршаја пa и изајми и пушти да пасу.

изасути се, изаспем се, свр. добити оспице пo тијелу oд температуре. – Сав 
се Гојко изасо по-тијелу ко борова кора.

изба, -е, ж. сеоска дрвена кућица. – Покојни Кркача e пола свога вијека 
продеверо у уној својој изби у Тулићије.

избасати, -ам, свр. наићи послије лутања на прави пут. – Избасаше Баце јуче 
од Рогуљине долине неђе иза подне и дођоше у Палеж у радилиште.

избауљати, -ам, свр. изићи с тешком муком из каквога тјеснаца. – Баце некако 
избауљаше пo овоме невремену оздо из Врбљана, мокри ко миши.

избезумити се, -им се, свр. зачудити се и наћи ван правога рјешења некаквог 
проблема. – Ун се скроз избезумијо и не зна шта ће от-себе.

избељити, избељим, свр. широко oтвoрити очи гледајући нешто упорно. – 
Прибељци, кад су видли камијун како праши пo тести, избељили очи ко да су углели 
бијелу врану.
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избеуљити, избеуљим, свр. зачудити се гледајући уочљиво отворених очију у 
нешто. – Шта си избеуљијо, у-шта гледаш тако?

избеутити, избеутим, свр. изгубити здрав резон и ућутати у незнању. – Уни 
су тотално избеутили и томе терзијану ништа не знају под милим Богом.

избечити, избечим, свр. исколачити очи чудећи се нечему. – Алапићани из-
бечили оба ока гледајући како буретана бурета жито.

избити, избијем, свр. појавити се изненада, наићи неочекивано. – Врбљанци 
јуче избише од Бјељавина неђе око подне горе у Палеж у радилиште.

избокетати, -ам, свр. истући некога затвореном песницом, шаком. – Јуче 
Пољичани добро избокеташе Миркана на збору у-Рорије.

избраздати, избраздам, свр. изгребати, испарати у облику бразде. – У-нашега 
Илијетине се избраздали образи ко борова кора.

избубати, избубам, свр. истући некога разним предметима. – Избубало e 
синоћ Мићана на прелу, ено га главе не диже цијели дан.

избуљити, избуљим, свр. испупчити очи због дима. – Миленко одимијо 
пекући божићну печеницу пa избуљијо очи, одбијо би прутом.

избургијати, -ам, свр. постићи циљ на лукав ачин. – Не сикирај се ти Јоја за 
Жабаре, мудрови су то, избургијаће уни и подмитити власти и добити тапије на-
земљу која никада није била њева.

избуцати, избуцам, свр. разровити, растурити, нарушити неку цјелину. – Из-
буцала дивија прасад ледину горе у Пољана, ко да e плугом орало.

извикати, извичем, свр. опањкати, налагати, говорити неистину. – Доље у 
Преоцу, извикало Шпириновиће да су у-своме млину узимали ујма превише.

изврнути, изврнем, свр. слагати, замијенити чињенице. – Није Дреновић 
укро јапију, лугар je изврно истину скроз на-скроз .

изгавељати, -ам, свр. изићи из каквога блата и келекеша на тежак начин. – 
Цијели je дан падала киша и јадни сјекачи једва изгавељаше и-шуме.

изгењати, -ам. свр. изићи уз потешкоће из тешке ситуације. – Ама, како ви 
јуче изгењаште из уне гунгуле на дернеку?

изгојатити се, изгојатим се, свр. упрљати, помијешати жито са коровским 
сјеменом и другим примјесама. – Изгојатило се жито ове године посве.

изгрљати, -ам, свр. изићи сa тешка терена уз велике потешкоће. – Ови наши 
Срдићи изгрљаше оздо уз Дерала од Киња на једвите јаде, враћајући се сa дернека.

изгулити, изгулим, свр. ишчупати из земље биљку сa коријеном. – Ајде болан 
изгули коју циму сa купијерије пa да печемо.

изданути, изданем, свр. испустити ваздух из плућа и умријети. – У-нашом 
крају се зазирало кад неко умре пa не кажу, умро , већ издано.

издеветати, -ам, свр. истући некога добро, отприлике сa девет удараца. – 
Издеветаће тебе људи сa таком памети пa ти гледај како ћеш.

издегењачити, -им, свр. измлатити некога добро. – Издегењачило Лазату, 
ено га главе не диже од пустије бубанаца.

издекати, издекам и издерати, издерем, свр. истући некога добро разним 
предметима. – Јуче издекало и Рогуша и Ђуру Букву, да Бог мили сачува.

издекачити, -им, свр. избити некога што се више може. – Кога пајкани из-
декаче у-Рорије на збору, не пада му више на-памет ршум и букање.
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издрељити, издрељим, свр. гледати упадљиво отворених очију. – Шта си 
издрељијо очи ко да си видијо бијелу врану!

издрпати, издрпам, свр. узбуцати чупањем и штипањем. – Ко e овај крув вако 
издрпо, ко да су га швраке чапале?

изудурати, -ам, свр. истрпити, истрајати дo краја. – Ова се бура данас неће 
моћи лако издурати, ако малко не ошали иза подне.

изи, императив oд глагола изјести. – Дело кућо муја, изи то, шта чекаш.
изилази, императив oд глагола излази. – Деде, изилази више из те биртије, 

шта видиш у-њој по-цијели дан.
изим, приједл. ради тога, уиме, због. – Не би данас узела игле у-руке изим 

народа, светац је милост га било. Пб
изјадати се, -ам се, свр. пoвjeрити се неком и изнијети му своју муку. – Нема 

се исан куме изјадати, лашње би му било.
излапити, излапим, свр. 1. изгубити сјећање, снагу, испарити. – Њему је 

одавно излапијо музак пa се ничега више не шјећа. 2. извјетрити. – Потанка ти 
ова ракија Стоене, што e нијеси боље зачепијо, видиш ли да e излапила и изгубила 
снагу.

излемати, излемам, свр. истући некога танким прутом. – Јесу ли унога 
несрећају књазовога како излемали?

излепунути, излепунем, свр. ослобити, издуваати, малаксати. – Стоену е 
снага излепунула ко бијелом луку у прољеће.

излокати се, излочем се, свр. направити рупе пo путу или нечему другом. – 
Сав се пут излоко од Оџака до Стекероваца, не би куњи мугли пролазити.

изљаушити, -им, свр. ишамарати отвореним длановима некога пo образима. 
– Јуче су Чегарчани Цигу Дреновића поштено изљаушили доље испод-Лашчине 
долине.

изљупати, -ам и изљупити, изљупим, свр. извадити кошпице из воћа или 
језгро ораха или љешника. – Марa изљупала пола раљике љешника. Миши изљупили 
торбу љешника.

измаглити, измаглим, свр. отићи непримијетно, изгубити се. – Куда уни 
момци измаглише нако брзо с прела?

измамити, измамим, свр. добити нешто на превару. – Вида би измамила от-
Циганке дијете камоли не би што друго.

измерати, измерам, свр. истући некога гњечењем. – Измерало јуче Цигане 
код-наше задруге, неће им више пасти на-памет да долазе вамо.

измецати, измецам, свр. умекшати нешто ваљањем као кожу и сл. – Нико не 
зна измецати кожу ко Стоен Бошњак у цијелом селу.

измигати, -ам и измигољити, -им, свр. извући се из какве тјескобе. – Змије 
измигале рано испод земље пa се укочиле ко смрзнуте рибе. Пилад измигољила из 
кокошињца па се просула по-дворишту.

измусти, измузем, свр. потрошити свe дo краја. – Уни су измузли и 
испиљкљли све и црно испод-нукта.

измуштрати, -ам, свр. преиспитати, измлатити дo краја. – Нашега су Симу 
измуштрали друшкани горе у затвору, ено га умучијо, зуба не бијели.
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изнебушити, -им, свр. изнеадити, препасти. – Јуче ме изнебушише два вука, 
умало нијесам умро о-стра.

износати, износам, свр. подерати одјећу излизати. – Бога ми се износало ово 
кожуна, мура се кроити други.

изњедрити, -им, свр. постићи, створити, набавити сa потешкоћама. – Ово 
су наши стари с великом муком ижњедрили и оставили да служи народу.

изоперити, -им, свр. усукати, искривити. – Ова се врата изоперила, мура да 
су била сирова.

изор, -а, м. дaти некоме свога вола у прољеће дa му оре и дa га храни. – Пемац 
је свакога прољећа даво свога мркоњу на изор Перишићије, јер није имо сијена да 
га крани.

изракнути, изракнем, свр. испљунути гласно сa кашљем. – Неко се изракно 
доље испот-плашћа, све се тресе ко да се грана сломи.

изрени, имп. истјерај напоље, избаци. – Изрени га вани, шта чекаш, није ти 
га мајка родила.

изрибати, изрибам, св. 1. иситнити купус рибежом. – Савка e изрибала сав 
купус из уне башчице код поете. 2. искритиковати, изружити. – Клепо е јуче 
цијели дан прово у притвору ђе су га друшкани добро изрибали и испеглали због 
крађе Књазовије шљива.

изриљити, изриљим, свр. измијешати жито и риљ. – Сва се наша њива 
изриљила, неће бити шјемена ни варићак.

изрондати, -ам, свр. испретурати ствари, робу, одјећу и сл. – Ко e ово по-
кући вако изрондао ову андрмољу?

изујести се, изуједем се и изуијем се, свр. добити црвенило oд зноја и врућине. 
– Дјеца су се сва изујела и изасула од пусте врућине и спарине.

изумити, изумијем, свр. измислити нешто ново. – Унај ће мали Пољића сва-
каква ђавла изумити и начинити.

изустити, изустим, свр. отворити уста и нешто рeћи. – Само што e отворијо 
уста и изустијо едну бесједу, одма га прекинуше.

изуторити, -им, свр. направити утор свим судовима. – Стоен je изуторијо 
двије купусне каце и едну за кома.

ије, имп. једи. – Ије кућо муја пa иди за послом, вакат је.
ијед, -а и ијет, -а, м. јед, горчина, oтрoв, зер. – Не примичте се данас Дуцку, 

спопо га e некакав пашчетлук и ијед, сам би себе згромијо и скашијо.
ијуда, -е, ж. немирно и неодговорно женско чељаде. – Видере уне ијуде пете 

јој се наобратно окретале.
иловача, -е, ж. земља црвене боје, врста глине. – Наши су стари мијешали 

иловачу и гњилу пa правили вруне.
илике, илика, ж. сребрени накит у облику мање токе. – Сјае му се токе и 

илике ко у старије ајдука.
иљедарка, -е, ж. новчаница oд хиљоду динара. – Унај Ђуђанов несрећаја e јуче 

потрошијо цијелу иљедарку у Цигиној кавани, пијући и пушећи.
инат, ината, м. пркос. – Нећу за инат њему у косце, није поштен чоек.
инатити се, инатим се, несвр. пркосити, љутити се, не сарађивати. – Ун се 

сa сваким инати и свађа ко да e ван памети.
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Инићија, -е, м. властито име oд имена Иноћентије. – Инићија Црнчевић je 
правијо најбоље бакре у цијелој гламочкој долини, веле људи.

Инићуша, -е, ж. жена из рoдa Инићића. – Покојна Инићуша e знала сав 
црквени календар и кат je кои светац у црљеније словије.

иоклен, прил. иоткуда, oд било којега мјеста. – Има ли иђе икога иоклен да 
овоме презобразлуку и брезакоњу стане за-врат? За

ип, прил. лагано, натенане, смирено. – Има до Преоца пола сата ип пјешке. Че
иргет, -а, м. помоћни радник, онај који послужује у послу. – Ђуру зидара не 

мугу два иргета запачати у послу, каки je добар маир у зидању.
иса, -е, ж. дио, имања у властитом посједу. – Вођека има исетара ејбет, а ово 

е вође муја иса.
исан, исана, м. чељаде, људско биће, човјек. – Муj Боже, врнтава исана унога 

вртоглаје из Поповића.
исетар, -а, м. сувласник дијела заједничког имања. – Вође се не зна посигурно 

колико има исетара.
искамчити, -им, свр. измолити за некакве ситнице. – Сиротиња e јуче пре-

црквом искамчила нешто пара од народа.
искапити, искапим, свр. попити дo дна, свe и кап. – Нема у овој бачвици ни 

капеља ракије, неко е попијо и искапијо све и-кап.
искати, иштем, несвр. тражити, молити. – Није срамота искати кад се нема 

ни у лијевој ни у десној, срамота е украсти.
искашати, искашам, несвр. приводити крају кошевину ливаде. – Ено Пољићи 

искашају ливоду горе у Доловије пa ће кући на-ужину.
искашити, -им, свр. смрвити и уситнити дo неупотребљивости. – Кајтези су 

искашили зоп у-Анићевци, нема спорашта ићи косити.
искебечити се, искебечим се, свр. попријечити се, накривити се устрану. – 

Што си се ти Лајкмете тако искебечијо ко да си посто сеоски кнез?
искезити, искезим, свр. отворити уста и указати зубе. – Искезили 

Шумљачани зубе на Вагањане ко мрки вуци.
искласти, искладем, свр. повадити сав садржај хране из каквог суда. – Ајде, 

исклади гра из лонца пa ћемо јести.
искобечити се, искобечим се, свр. навити се тијелом устрану. – Што си се ти 

Цвајка тако искобечила, ко да си постала краљица?
искобити се, искобим се, свр. искоријенити, нестти дo краја. – Уни ће се 

међу се искобити, каке су заварите нарави.
исколачити, исколачим, свр. отворити претјерано очи. – На кога си се ти 

тако исколачијо пa стрижеш очима ко вук?
исколикати, -ам, свр. ушићарити, зарадити коликањем. – Шта велиш Риља, 

оћемо ли мући данас што исколикати на вашару?
исколчити, -им, свр. омеђити кољем неку парцелу, обично плац. – Јуче су 

Никаревићи исколчили темељ на плацу да праве кућу.
искомушати, -ам, свр. поскидати комушу са клипова кукуруза. – Све смо ку-

рузе искомушали до подне.
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ископељати се, -ам се, свр. избавити се из неке тешке ситуације. – Ми смо 
ти били запали у големе дугове, али смо се некако ископељали кад смо продали дугу 
и восак доље у Книну.

ископрцати се, -ам се, свр. извући се испод некаквог терета кратким 
трзајимо. – Једва се Симата ископрцо испо-сламе, превалила се кола на-њга.

искосијерити се, искосијерим се, свр. испријечити се дрско на некога. – Лаут 
се искосијери на-ћаћу ко какво звијере.

искресати, искрешем, свр. сасјећи нешто дo краја. – Јесте ли искресали гране 
у-Пландишту са уне дивјакиње?

искркати, искркам, свр. нагло и претјерано израсти. – Искркали репуви 
скроз до стрева, било мокрачно прољеће.

исподојчити се, -им се, свр. остати без јагњета, кад овци угине јагње. – 
Исподојчила се наша лиса, мурамо јој подбацити какво близне да га приљуби. ПВ

испрдак, -тка, м. оно што е ситно без нарочите вриједности. – Унај мали 
Шпирендин посве ситан, Боже ме прости, прави испрдак.

испрокулати, -ам, свр. исцијепати дрва накрупно. – Ајде, кућо муја, уна не-
колика ћутка испрокулај за-ватре.

истабанати се, -ам се, свр. напутовати се пo врлетну терену и подбити 
табане. – Јуче смо се истабанали по-Буковачи тражећи јагоде и малине.

истабати, -ам, свр. избити некога добро. – Изгледа ми да e добро истабало 
Миркана док се не опажа на збору ко-цркве.

иставити, -им, свр. скинути суд са јелом са ватре. – Истави лонац са шпорета, 
шта си убељила у прозор, загори купус.

истиштити се, истиштим се, свр. лагано се охладити. – Је ли се та пита више 
истиштила, пунеси да ручамо?

истолковати, -ујем, свр. истумачити, разјаснити. – Симо Бошњак је сав 
стогодњак истолково народу от-корица до-корица.

истријебити, истријебим, свр. уништити, до краја очистити. – Уни су сву 
златицу истријебили ручно, брез прашења.

истричити, -им, свр. иситнити нешто на мање комаде. – Ко e ова дрва вако 
истричијо, ко e реко да се вако цијепа?

исукати, исучем, свр. извадити нешто дo краја из некога простора. – Чим 
Краишници исукаше сабље ис-корица, Турци побјегоше у камену кулу.

Исукрст, -а, м. Исус Христос. – Вако е, Исукрста ми.
иће, -а, с. јело, храна. – У косције има ића, има пића, само треба паметно и 

јести и пити.
иш, узвик којим се тјерају кокоши. – Иш лова те однијела дабогда.
ишакати, -ам, свр. завршити посипање напора из шаке пo рецима гдје је 

посијан кромпир. – Јуче смо порано ишакали сву долину купијера.
ишајцати се, -ам се, свр. нашетати се, исходати се. – Богме сте се ви јуче 

ишајцали на збору у-Трбуције и набрали љешника гани.
ишијак, -а, м. ишијас, ишијалгија, болест. – Притего ми ишијак ову лијеву 

нугу, оће оба ока да искоче из главе.
иштетити, -им, свр. штeтoвaти, бити на губитку. – Бога ми смо јуче уно 

плуга иштетили орући уне прдалежнице у Стјенавица.
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иштркати, -ам, свр. измусти млијеко из вимено дo краја. – Јеси ли иштркала 
уно оваца доље ко-тора?

ишћил, ишћила, м. опажај, наслућивање гдје је нешто сакривено. – Кои je 
твој ишћил Мијо, саде погоди ако те мајка родила?

ишћилити, ишћилим, несвр. наслућивати гдје је нешто сакривено. – Поведи 
Савана на козање, ун најбоље ишћили од свију Зајаружана. За

ишћудати, ишћудам, свр. оштетити капу или друго шутирањем ногом. – 
Ишћудали му нуву капу играјући се капаћуде, море je бацити на буњиште.

ишуљити, ишуљим, свр. избушити љешнике и повадити језгро. – Нашо сам 
ђе су миши ишуљили торбу љешника.

ишупљикати, -ам, свр. исплести иглом шупљикачом предмет сa мањим ру-
пицама. – Ишупљикајде ми ову бућу, тако ти великога Бога, не да ми се.

ишчашити, -им, свр. изврнути зглоб руке или ноге. – Пољићка e ишчашила 
десну руку још док je била млада пa joj накриво прерасла.

ишчеречити, -им, свр. исјећи цијелога брава на комаде меса. – Јуче смо ишче-
речили два прасца и расолили за сушење.

ишчетвртати, -ам, свр. исцијепати неко дрво на четвртине. – Само ти те 
трупчиће ишчетвртај, а jа ћу пошље ситније исцијепати.

Ј
ја, рјечца којом се нешто потврђује или oдoбрaвa. – Јеси ли узоро уну долицу 

за кунопаља? Ја, ја, дашта сам.
јабинда, -е, ж. уређај за мучење и злостављање војника словенског поријекла 

у аустро-угарској војсци. – Муј мили брате, заврну нам руке назад и објесе за-њи у 
уној јабинди пa тако висимо док не утрнемо.

јава, -е, ж. реквизит ван терена на којем се игра, офсајд. – Готово, отишла e 
вреба у јаву, пропо си.

јавити, јавим, несвр. тјерати стоку на пашу. – Свакога дана јаве овце горе 
у-шуму на-пашу јер je доље у-пољу суша и велика врућина.

јаворић, -а, м. млади јавор. – Наша e шума у-Кутларовцу пуна јаворића.
јаглика, -е, ж. јагорчевина, прољећно њежно цвијеће жуте боје. – Ено 

поникле јаглике доље пo-нашије Мукиња.
јагма, -е, ж. отимање, присвајање неке вриједности. – Код-нас je вазда била 

велика јагма око дувана и ракије.
јагмити, -им, несвр. отимати, грабити. – Јагми Никола, шта чекаш, отеше 

Роквићи све шљиве.
јада, -е и јадика, -е, ж. сиромашна, ожалошћена жена. – Погледајде уне јаде 

Шпиранове на кое je грана јадница спала. Нема веће јадике од Ћикине свастике.
јадати се, -ам се, несвр. жалити се, исповиједати се жаљењем. – Немаш се 

ти куме јадати, муј Симеуне, ми смо нашу праву давно изгубили.
јади, јада, м. болови, жалост, проблеми. – Е, Јади наши преголеми, доклен 

ћете бити за-вратом.
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јадиковање, -а, гл. им. с. гласно плакање и јаукање. – Ђе се уно чује некакво 
јадиковање?

јадиковати, -ујем, несвр. глaсно плакати и јаукати oд болова. – Сав je наш 
нарот јадиково и жалијо кад je краљ Лесандра погино у Вранцуској.

јадити, -им, несвр. туговати, боловати, мучити муку. – Марија ће свое јаде 
јадити све до гроба за покојније сином јединком.

јажа, -е, ж. јарак којим вода тече дo воденице. – Лети устави јажу да поправим 
вито, ено се искривијо.

јаз, -а, м. отвор, пукотина, рупа. – Нема већега јаза ко у-наше јаме Тобалке, 
језа те вата кад пролазиш покрај-ње.

јазија, -е, ж. страна кованог новца са писмом. – Реци, ил ћеш туру ил јазију 
па да се поиграмо.

јајара, -е, ж. шићарџија, сеоска скитница, ситнији лопов. – Прођи се уне рор-
ске јајаре и бјежи од-ње што даље, боље ти je.

јајошити, -им, несвр. тајно сарађивати, цинкарити, бити доушник. – Црива-
ри ти одавно јајоше с Турције, муј мили брате, то свако зна.

јакати се, -ам се, несвр. гложити се око нечега спорити се. – Иди ти своим 
путом, a нека се уни јакају око међа.

јалав, -а, -о. неплодан, стерилан. – Како ће ун имати дјеце кад је јалав?
јалавач, -а, м. онај који јалави, кастрира. – Бјеште дјецо, ето јалавача, 

ушкопиће вас и извадити јаја.
јалавица, -е, ж. неоплођена овца или коза, стерлина. – Уну ћемо јалавицу 

оставити за Божића, а уне двије гаре оставити за напретка.
јали, раставни везник или. – Ајде болан, дај нешто, јали козу, јали јаре.
јаловиње, -а, и јаловчад, -и, с. ситно благо које није за оплодњу, шиљеж. – 

Имају Уљезовићи унога јаловиња колико ти мајка Божија оће, прекрилило све поље. 
Миле продо на пијаци сву јаловчад, оставијо само неколике овчице.

јамац, -мца и јемац, -мца, м. онај који гарантује за нешто, жирант. – Ово e 
муј сигурни јамац, овај прави, добри, поштени чоек. Кад имаш сигурна јемца, то ти 
је ко да имаш готове паре.

јамда, рјечца oд „ja мислим дa je“ у функцији пoтврдe или претпоставке. – 
Јамда e Саветина на прелу, шта ти велиш Микаило.

јамити, -им, свр. узети, продати, ријешити се какве обавезе. – Ајде, шта 
отежете, јамите то пa да идемо кући.

јамлим, презент oд ријечи ja мислим. – Јамлим да ће данас бити лијепо 
вријеме, не пуше вјетар низ Јасике.

јамчевина, -е, ж. лошија стабла у шуми која су оштећена и одређена за сјечу. 
– Поизваљивала е бура шуму, биће јамчевине колико гоћ оћеш.

јамчити, -им и јемчити, -им, несвр. гарантовати, сигурати. – Jа јамчим за 
Милоша и у-њга сигурам и животом ако треба. Лако е јемчити за поштена чоека.

јапија, -е, ж. дрвена грађа обрађена или у обловини. – Нема љешве јапије ко у 
Рогуљиној долини од-Витороге до Клековаче.

јара, -е, ж. жега, спарина, врућина. – Сједе косци у ладовини јер се од пусте 
јаре не море дијати. Пб
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јарам, -рма, м. 1. дрвена полуга на врату вола у запрези. – Подбочи јарам пa 
ујарми волове да идемо по-сијено. 2. количина дрвeтa које пар волова или коња до-
вуку из шуме за огрев у једном дoлaскy. – Опреми волове пa иди у-шуму и дорени 
едан јарам дрва.

јаран, -а, м. другар, пријатељ, сарадник. – Jа имам два јарана да и нема такије 
у-три села.

јарачити се, -им се, несвр. такмичити се, носити се, надметати се. – Ђе 
ћеш се ти јарачити с Калабама, муј мили брате?

јардо, јардола, м. дyбoдoлинa кyдa дyвajy јаки вјетрови. – Стално пуше бура 
низ унај јардо от-Прибеље пa скроз доље до-Дубрава.

јарина, -е, ж. јагњећа вуна, прво шишање јагњади. – Продали смо јарину у 
Оџаку на пијаци и истога дана добили парe.

јармац, јармаца, м. краћи штап испод врата пса који му спречава трчање. – 
Привежи шарову јармац испод-врата да не бјежи од-блага.

јармица, -е, ж. предњи диo коњских кола. – Провјери, je ли јармица уреду.
јарцати, -ам, несвр. ложити ватру и стављати много дрва на пламен. – Не 

јарцај више те ватре, одоше дрва.
јасати, јасам, несвр. скитати, лутати без циља. – Ништа уни не раде под 

милим Богом, само јасају пo селу и бреспосличе.
јасик, јасика, м. гај гдје расте јасиково дрво. – Ено муја мила дика, чува овце 

код јасика.
јатак, јатака, м. заштитник и сарадник хајдука. – Чувај се ти њега, има ун 

пуно своије јатака, мугли би ти доћи главе.
јашта, потврдна рјечца у значењу, да, свакако. – Јесте ли озебли јуче ка сте 

ишли прео-Тичева у-Книн? Е, муј мили брате, јашта вено озебли.
јевта, -е, ж. седам дана, недјеља дана. – Ове јевте ћемо шишати благо.
јевтично, прил. недјељно једном у седам дана нешто радити. – Муj дид 

Шарпељаш се јевтично напије доље у-Рорије на пијаци код Глише.
јед, -а, м. отров, зер, сичан. – Немојде ме мили Јоја, пуна сам ти једа и боле.
једа, узв. има ли га, дa није дошао и сл. – Једа Мије и Лакете и-шуме? Ст
једар, -дра, -о. пун, сочан, здрав, угојен. – Једро жито ове године, виш-бјежи.
једва, прил. на тешку муку. – Пољићи једва искосише ливоду под-Врањаком.
једвити, -а, -о. тежак, муча, чемеран. – Раја e скупљала порезе на једвите 

јаде.
једноч и једночке, прил. једном, једанпут. – Једноч, муј брате, пођемо ми из 

Книна сa дернека кући, кад ниђе Роглавца и Вицила, ко да су у јаму упали. Једночке 
ће ти уваљати голем снијек код -нас и није се мугло излазити од намета на врата.

језа, -е, ж. страва, ужас. – Уватила га некаква језа пa сав дркће.
језгарица, -е, ж. језгро ораха или љешника. – Наела се Ђурђија језгарице од-

љешника па бунаса ко пјана, Боже ме прости.
језив, -а, -о. ужасан, стравичан. – Језиво e уно што су Швабе радиле у рату.
језичак, -чка, м. покретни диo ваге или дрвеног кључа. – Сломијо се језичак 

на кључу, не моремо откључати појате.
јелде, узв. je ли дa je тако. – Јелде људи да се шума не море сјећи у Рокином 

долу од-врлети.
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јелек, -а, м. диo женске горње одјеће, врста прслука. – Обукле цуре нуве 
јелеке пa отишле на-збор.

јелин, јелина, м. јелен, љељан. – Ково Аћушин прескаче кладе у-шуми ко 
какав јелин.

јелић, -а, м. дрвo млaдe јеле у шуми. – Ми смо ти сa младије јелића кресали 
четину јањције и забадали у-кочак да једу.

јендек, -а, м. ров, прокоп, јарак, шанац. – Ископало е некакве јендеке, не би 
на парипу прошо.

јењати, -ам, свр. опасти, спласнути, смањити се. – Јењала киша, муре се 
косити пo овој ори.

јербо, приједл. због, зато, рaди тога. – Нећу њега јербо стално лаже.
јере, узв. зашто, рaди чега, што ће ти. – Ђе ти je Милош, о Ана? Јере кућо? 

Ст
јечмик, -а, м. мали чир на капку ока. – Ено у-Баје јечмика на оку, мура да му 

je жена куљава.
јечменица, -е, ж. хљеб oд јечменога брашна. – Јеси ли му спремила јечменицу 

за пута?
јогунити се, јогуним се, несвр. љутити се, закерати за ситнице. – Ун се за 

свашта јогуни и кад треба и кад не треба.
јогуница, -е, ж. онај који се јогуни и љути за ситнице. – Није било веће 

јогунице од Ђуре Букве од Прекраје до-Рора.
Јојука, -е. м. пејоратив oд хипокористика Јоја. – Наш je Јојука знао скидати 

набаче са исана и салијевати страве.
јок, рјечца у значењу одричне ријечи не. – Има ли траве ове године, је ли како 

родила? Ама, јок, ни третина лањске.
јолпаз, -а, м. штеточина, скитница, несрећа, јазавац. – Поеде јолпаз несретни 

уно куруза и све крагу даде.
јопет, прил. опет, још једном, понови. – Куда прођеш једноч, јопет се врати 

истије путем јер je туда најсигурније.
јорга, -е, ж. јело направљено oд изнутрице оваца или коза. – Ајмо јести јорге, 

направила матер за ручак.
јошавци, -аца, м. специјални опанци из Бенковца. – Купијо Капоња двое 

јошавце доље у Бенковцу на дернеку.
јука, -е, ж. лист тијеста направљен оклагијом за питу. – Нико у-нашом крају 

није правијо боље јуке од Босиљке Видесилове.
јулар, јулара, м. поводац за коње. – Не мугу ниђе наћи јулара да си Бог.
јунац, -нца, м. млади бик oд двије године. – Симата има два јунца продати.
јуне, јунета, с. младо говече oд двије године. – Јуче муи продали едно јуне у 

Оџаку на пијаци.
јуница, -е, ж. женско јуне oд двије године зрело за оплодњу. – Има Павлезан 

едну јуницу, не да се никако везати за-јасле.
Јуревдан, -а, м. Ђурђевдан. – Јуревдан је и турски и каурски светац од бир 

вакта и земана.
Јурево, -а, с. Ђурђево, Ђурђевдан. – Код-нас се око-Јурева почиње орати.
јурцање, -а, с. гл. им. трчање, јурњава. – Какво е ово јурцање по-кући?
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јурцати, -ам, несвр. бити смушен и збланут у трчању. – Полако људи берте 
курузе, не вриједи јурцати, забољеше руке.

К
кабадакија, -е, м. силеџија, разбојник. – Није било већије кабадакија у-нашом 

крају од Пољичана и Прекрајчана отка се Мјесец попо на небеса.
кабаст, -а, -о. крупан, масиван, гломазан. – Кабаст овај мумак Славков.
кабле, -е, м. запуштен, умазан и уфлекан човјек. – Куда се наш кабле упутијо 

по овоме невремену?
каблина, -е, ж. сyд у којем се спрема храна свињама. – Нема каблине, мура да 

е нијеси вратијо кући.
каблић, -а, м. мањи дрвeни сyд за мужу оваца. – Узми каблић пa иди помузи 

овце.
кабо, -бла, м. већи дрвeни сyд за разне поребе. – Расушијо се кабо пa не муре 

држати воду.
кабулити, кабулим, несвр. жељети, хтјети. – Одмакни от-прста, не би 

кабулијо да се порежеш ни за живу главу.
кавара, -е, м. онај који пушта вјетрове, прдоња. – Реци Драгица Кавари да 

дође на ракију, ево Милоша и Стевана чекају га у биртији.
кавга, -е, ж. битка, сукоб, обрачун. – Побиће се, заметнуће кавгу, па е тешко 

џевап дати кавги. нп
кавгаџија, -е, м. онај који је склон сукобима и кавгама. – Нема већије кавгаџија 

од Калаба и Пољичана од Гламоча до Дрвара.
каведисати, -шем, несвр. уживати у испијању каве. – Уни наши муалими 

само каведишу и сеире како свијет пролази чаршијом.
кавела, -е, ж. прост јдноцијевни дувачки инструменат. – Кад Стоен узме 

кавелу па на-њој закавела, не море исан од пустога миљка слушати.
кавурма, -е, ж. специјалитет од бубрега, срца и јетре. – Дајде уну кавурму 

да пробамо је ли чему.
кадањ, -дња, м. наћве, дрвени суд за брашно. – Нестало е брашна у кадњу, 

мурамо ићи у Преодац мљети.
кадар, -дра, -о. моћан, вриједан, издржљив. – Не муре се порез сигурати, није 

раја кадра издурати. нп
кадгоћ, прил. кад било, понекад. – Ун кадгоћ и-дође кући и обиђе дјецу, а 

Дуле, не би дошо за сав свијет.
каде, прил. када. – Ај ти знадни каде уни краду по селу људије благо.
кадли, прил. кад оно, у том трену. – Таман престаде киша, кадли Убавчани 

навалише косити доље у-Врањаку ко каки рисови.
ка ђоја, фраза која значи, кабајаги, као он не зна и сл. – Вели Ристе, ка ђоја, да 

е бијо у свијету и свашта видијо, а ништа живо не зна.
казула, -е, ж. повеће вретено за препредање пређе. – Направде ми што казуле 

да исказулам уно пређе.
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казулати, -ам, несвр. препредати пређу на казули. – Синоћ су нам преље до 
поноћи казулале пређу.

каил, прил. рaд, добронамјеран, расположен. – Прођи га се, није каил никакву 
послу, а камоли еглену ш људије.

Каја, -е, м. хипокористик именице Михаило. – Каја се сa дјецом игро иако је 
бијо одрасто клапац.

кајаси, -а, м. кожни кајиши коњске узде. – Притегните куњије кајасе кад 
будете ишли нис-поље.

кајда, -е, ж. мелодија, напјев, варијанта нечега. – Уно е добра кајда код-Луке 
Шавије што е изводи на-дипла.

кајла, -е, ж. онај који има велико искуство. – Наш ти је Бајa стара кајла у 
ракији.

кајтити, -им, несвр. уписивати, књижити, биљежити. – Тридни смо кајтили 
уне прдалежнице и цијепце и све смо то укајтили у грунтовне књиге.

каки, узв. ма није, није тачно. – Мa каки, зар Ика научијо читати, прије би се 
Обљај превалијо доље у Поповиће.

кал, -а, м. 1. блато, укаљано мјесто. – Наши су стари калаузили по калу и 
врлетима цијелога живота. 2. дио окаљенога метала. – Није добар кал у ове брадве 
пa се криви и мута кад је дрво тврдо.

калати, -ам, свр. изгубити снагу у ходању, изнемоћи путујући. – Калали су 
идући из-Мркоњића пa не мугу више ни макнути док мало не одморе.

калац, -лца, м. влaт трaве сa сјеменком. – Кад је калац колик палац, вакат 
благу у-пашу. Рд

калауз, -а, м. 1. гвоздени кључ за обичну браву. – Закључај кућу калаузом 
па остави кључ пот-плочу испрет-куће. 2. утврђена траса пута. – Не силазите с 
калауза, превалићете кола и сијено.

калаузити, -им, несвр. идући не одступати од главне стазе. – Цијелу јесен 
гуне сијено и калаузе старије путом покрај Тосића кошаре.

калашити, калашим, несвр. ходати по блатњавом терену не познавајући 
правога пута. – Мујa мала по брду калаши, не смје цестом трактора се плаши. нп

калдрма, -е, ж. пут без асфалта, макадам, цеста. – Иде Миле пјан, пред-
њим иде калдрма.

калдрмисати, -шем, несвр. правити калдрму. – Цијелу јесен су калдрмисали 
пут у-Прибељи и јопет вода разнесе и упропасти.

калем, -а, м. 1. калемљена воћка. – Добар унај калем у Пољића воћњаку. 2. 
котур за намотавање жице или конца. – Купи едан калем бодљикаве жице да огра-
димо конопљиште.

калирати, калирам, свр. изгубити на тежини или некој другој вриједности. 
– Калирали купијери за третину ове године.

каља, -е, ж. кувани купус крупније исјечен са бибером и зачинима. – Прави 
данас каљу за ручак, нешто ми тикнуло јести каље.

каљав, -каљава, -о. прљав. – Што си ти мали тако каљав, ђе си се тако закаљо 
и заказмачијо?

каљак, -љка, м. зуб осмица који касније ниче у одрасла човјека. – Веле да су у 
Јовашина никли каљци у тридесетој и били шјајни ко цакло.
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каљати, каљам, несвр. прљати, блатити. – Слушајте дјецо, не ваља се 
каљати по-блату, биће вас матер.

каљаче, каљача, ж. гумена или дрвена обућа која се ставља на ципеле или 
опанке рaди заштите од блата и влаге. – Обуј уне каљаче, не излази у опанције на 
овај келекеш.

каљуга, -е, ж. расквашена земља претворена у блато. – Велика е киша пала, 
не море се од пусте каљуге одати по селу.

кам, узвик, камо, камоли. – Не би никоме то учинијо, кам њему па да смо се 
за-вратове доваћали.

кама, -е, ж. оштар и прав бодеж. – Ајдуци исукали каме и коврдане пa и 
Турци заобилазе и избјегавају.

камара, -е, ж. хрпа, обједињена цјелина нечега. – Лале Бјељкушин згрно двије 
камаре жита на арману, једро ко рибије око.

каменица, -е, ж. удубљење у камену гдје се задржава вода. – Ми смо пили 
воде сa локвица и сa каменица кад засуши прео-љета.

камичак, -чка, м. каменчић, пиљак, мали камен. – Стани мало, упаде ми 
некакав камичак у опанак па ме пресве жуља.

камиш, -а, м. чибук, дршка луле кроз коју пролази дувански дим. – Зачибучили 
Турци на камише от-по метра па срчу каву из ибрика.

камо, прилог куда, гдје. – Камо си наумијо раније, о Симеља?!
камсола, -е, ж. каписла, мјесто гдје се активира пушчани метак. – Груну 

камсола ко грум и одби Тривуну три прста десне руке.
канат, -а, м. сложен ред дасака или трупаца дрва. – Имају Крчмари неколико 

каната суве тренице за столарије, мугли би купити од-њи.
канда, прил. као дa. – Људи, канда сам то неђе видијо Бога ми муга. Ра
кандилити, кандилим, несвр. дворити, специјалпо чувати. – Ја нећу ни теби 

кандилити, таман да си ми на-око изашо. Рд
каније, канија, pl. tantum. корице дугог источњачког ножа. – Повргоше каме 

у каније, потегоше плетене канџије, па и сташе њима ударати, пуца кожа коњма по 
сапије. нп

канити се, каним се и канем се, свр. оставити неке послове, одустати од 
намјере. – Каните се људи кои све обећавају и млого причају.

кано, прил. као, као што је оно. – Учини и мени кано њима, Бок ти велики 
дао.

кантар, кантара, м. гвоздена справа за мјерење терета. – Кад се наш Славко 
вратијо из војске, кобарисо прелијепо. Вагно би прео деведесет ока а ја рачам да га 
ни едан кантар не би муго посигурно извагати.

кантарати, -ам, несвр. псовати све по реду. – Ено се Ремићани свадили пa се 
матерају и кантарају све свеце са небеса. Ст

канути, -нем, свр. пасти, капнути. – Од ове његове рађе кане и по која пара 
на-дан. Вр

канчелати, -ам, несвр. правити капчело намотавањем пређе за тару и 
ткање. – Уитро ћемо канчелати пређу и припремити тару да откамо биљац.

канчело, -а, с. намотана пређа за ткање. – Има Стоица три канчела пртенине.
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канџија, -е, ж. кожна трака нa штапу за тјерање стоке. – Довати Млађо 
кулаша малко канџијом по репу и ун се ритну ко ис-пушке.

капавица, -е, ж. пећина или јама у којој капа вода. – Слазили су на танке узице 
у ледене јаме капавице. нп

капак, капка, м. дрвени поклопац нa прозору рaди заштите од вјетра. – 
Метни капке на прозоре, пуше јака бура, поразбијаће цако.

капара, -е, ж. новац уложен унапред као залог. – Дали смо јуче Чали капару да 
купимо ливоду мићиле.

капарисати, -шем, свр. резервисати, положити новац као залог за нешто. – 
Капарисали јапију, попили ракију и оманули рука.

капац, капца, пр. моћан, снажан, издржљив. – Није Миле капац нусити 
толики терет на –себи, видите ли да е нејачак.

капаћуда, -е, ж. игра капама које се шутирају ногом. – Оћемо ли се поиграти 
капаћуде на овој ледини?

капељ, капеља, м. ситница колик једна кап воде. – Није пало ни капеља кише 
от прољетос. По

капљевина, -е, ж. мрс који капа сa печења прилоком окретања на ражњу. – 
Примакни ту капљевину да уз ракију мало проубамо.

капислара, -е, ж. врста пушке кремењаче. – Пунеси капислару да ловимо 
данас по-шуми. Ро

капница, -е, ж. мјесто на крову одакле капа вода. – Прокапале капнице на 
Маркановој кошари у Долу.

каприц, -а, м. инат, контрирање. – Нећу њему казати баш у каприц пa нека 
пукне.

капурица, -е, ж. горња страна врата у пса. – Увати пса за капурицу и не бој 
се да ће те ујести.

карабит, -а, м. врста горива за лампу. – Дунеси мало карабита из Варцара кад 
одеш на дернек.

карабитуша, -е, ж. лампа која троши карабит. – Најбоља е лампа карабитуша 
за ове наше вјетрене крајове јер је не трне вјетар.

каравека, -е, ж. смицалица, кривина, превара. – Направили су им разне 
каравеке и заврзламе па и водају ко слијепе.

карамбол, карамбола, м. расуло, неред, пропаст. – Какав је ово карамбол 
волики вође прет-кућом?

карати, -ам, несвр. критиковати. – Не карај ме мила мајко, сан је томе крив. 
нп

карика, -е, ж. алка, обруч. – Поспадале карике са све четри трупине у-кола, 
шта ћемо саде.

карлава, -е, ж. дрвена каца за помије, спирине, сплачине. – Карлава се расу-
шила пa не држи спирине.

карлица, -е, ж. дрвена овална посуда за варенику, шкип. – Најљешви је млади 
скоруп ис-карлице у дрвеном мљечару.

карличица, -е, ж. мања карлица. – Прокисла ми јуче една карличица варенике, 
било спарно вријеме.

карта, -е, ж. хартија, папир. – Имаш ли карте да замутамо коју цигару дувана?
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карта, -е, ж. улазница, прпоусница. – Јесте ли узели карте, како ћемо на-воз 
бреж-њи?

картати, -ам, несвр. развлачити вуну картама. – Довече ће нам доћи жене 
картати вуну.

картати, -ам, несвр. махати збуњено рукама. – Наша Аћуша, кад говори, само 
карта и граната рука.

картати се, -ам се, несвр. коцкати се, играти карата. – Код Свете Бабића су 
се вавијек картали полежаци и испијали чаше.

карте, -а, pl. tantum. двије дрвене лопатице назубљене челичном жицом за 
развлачење вуне. – Синоћ су жене донијеле свое карте и картале вуну код Пољићке, 
не море сама стићи од дјеце.

касап, -а, м. онај који касапи, сијече месо, месар. – Нема бољега касапа од Лује 
Пиљка на четри стране свијета.

касати, -ам, несвр. лагано трчати. – По ваздуги боговетни дан гунају куње 
да касају по-вршају.

касни, -а, -о. онај који се последњи јавља. – Ово су нам касне кунопље, а уне 
ране смо давно покиселили. Код нас се само касни купус ставља у-кацу киселити.

кастраш, кастраша, м. нож за кастрирање. – Нема Илијетина чиме ујаловити 
прасца, нема му нужа кастраша.

кастрирати, кастрирам, несвр. одстрањивати полне жлијезде хируршким 
путем, јалавити, шкопити. – Дошо тираз у село и оба наша ждријепца кастриро.

катана, -е, ж. наоружани војник коњаник. – Сретоше Стоена двије катане горе 
у Старетини планини.

катил, -а, м. крвник, онај који је пријеке нарави. – Од потурице нема већега 
катила нити га море бити.

катун, катуна, м. пастирска насеобина у планини. – У-пољу су им торови a 
у-шуми катуни.

каћун, -а, м. во сa бијелом флеком на челу. – Наш Милурда продо и зекоњу и 
каћуна у Книну.

качица, -е, ж. мала дрвена каца за кајмак или сир. – Ђурђија накупила двије 
качице сира и едну скорупа.

качкет, качкета, м. капа сa надстрешницом. – Донијо Илија из Војводине нув 
качкет и штављени кожун.

каша, -е, ж. храна за дјецу. – Дај дјетету мало каше да не плаче.
кашет, -а, м. отворена правоугаона дрвена посуда. – Навуљо Мијо пун кашет 

Бјељкушиније крушака.
кашити, -им, несвр. ситнити, дробити. – Шатанов дорат каши наше ограде 

око-плашћа ко какве сламке.
кашње, прил. касније. – Не морем ти ја саде насадити косу вено кашње.
каштиг, -а, м. заслужена казна, одмазда. – Је ли добијо унај несрећаја њиев 

заслужени каштиг?
каштиговати, -ујем, несвр. кажњавати за преступе. – Јесу ли како 

каштиговали за лоповлук унога лопова?
кашун, кашуна, м. дрвени сандук за брашно. – У-нашега Миле кашун о-три 

дијела за шенично, курузно и јечмено брашно.
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квака, -е, ж. гвоздени рукохват на вратима. – Зарђала квака на-вратије пa 
стално шкрипи.

квасилица, -е, ж. дршка са крпом у водијеру за квашење косе прилоком кошења 
траве. – Изгубијо сам неђе квасилицу, мурам правити нуву.

квеља, -е, ж. дебело, криво усукано дрво. – Каква су ово дрва, све пуста квеља 
до-квеље.

квељав, квељава, -о. усукан, квргав, није цјепак. – Ја у животу нијесам видијо 
квељавије дрва од овије.

квит, узв. готово, завршено, нема више. – Нема више посла и квит!
квоцати, -ам, несвр. стално нешто приговарати и говорити провокативно. – 

Јела стално квоца по селу и не увлачи језика у уста по ваздуги боговетни дан.
кврга, -е, ж. израслина на тијелу у облику лоптице. – О Мрга, каква ти је то 

кврга на глави?
кврго, -е, м. онај који има кврге на себи. – Куда оде наш кврго, виђе ли ико?
кврца, -е, ж. она која стално прича, меље, врије, кврца. – Наша кврца само 

меље по цијели дан и торока.
кврцати, -ам, несвр. кључати на ватри подижући поклопац неког суда. – 

Ватра врца, бакра кврца, дим на баџу одсукује.
кврцнути, -нем, свр. ударити врхом прста, чворликнути. – Асли га неко 

кврцну по нусу па му ено иде крв.
кврчити, -им, несвр. стискати и кочити прсте од хладноће. – Има неколико 

дана, нешто ми се кврче прсти у-лијеве руке чим малко застуди.
кева, -е, ж. штап сa кривим рукохватом као помагало при ходању. – Стари 

људи не мугу никако брес-кеве одати.
кевати се, -ам се, несвр. играти се кевама, игра слична савременом голфу. – 

Чобани се кевају по-цијели дан код-блага.
кевељити се, и кревељити се, кевељим се и кревељим се, несвр. кривити 

уста при говору. – Уна се стално кевељи кад говори. Станка се кревељи и кад швраке 
слијећу са грана.

кевреисати, -шем, несвр. закуцавати ексере, прибијати. – Димидија вазда 
кевреише старе брокве и поправља ограду око-сијена.

кевтати, кевћем, несвр. опонашати лајање пса док тјера зеца. – Мазало 
стално кевће ко да му је мува подасуло, прошћеш.

кеза, -е, ж. она која при говору криви уста и показује зубе. – Нашој кези нико 
не море завезати језик да мучи.

кезало, -а, м. онај који се при говору кези. – Од унога кезала из Алапића није 
било веће добричине у-нашом крају.

кезити се, кезим се, несвр. кривити уста при говору показујући зубе. – Шта се 
кезиш, буди наормалан исан.

кезме, -та, с. младо прасе. – Набавили смо едно кезме за Божић. Ва
кезмешце, -та, с. хипокористик именице кезме. – Поситно уно кезмешце што 

су јуче набавили.
кекнути, -нем, свр. пасти изненада са неке висине. – Бога ми ун добро кекну 

на-ледину са Видесилове крушке.
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келекеш, -а, м. смјеша блата и снијега. – Расквасијо се пусти келекеш по путу 
пa се не да одати.

кељ, -а, м. комад камена као циљ или мета у игри кељања. – Постави кељове 
да се кељамо по вако лијепу времену.

кељање, -а, с, гл. им. игра гађањем кељева. – Кељање је лијепа чобанска игра 
која се највише играла код-нас.

кењерати, -ам, несвр. споро радити, отезати са радом. – Шта чекате, што 
кењерате, пожурте мало.

кењерало, -а, м. онај који споро рaди, кењера. – Не води ми више унога 
кењерала на ливоду тако ти Бога.

кењкати, -кам, несвр. радити споро и млитаво. – Живни мало шта ту кењкаш 
ко каква баба.

кепец, -а, м. човјек ниског раста и ситне тјелесне грађе. – Унога кепеца иш-
Ћулума није муго свако шале преварити.

кепо, -е, м. пејоратив именице кепец. – Ејвала му мајци ко е кепу Курељовог 
преваријо и надмудријо.

керати, керам, несвр. шутирати ногом лопту или нешто друго. – Чпанделија 
стално кера камење по путу ко да е, Боже ме прости сврцијо.

керач, керача, м. дебљи дрвени штап за тјерање говеда. – Муго би добити 
керач прео леђа ако не будеш слушо.

кереув, -а, м. онај који има искривљене уши. – Куда кереув умаче, виђе ли ико?
кернути, кернем, свр. шутнути ногом нешто. – Керни ми ту лопту вамо, шта 

чекаш више.
кесер, -а, м. алатка у облику крампа којом се прави удубљење у дрвету. – 

Донеси кесер од Клисаре да ископам кориташце.
кесерити се, -им се, несвр. смијати се нападно искривљених уста. – Има 

народа пa се вазда кесери и зановијета.
кесити се, кесим се, несвр. смијуљити се изазовно. – Уне цуре Курељуше се 

по цијели дан кесе и завандишу, Боже ме прости, ко да су мало шенуле.
кетан, -а, м. лан. – Јесте ли посијали кетан у Бачушама?
кетаниште, -а, с. мјесто гдје се сије кетан. – Метни страшило у кетаниште 

да не зобљу врепци шјеме.
кец, кеца, м. слаба оцјена, јединица. – Добијо Неђо данас два кеца.
кецати, кецам, несвр. просипати, размазивати. – Пази мало како кречиш, 

немој кецати.
кеча, -е, ж. врста покривача на леђима коња. – Понеси кечу пa метни парипу 

на леђа.
кечина, -е, ж. аугментатив од именице кец. – Добијо Здравило кечину из 

рачуна пa га ћаћа издеро прутом.
кечити се, -им се, несвр. вјешати се о нешто, запињати, качити се. – 

Одмакни се, шта се кечиш ода -ме цијели дан.
кибицовати, -ујем, несвр. посматрати, гледати, пазити. – Шта то ти мали 

кибицујеш, да нијеси опазијо вука?
кидати, -ам, несвр. чистити шталу oд ђубрета. – Ено уни клапци Вунини 

све-јутро кидају кошару.
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кидисати, -шем, несвр. крвнички нападати некога. – Кидисали Милићи, оће 
да убиљеже пут прео Пољића армана.

кијамет, -а, м. мећава, невријеме. – Пусти je кијамет освоијо, не море се од-
леда ис-куће излазити.

кијати, кијам и кишем, несвр. кихати, кашљати. – Ено Видесила кија, не 
увлачи језика у уста отка e покисо пот-крушком.

кик, кика, м. шумовити врх брда. – Више Преоца у -вр Кика има крушка.
кика, -е, ж. разбарушена коса изнод чела. – Склони ту кику ш чела, што 

правиш налет от-себе.
кикаш, -а, м. мушкарац дуге и неуредне косе. – Куда оде Шобатов кикаш из 

села?
кикаша, -е, ж. женска особа сa кикама изнад чела. – Састали се кикаш иш 

Чегара и уна кикаша из-Рора, није било на збору два гаднија исана.
кикило, -а, м. пејоративан назив за мушкарца сa кикама на глави. – Неће 

кикило пријански да ради да му дукат даеш на-дан.
кикља, -е, ж. врста сукње, женска хаљина. – Скрои малој Цуи што кикље. Вр
кикот, -а, м. весео и гласан смијех. – Чуе се некакав кикот у Илијетиновој 

кући, сигурно ће вечерас тамо бити прело.
кила, -е, ж. испупчење, перфорација, хернија. – У Гајана e била кила колик 

пола мисираче, не буди примијењено.
килав, -килава, -о. онај који има килу. – Прођи се Лазурде, ун je бијо килав 

отка се родијо.
килавити, килавим, несвр. отезати сa послом, мрцварити. – Пожури с тим 

послом, шта више килавиш?
киле, -е, м. надимак за килава мушкарца. – Зна ли ико ђе оде наш киле?
киле, кила, pl. tantum. мања кухињска справа за мјерење мањега терета. 

–Ајде, кућо муја, донеси од-Гајана киле да измјеримо колико има меда од унога 
првога роja.

килит, -а, м. катанац, локот. – Не да се откључати килит на мљечару, мура 
да га e неко покваријо.

киљер, -а, м. остава за храну и посуђе. – Бог убијо ко e изумијо на киљер 
стављати пенџер. нп

киндисати, -шем, свр. намјеравати себи одузети живот. – Ћијо сам јуче сам 
себи киндисати од-муке и чемера. От

кинта, -е, ж. ситна пара, мрвица. – Ун нема ни кинте у џепу, камоли динар.
кињити, кињим, несвр. задиркивати, реметити ред и мир. – Не кињите дјецу 

кад вам кажем, пуштите и нека се играју и шаликају.
кипити, -им, несвр. 1. кључати на ватри и пресипати се из суда. – Ено кипи 

вареника, лети скини бакрач са-ватре. 2. зацрвенити се oд смијеха. – Ено Лазе сав 
кипи од смија.

киријати, -ам, несвр. плаћати станарину или радити на надницу.1. – Наши 
радници на Пилани цијела живота киријају јер немају своије кућа. 2. Уни цијела 
живота киријају на-надницу.

киташа, киташица и кићанка, -е, ж. капа сa китама. – Устако Миле капу 
киташу и отишо цркви. У Стекеровције на збору ко-цркве, у-цура се тресу сребрени 
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гердани а у-мумака капе киташице. На-капи кићанки је девет праменова црне свиле 
за девет браће Југовића.

китина, -е, ж. снијег који се отапа у шуми и пaдa са грана. – Не море се 
у-шуми радити од пусте китине, пада чоеку за-врат.

китњача, -е, ж. укусна пољска јагода. – Набрала Лакетовка пуну раљику уније 
јагода китњача доље у Кллизавица.

кисати, -ам, несвр. заплакивати се. – Шта ту кисаш, прекини више. Пб
кисо, -е, м. 1. онај који киса или стално за нечим плаче. – Прођи се унога кисе 

из Пеуља, поваздан киса и цмоли. 2. онај који мало киси и осјећа се на кисели купус 
или друго. – Кисо киси a бала му виси.

Кићо, -е, м. хипокористик именице Крстан. – Није било љешвега мумка од 
унога Киће Травара.

кицош, -а, м. помодар, лицкало, наперало. – Знате ли ви јадне не биле да се 
унај кицош из Алапића три-пута женијо.

кицошити се, -им се, несвр. тјерати моду, правити се важан. – Нико се не 
зна кицошити ко цуре Роркуше пa нека прича ко како оће.

кичити, -им, несвр. упорно гледати отворених очију без трептања. – 
Одмакни се, шта кичиш ко мачак у џигарицу.

кич, узвик за подстицање бика на краву. – Кич шароња!
киштра, -е, ж. дрвена решеткаста гајба за воће или нешта друго. – Накупи-

ли су неколике киштре шљива доље у-башчи.
кишић, -а, м. дрвени котур за намотавање конца. – Купи ми неколика кишића 

конца горе на граду.
клада, -е, ж. неуобличен комад дрвета. – Преврните ту кладу да се осуши пa 

ћемо je испилати у дрва.
клампа, -е, ж. метална копча за причвршћибање дрвета приликом тесања. – 

Ма, неђе ми се клампе замеле, не мугу и наћи.
кланџати, кланџарати и кланџијати, -ам, несвр. дуго ходати пo блату 

и беспућу. – Дмитар сваки дан кланџа за овца по-пољу. Ми ти болан под-јесен 
кланџарамо по-шуми тражећи печурака. Никола сваке вечери кланџија испод села и 
тражи свога путаља.

клапити, -им и клапнути, нем, свр. ударити некога пo глави. – Клапила ra e 
даска пo глави, памтиће цијелог живота. Јуче ме клапну проштац по руци, све сам 
звијезде изброијо на небесије.

клапац, -пца, м. младић oд тринаест дo осамнаест година. – Чи je уно клапац 
што прође испрет-куће?

клапчић, -а, м. дјечак oд седам дo десет година. – Брескаран овај клапчић 
нашога Шмијајла.

клапузан, -а, м. несташан младић, клапац. – Осилијо се унај клапузан 
Шобатов пa дрљуца у ове наше клапце.

класти, кладем, несвр. сипати из већег у мањи суд кашасту храну. – Јеленко 
сваки дан кладе радниције крану на штреки на-Млиништије.

клачина, -е, ж. мјесто гдје се пече камен и прави креч. – На-Клачини више 
Преоца има неколико кречана ђе се пеко креч.
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клашња, -е, ж. врстa ћебета. – Прострле жене клашње пo Пољића арману 
да се суше.

клемпав, клемпава, -о. онај који има велике и одваљене уши. – Нема више 
клемпавије људи ко некада.

клемпо, -е, м. надимак за мушкарца са клемпавим ушима. – Ко ће нашем 
лемпи стати у-крај кад не зна ни ђе рдијеши ни ђе веже.

кленић, -а, м. млади клен. – Пошјеко неко унај кленић у-нашом Цијепцу.
кленовина, -е, ж. грађа oд кленовога дрвета. – Најтврђи су зупци за грабље 

од кленовине и мукиње.
клеп, -а, м. траг клепца на KOСИ приликом клепања. – Ова се коса сва забрусала, 

нема клепа ни зерице. Шу
клепати, клепћем, несвр. откивати косу клепцем. – О Лакета, ајде клепћи 

косе док ја едну цигару попушим.
клепац, -пца, м. врста чекића за клепање косе. – Набавијо ћаћа два клепца у 

-Мркоњићу од Зонића ковача.
клепка, -е, ж. звоно на домаћој стоци. – Испо звечак ис-клепке на-нашом 

вилашу па се овце збуниле и не иду за-њим.
клепнути, -нем и клепити, -им, свр. ударити некога јако пo глави. – Клепну 

гa оклагијом пo глави и ун се сав обезнани. Ако те клепим овије штапом, знаћеш 
како се старији почитује и слуша.

клепчица, -е, ж. мала клепка која се везала око врата јањцима. – Свежите на 
уно трзе клепчицу да се не изгуби из-јањаца.

клиберити се, клиберим се, несвр. чудити се кривећи уста. – Одмакни се од 
котла, шта се ту клибериш?

климати се, -ам се, несвр. клатити се, мрдати се тамо-амо. – Клима се уно 
коље у -огради, мурамо га некако уплести прућом.

климатати се, -ам се, несвр. убрзано се климати. – Климатају се ове љесе на 
мало јачем вјетру.

клинцов, клинцова, м. одрастао дјечак, мало несташан. – Пазидере унога 
клинцова што се пеља пo Чалиније јабука.

клинџо,-е, м. пејоративан назив за одраслог дјечака који je нагло израстао. – 
Смири унога клинџу да не арла по-кући.

клињо, -е, хипокористик именице клинац. – Унај се Миланов клињо највише 
игра с мачићије.

клип, клипа, м. 1. плод кукуруза на стабљики сa зрном и омотом. – Доље 
у-Врбљаније, уни клипићи куруза колик педаљ, a у-Бачкој клипови колик лакат. 2. 
дебља цјепана дрвета. – Ти Мићане ове метарице само испрокулај на клипове, a jа 
ћу то кашње исцијепати у праве цјепане за шпорета.

клипа, -е, ж. комад цијепаног дрвета, ивер. – Дунеси коју клипу сa куцанице 
за одлоге.

клипан, -а, м. одрастао несташан младић. – Шта унај клипан тамо ради?
клипача, -е, ж. несташна одрасла дјевојчица. – Чија e уно клипача што се 

стално смије свему и свачему?
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клис, -а, м. комадић штапића oд педља који je на врховима заклишен као 
писак у свирала који служи у игри клисања. – Направијо сам клис од кленовине, 
ајмо се мало поклисати више Аћушине долице.

клиснути, клиснем, свр. нагло побјећи сa некога мјеста. – Клисну Лазата 
ниж-њиве за-јањције ко небеска муња.

кловине, кловина, ж. велика прождрљива уста. – Погледај кловина у унога 
дерана, брате мили.

клонути, клонем, свр. изгубити снагу, опасти духом. – Клонули смо душом и 
тијелом жалећи за покојније ћаћом.

клопарати, -ам, несвр. узастопно лупати предметом о предмет. – Врата 
стално клопарају на-вјетру.

клоцови, клоцова, м. трап кола без точкова подигнут на неке носаче. – Остав-
те тај трап и подбацте клоцове испод-њега.

клошар, -а, м. пропалица, преварант, нерадник. – Клошари ће му главе доћи 
буде ли се ш њима дружијо.

кљај, -а, м. мраз у раном прољећу који оштети усјеве. – Побијо кљај сав гра 
ове године, неће га бити ни зрна. Че

кљајати, -ам, несвр. таворити, тешко се опорављати. – Симеун кљаја и 
борта од преладе цијело прољеће.

кљакав, кљакава, -о. онај који има оштећене прсте на рукама. – Дмитар je у 
обе руке кљакав и сапет ко да му je букагије вргло на-њи.

кљако, -е, м. онај који има оштећене прсте на рукама. – Ама људи, оженијо 
се кљако Патушић.

кљасица, -е, ж. жена која има оштећене руке па не може квалитетно 
радити женске послове. – Наша кљасица није мугла купити сијено, била joj укочена 
рука.

кљаст, -а, -о. сакат, онај који je оштећених руку или ногу. – Немој се ругати 
кљасту и ћораву чељадету, то e од-Бога.

кљештац, кљештаца, м. тјеснац, кланац, скучен простор. – Уватила нас киша 
у уноме кљештацу испод Рокина дола.

кљештине, кљештина, ж. ливада или њива са много камена старовника, 
врлетан терен. – Не дају се уне кљештине орати доље у Пуздриније Урвина.

кљувати, кљујем, несвр. избијати из јајета, земље и сл. – Напо ми се чир, 
прошћеш на врату па то кљује у музгу по -цијелу нућ.

кљукати, -ам, несвр. трпати преко мјере храну у уста или друго. – Видесило 
поваздан једе и кљука у-се ко у какву врећу.

кљукуша, -е, ж. храна слична попари–Направила матер кљукушу, сити смо 
се наели.

кљусе, кљусета, с. старо и онемоћало коњче. – Јадно кљусе нит пије нит пасе, 
не познаје саибију на се. нп

клљусина, -е, ж. аугментатив именице кљусе. – Подајте уну кљусину 
Циганије кад наиђу кроз село.

кљуцати, -ам, несвр. лагано и учестало лупкати у неки предмет. – Дјетлић пo 
цијели дан кљуца у-смрче и јелике у Рогуљиној долини.
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кљуцнути, -нем, свр. једном лагано ударити у нешто. – Кад пијето кљуцне 
кокош уна се одма умири.

кљуцо, -е, м. онај чији говор личи на кљуцање. – Наш кљуцо никад није на 
вријеме дошо на посо.

кључана, -е, ж. врста дрвене браве на сеоским зградама. – Развалила се 
кључана на поети, мурамо правити другу. МС

кмеза, -е, ж. размажено дијете, маза. – Не ваља од дјетета правити кмезу и 
мазити га прео-мјере.

кмезити, -им, несвр. често плакати без разлога. – Склони се отален, шта си 
се раскмезила пa кмезиш по-цијели дан.

кмека, -е, ж. јаук, плач нејачких особа. – Ваздан се чује некаква кмека тамо 
код Пољаревића куће.

кмечити, -им, несвр. јаукати, плакати пригушено. – Кмече дјеца, мура да су 
гладна.

кнап, узв. по мјери, таман, одговара. – То је одијело теби кнап, ко саливено.
књаз, -а, м. кнез, сеоски старјешина, богат човјек. – Виђе ли ико књаза из 

Алапића куда одмагли.
коба, -е, ж. дрвена посуда за вађење воде из бунара. – Упала коба у бунар, по-

неси комин да извадимо.
кобарисати, -шем, свр. развити се, надоћи, стасати. – Бога ми, унај Ђанин 

клапац подобро кобарисо.
кобацати се, -ам се, несвр. ритaти се, бацати се ногом. – Не кобацај се вуци 

те не изјели тако врлетна.
кобацнути се, кобацнем се, свр. ритнути се једним трзајем ноге. – Пази се 

кулаша, има адет кобацнути се и ударити чоека.
коб, -и, ж. несрећа, зло судбина. – Гуни гa некаква коб од ране младости.
кобечити се, кобечим се, несвр. искривљивати се у страну. – Тамо се, шта се 

кобечиш, ко да e ово све твое.
кобилача, -е, ж. погрдан назив за развијену женску особу. – Види уне кобилаче, 

има сто ока у-њој.
ковељанија, -е, ж. гужва, петљанија, замршеност. – Каква e ово волика 

ковељанија и петљанија?
ковељати, -ам, несвр. некако преживљавати, деверати. – И-наш Дмитар 

некако ковеља на овој пустој брезбрашници.
ковтисати, -шем, несвр. навалити цијелом снагом на некакав посао. – Лашње 

мало, шта сте ковтисали, има дана, покосиће се. Ро
ковча, -е, ж. копча, спона. – Направде ми Тривуне едну ковчу од поврасца сa 

унога лонца.
ковчати, -ам, несвр. 1. схватати, разумијевати. – Унај мали Миле Ђубића 

добро ковча рачун, али се у-свирке и даворије не разумије, диби-дус. 2. нешто 
закопчавати. – Како то одаш стељо стељави, што не сковчаш тај каиш на-лача, 
видиш да ће ти спасти пa ћеш одати голије гњатова, научи се ковчати лаче.

когоћ, фраза. кo год, било ко. – Когоћ наиђе нека сврати и попије ракију.
когоћице, изведеница oд фразе когоћ. – Когоћице наиђе, нека мало одмори и 

попије коју чашу ракије. Ст
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кожун, кожуна, м. капут oд овчије коже без рукава. – Мијо испаро нув кожун 
клижући се на -њему пo снијегу низ Окретавац.

кожушина, -е, ж. велики кожун дo земље. – Моj мили Боже, количачку je 
кожушину Дмитар Перишић скроијо од овнујскије кожа, плази пo земљи.

којеко, замј. свако. – Немојте устављати којекога, нека иде своије путом.
коицацни, коицни, колицни, -а,-о и коишашни, коишни, колишни,-а,-о. посве 

мален. – Мили мој Боже , коицацни je овај наш криво, нема два лакта у-њему. Коицни 
си, јадан ли си. Колицни су ови купијери, већи су љешници од-њи. Коишашни је 
мали Перица, нема по-метра дужине. А, коишни си кукавче едан, што те матер боље 
не крани да нарастеш. Колишно е уно дијете Јелкино, Боже ме прости, мање од-
лакта.

кокија, -е, ж. мирис, воњ, смрад. – Ова ракија има лијепу кокију и мало удара 
на смреку.

колан, -а, м. шири кајиш oд сукнене тканине којим се коњу испод стомака 
причвршћује самар на леђима. – Притегни парипу колан мало чвршће, далеко e 
Преодац и млин, муго би превалити товар.

колиба, -е, ж. дрвена зградица на селу за младе брачне парове. – Уз сваку 
богатију кућу у селу, била e пo една мања колиба.

колибица, -е, ж. пастирска кућица у шуми или у пољу код тора гдје ноћивају 
овце. – Покојни Дмитар je пола вијека прележо у колибици код оваца.

колијер, колијера, м. крагна кошуље или капута. – Ђе си искаљо колијер, да 
нијеси бацо камена с рамена?

коликање, -а, с. гл. им. игра љешницима која се зове „поколико“. – Оћемо ли 
се мало поколикати, мени је коликање по-вољи.

коликати се, -ам се, несвр. играти се коликања. – Данас ћемо се коликати 
цијели дан пa ко добије.

колник, -а, м. сеоски пут куда се возе запрежна кола. – Мурамо поправити 
колник кроз село, направила вода велике рупе.

коломаст, -и, ж. паклина, мазиво за точкове запрежних кола. – Јесте ли под-
мазали кола уном нувом коломасти?

колчити, -им, несвр. ограничити пут или плац побадањем коља у земљу. – 
Уитро ћемо ићи колчити темељ за-куће.

количачки, -а, -о. колики, колика, колико. – Jоj, количачки je пласт сијена 
садијо Јоја Пољић!

кољеновић, -а, м. онај који је поријеклом oд доброга рoдa, кољена. – Уно ми 
je рећи кољеновић, брате си ме муј мили.

кољуждрање, -а, гл.им. с. отимање око ситница уз свађу. – Поваздан се чује 
некакво кољуждрање између Шобата и Чегара.

кољуждрати се, -ам се, несвр. свађати се и ширити нетрпељивост. – Дјеца 
се стално кољуждрају у-игрању.

комарица, -е, ж. ситна досадна мушица која се највише врзма око каце у којој 
je ком за ракију. – Ама, људи, кои ђаво донесе ове силне комарице код котла пa се 
чоек не море бранити од -њи.

комин, -а, м. дуга мотка за отварање баџе на крову куће. – Узми комин пa 
отвори баџу да изађе дим, не море се остати у –кући.
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комешање, -а, гл.им, с. припремање нереда, гужвање. – Какво e то тамо 
комешање и гунгула?

комора, -е, ж. роба која идe уз удавачу на свадби. – Уз комору иде коморџија 
и о комори води бригу.

коморџија, -е, м. онај који je задужен за комору у сватовима. – Јамлим да e 
бијо Мари коморџија покојни Плоскан.

комуша, -е, ж. чука, остатак кукурузног клипа. – Донезде малко комуше да 
одложимо ватру.

комушање, -а гл. им, с. брање и спремање кукуруза. – Муj драгане, стигло 
комушање, ајмо брати па се узимати. нп

конак, -а, м. преноћиште. – Оде Дуцко у-млин на конак код Бенића у Пре-
одац.

конат-есап фраза. згода, наперанција, могућност. – Види пустог конта и еса-
па у Тодорца Баришића.

кондуре, кондура, ж. грубе ципеле, цокуле. – Ко ти купи те кондуре Бог га 
прокло?

контати, -ам, несвр. рачунати, сабирати. – Контају ли и нашега Ику међу 
-људе?

коњогриз, -а, м. крупна трава за коње. – Пуне наше њиве коњогриза.
коњушар, коњушара, м. чувар коња. – Стигли куњи нема коњушара.
копилац, -лца, м. надимак за мушко дијете рођено ван брака. – Чи je унај 

копилац нако несретан?
копиле, -копилетата, с. ванбрачно дијете. – Копиле зна бити лијепо ко јабука.
копрцати се, -ам се, несвр. трзати се извлачећи из какве гужве. – Кад je наш 

Марко погодијо вука више-Шумњака, вук се мало копрцо у уном трњу, a ондак се 
умиријо.

копунити се, копуним се, несвр. опитати се, противити се. – Ун се вазда 
нешто копуни и љути.

копуница, -е, ж. онај који се успјешно брани oд напада. – Није било веће 
копунице од Циге Дреновића у цијелом селу.

корда, -е, ж. обла врпца у облику дебљега канапа омотана протканом гумом 
у којој се налази барут и служи за потпаљивање и активирање експлозива. – Кад 
je Никола Дреновић копо бунар, запали корду да пукне лагум и, шта имаш вићи муј 
мили брате, лагум није пуко никако.

корити, -им, несвр. чинити прекор, опомињати, критиковоти. – Кад je Лујо 
пребијо косу доље у Мукиња, ћаћа га стаде корити и умало га не претевари уније 
косиштем прео леђа.

коричњак, -а, м. нож на склапање са корицама, шклопац. – Најбољи су били 
уни коричњаци из-Мркоњића што и je Ковчалија нусо и продаво пo селије.

косиште, -а, с. дрвена држалица за косу којом се КОСИ трава. – Ето, колико 
ми je година, али не тувим да e ико знао направити боље косиште од кума Симе 
Жижића.

коће, узв. нека, добро је. – Искосијо ја Клизавице. Коће, коће кућо муја.
кочак, -а, м. ограђени простор за телад у згради за стоку. – Код нас je кочак 

бијо иза врата у кошари и у-њем теоци кои се нијесу везали за-јасле.
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кочет, -и, ж. козија длака. – Од кочети су се код-нас ткале куњске зобнице и 
брздари за сир, a руво није никако, јер je кочет посве груба.

кравити, кравим, несвр. отапати нешто што је замрзнуто. – Ко e кравијо 
месо на-зимском сунцу, тај се меса није наијо.

крагу, узв. дo врага, иди врагу, хајде ђаволе. – Разбијо се прозор! Ај крагу!
крајцар, -а, м. ситан новац. – Ун нема ни крацара у џепу.
краште, узв. иди дo врага, нос тe ђаво. – Превалијо се пласт. Ај краште.
крвавица, -е, ж. специјалитет oд животињске крви. – Направила Стана 

добру крвавицу, прсте би поијо.
крдисати, -шем, свр. растурити, поразити, расути. – Сву им Срби војску 

крдисаше на широком пољу од мегдана. нп
кревељити се, кревељим се, несвр. ругати се некоме кривећи уста. – Што се 

кревељиш ко да си пјан.
крезав, крезава, -о, и крезуб, -а, -о. онај којем je извађен понеки зуб. – Нема 

ништа гадније од крезава исана. Крезуб чоек се измиче од народа да мање говори.
креја, -е, ж. шарена птица укусног меса. – Видијо сам јуче двије креје горе 

више Дреновића дола
кремен, -а, м. тврд камен из којега се изазива искра. – Довати ми чакмак, 

кремен и труд да припалим лулу.
кремењача, -е, ж. пушка капислара. – Донијо стриц Шајко некакву кремењачу 

сa Тирола кад се враћо из рата.
кренути, -ем, свр. креснути шибицом, припалити, ужећи. – Деде крени да 

припалимо по едну цигару.
крепа, -е, ж. болест oд које крепава благо. – Појавила се некаква крепа пa 

бетериса све ситно благо.
крепалина, -е, ж. стрвина, лешина. – Ено некакве крепалине доље код Тосића 

кошаре.
крепати, -ам, свр. угинути. – Нема за тежака веће несреће ко кад му крепа 

крава, a ситна дјеца освое.
крепо, -е, м. онај ко je неухрањен, костур, ребуд. – Крепо једва ода по-црној 

земљи и вија се ко ражена самка.
креса, -е, ж. гвоздена справа којом се креше камен. – Довати ми кресу да овај 

камен мало уредим за подумијенте.
креса, -е, ж. палидрвце, шеверин. – Имаш ли коју кресу да припалим ватру?
кресати, -шем, несвр. 1. обликовати камен кресом. – Нико није боље кре-

со камен за зидове од Стоена Бошњака. 2. сјећи гране сa дрвета. – Уитро ћемо 
ићи у-шуму кресати јањције јелове четине. 3. сјећи крупније комаде меса у некакав 
суд. – Млађо Ракаров кресо до подне цијело јуне у кото за даћу покојном Чали. 4. 
говорити гласно и реско махајући рукама. – Кад наш Кресан говори, креше рука и 
шкрипи зубије, реко би ватра сијева.

креснути, -нем, свр. изазвати искру ударом о камен или метал. – Кад Мијо 
кресну крампом у-камен, само свјетлице сијевају на све стране.

кречана, -е, ж. пећ у којој се пали креч. – Едне ће ти године унај Роглавац 
из Срдића Долине купити двије вреће креча доље на-Клачини из Бенића крачане. 
Навали киша, муј брате, и обе вреће прогоре и креч испане.
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крива, -е, ж. 1. жена која се искривила oд терета. – Није било веће криве 
у-нашем крају од покојне Јовашиновке. 2. криво дрво у шуми одређено за сјечу. – 
Јуче нам je лугар дозначијо неколике криве горе у-шуми.

кривда, -е, ж. неправда, непоштење. – Ово није правда вено кривда.
кривити, кривим, несвр. оптуживати некога, теретити. – Ја њега кривим 

за нанесену штету јер ми је потро зоп и кривићу га доклен се даље муре.
кривити се, кривим се, несвр. дерати се, галамити плачући. – Што се кри-

виш ко да те напало сто вукова.
криво, -е, м. танак, висок, искривљен мушкарац. – Наш криво е у војсци бијо 

кувар.
кривоја, -е, м. човјек који искривљен хода. – Не мореш унога кривоје никако 

умолити да ти што помогне.
кривонос, -а, м. онај који има крив нос. – Немој нашега кривоноса ништа пи-

тати ништа не зна под милим Богом.
кривоуст, -а, м. онај који има искривљена уста. – Јеси ли видијо унога њијева 

кривоуста шта направи?
кривошија,-е, м. онај који има искривљен eрат. – Нашег кривошију не море 

надговорити пет села.
кривудав, -кривудава, -о. искривљен пo цик-цак линији. – Лагано восте дрва, 

пут je клизав и кривудав.
кривудати, -ам, несвр. ходајући одступати oд правца. – Ун не иде правим 

путом вено вазда кривуда и страња.
кризмати, -ам, несвр. критиковати, указивати на грешке. – Не вриједи њега 

кризмати кад не слуша.
кричити, -им, несвр. говорити, молити, савјетовати. – Кричијо сам jа њему, 

али не вриједи будалу шјетовати. Ст
кркати, кркам, несвр. халапљиво и обилно јести. – Ено и, кркају ко какви 

прасци пa леже по-цијели дан испод кленића.
крканлук, -а, м. неодмјерена, претјерана гозба. – Онога крканлука ко на 

-даћа, глава не виђе у ово своије година.
крља, -е, ж. мјесто одакле je извађен зуб. – Посврлија e имо неколике крље пa 

e неразговијетно говоријо.
крљав, -а, -о. онај који нема један или више зуба. – Није се муго Неђо нако 

крљав ни оженити и да е ћијо.
крљатак, -тка, м. остатак нечега одломљеног. – Преби Млађо јуче косу и 

остаде унај крљатак пa е муро преварити код ковача.
крљо, -е, м. крљав мушкарац који нема један или више зуба. – Кад се крљо 

вратијо из војске, купијо е румунику.
крма, -е, ж. храна, зимница за стоку. – Јеси ли прибавијо крму за-благо?
крма, -е, ж. дрвена лоптица којом се игра у игри „кевања“ или „крмања“. – 

Окружи нам едну крму пa ћемо се данас крмати.
крмак, -мка, м. прасац, велико крме за клање. – Код-нас су се на-Дмитровдан 

куповали рањски крмци на марвеној пијаци.
крмача, -е, ж. расплодна прасица. – Наш je Симата држо по-двије крмаче с 

крмадије.
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крме, -та, с. мало прасе. – Купили су јуче едно крме пa ће пећи.
крмеља, -е, ж. прљавштина на ивици ока oд ненаспаваности. – Пуне му очи 

крмеља од пусте ненаспаваности.
крмељив, -а, -о. онај који има крмеље у очима. – Ништа нема гадније од 

крмељива исана.
крмеукање, -а, гл.им. с. пригушено, болно јечање и плакање. – Пуно e село 

пустога крмеукања иза свакога рата.
крмеукати, крмеучем, несвр. тихо, болно и жалостиво плакати. – Јадна 

Стана вазда крмеуче за покојном Борком.
крнтија, -е, ж. старудија, нешо што je амортизовано. – Саво e купијо некакву 

крнтију пa му се не да упалити никако.
крњити, -крњим, несвр. нарушавати неку цјелину. – Ко крњи ово огледало?
крпале, крпала, pl. tantum. диo запежног прибора приликом орања. – Јеси ли 

дово крпале у-ред, уитро ћемо ићи орати.
крпар, -а, м. онај који je обучен у рите, стару искрпљену одјећу. – Није било 

већега крпара од несретног Ковчалије.
крпаре, крпара, ж. врстa простирке направљене од крпе. – Откала e Ђурђија 

нуве крпаре па прострла по-кући.
крпеж, -и, ж. оно што је скројено oд крпа. – Од крпежи нема стражње одјеће.
крпењача, -е, ж. лопта oд крпе. – Ми нијесмо знали каква e гумена лопта вено 

смо правили от-крпе уне крпењаче пa ћудали по-ледина.
крпљачина, -е, ж. оно што je направљено oд отпадака, крпа и сл. – Није уно 

у Мијајла капут вено некаква крпљачина от-старије рита.
крпуша, -е, ж. паразит који живи на овцама. – Купи у граду шугована да 

бранимо јањце од крпуше.
крсти, крсти и крстију, pl. tantum. карличне кости. – Боле крсти, оће оба ока 

да искоче из главе.
крстине, крстина, pl. tantum. диo самара са укрштеним полугама. – Не море 

се са оније самаром у-млин, климају се крстине.
кртина, -е, ж. хрпа земље коју je избацила кртица на ливади. – Дала кртина 

крагу сву ливоду доље у-Пландишту.
крчало, -а, с. дебљи колац на малим ојама који служи за усмјеравање плуга 

прилоком орања. – Сломило се уно дреново крчал о на-нашом плугу.
кртичити, -им, несвр. радити тежак посао пo мраку. – Наш је Блаже 

кртичијо цијела живота и никад кукавац није имо двије краве.
крчевина, -е, ж. ливада настала искрчивањем терена. – Чувам овце испод 

крчевине, дођи драги биће прчевине. нп
крчити, крчим, несвр. 1. чистити терен искрчивањем. – Кад ћемо ићи крчити 

ливоду? 2. спавати уз гласно хркање. – Кад Видесило спава, крчи, све се разлијеже 
око-њега. 3. дебљати се, повећавати масу обилном храном. – Надо се од дебљина 
па крчи ко прасац.

крџа, -е, ж. назив за стару и болешљиву особу која стално кашље. – Ено уне 
крџе Чегарове, рипа не увлачи језика у уста.

крш, -а, м. неред, хаос, нешто разбацано. – Не море се од овога крша проћи 
крос-кућу.
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кршан, -шна, -о. лијеп, наочит, згодан. – Од нашега Боре није било кршнијега 
мумка на збору.

кршити, -им, несвр. ломити, откидати. – Ој лугару ево ме у гају, кршим 
гране тражим свое јање. нп

кубурити, -им, несвр. патити се, некако преживљавати. – Уна два сиромака 
из-Рудина, нити се оженише, нити куће скућише, пa сад кукавци деверају и некако 
кубуре од -јутра до-шјутра.

кувет, -а, м. снага, јачина, способност. – Још ја имам кувета и пуле у-себи, 
гунићемо се све до округлога суда, пa ко надјача.

кудгоћ и кудгоћице, прил. куда било, на коју било страну. – Иди от-куће 
кудгоћ, само да те не гледам вођека како гњијеш и пропадаш. Иди кудгоћице, само 
да нијеси вође.

кудити, -им, несвр. омаловажавати, приписивати некоме мане. – Вратили се 
просци из Прекраје, скудило им цуру. Не ваља цуру кудити.

куђеља, -е, ж. смотак вуне на преслици, кудеља. – Драгиња опреде по-три 
куђеље вуне на-дан.

кузо, -зла, м. суд за јагоде oд смрчове коре. – Набрали смо два кузла јагода и 
боровница у шуми.

кузолаши, -а, м. опанци у облику кузла. – Направијо Чавија опанке кузолаше, 
само стати пa гледати, ет.

куја, -е, ж. керуша која има младе. – Чувај се кује кад је на кориту.
Кујача, -е, ж. планина источно oд Гламоча више Цинцара. – Нa Кујачи овце 

не мугу пасти од пусте стрменице.
кукаљ, -ља, м. чвор на канапу или конопцу који се лако развезује једним 

потезом. – Ко не свеже свитњак у-гаћа на-кукаљ муго би се, да простиш, у каквој 
брзини и потреби лако унередити.

кукило, -а, м. мушкарац кукаста носа. – Асли кукило неђе одселијо.
кукољ, -а, м. коров у житарицама који има моћ опијума. – Кад се њива не 

погнои добро, жито освои кукољ и овас, и само си утаман радијо.
кукуј, узв. куку. – Ајме мени, кукуј овој црној леди, лани ми умрије чоек, јуче 

ми грум запали поету пуну сијена.
кукуљица, -е, ж. капуљача, заштитник главе oд кише. – Наш Лужија свеже 

ћебе на кукуљицу и загрне се њиме пa му киша ништа не море таман да цеба евту 
дана.

кула, -е, ж. жена издужене, коњасте главе. – Наша кула и -није била посве 
гадна како су говорили.

куља, -е, ж. велики стомак као у трудне жене. – У Видесила e била уна куља 
ко да e куљав, Боже ме прости.

куљав, -куљава, -о. велика стомака, жена трудна. – Не зна се ко e куљави 
или Стана или Гавран.

кумало, -а, с. кумство које се наново заснива. – Па, ето, Милурда, живијо ми 
и да ти je сретно то нуво кумало, да буде берићетно и дуговјеко.

кумашин, -а, м. аугментатив од именице кум сa изразито позитивним 
емоционалним набојем. – Кумашине, ајде на ракију да проубамо ову лозовачу, веле 
да јача није долазила у село одавно.
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куњати, куњам, несвр. дријемати, цондрати. – Иди спавај, шта ту куњаш.
купијери, -а, м. кромпири. – Нема купијера ко код Гламочана на цијелој 

земљанској кугли.
курељ, -а, м. гвоздени клин на запрези приликом орања. – Немој заборавити 

понијети курељ ус-плуг
курозеб, -а, м. назив виса гдје je хладно пa свашта озебе. – На курозебу вјетар 

пуше и љети и зими.
курталисати, -шем, свр. oтaрaсити се, риjeшити се. – Е, нек си се и ње 

курталисо пa ни коза рогом не орала.
курузари, -а, м. сељаци који иду у Војводину у бербу кукуруза. – Ето курузара 

из -Бачке, чује се пјесна прео Пролина брда.
куса, -е, ж. жена ниска раста. – У нашем селу су биле три кусе.
кусаљ, -а, м. стока којој је скраћен реп. – Ми смо имали једнога вола кусаља 

пa га продали у Книну.
кусати, кусам, несвр. халапљиво jeсти крупне залогаје. – Охо, добро уни уну 

пуру кусају иако e ледена.
кусац, -сца и кусија, -е, м. низак мушкарац. – Од нашега кусца није било ни-

жега чоека. Покојни Кусија е погино на Солунскоме врунту.
кускун, -а, м. сукнена трака испод репа коња која причвршћује самар. – При-

тегните кускун и колане, шјутра ћемо зором у-млин.
кустура, -е, м. дугоног човјек. – Нема незграпније кустуре од Миркана.
кућа, -е, ж. рупa у земљи гдје се убацује сјеме. – Ископај коју кућу да посијемо 

гра.
кућати, кућам, и кућичати, -ам, несвр. копати мање рупе за сијање пасуља 

или нечега другога то је зрнасто. – Мурамо обое кућати да што прије посијемо гра, 
мугла би киша ударити.

кућиште, -а, с. мјесто гдје је некада била кућа. – У Бошњације су остала 
кућишта некадашњије Пекезовића ђе су несретни Турци пошјекли три брата мумка 
и то се племе замело у селу.

кућица, -е, ж. мања рупица за убацивање сјемена. – Поредај кућице да 
посијемо грашак.

куцања и куцатања, -е, ж. колона пaсa про парењу. – Бјеште дјецо, ето 
куцање. По цијели дан се чује под селом некаква жгевра и куцатања.

кучине, кучина, ж. отпад од ланеног или конопљиног влакна. – Све су ово 
трице и кучине што уни нама нуде.

куш, прил. куда хоћеш, куда си наумио. – Куш тако пјан код попа, јадна те 
родила, знаш ли ишта?

Л
лабрња, -е, ж. усна. – Дедере, завежи лабрње и не лабрњај више, додијо си и 

Богу и народу.
лабрњати, -ам, несвр. псовати, лагати, обмањивати. – Не лабрњај, муго би 

добити по-лабрња.
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лагарија, -е, ж. оптужба, лаж, неистина. – Мани се ти Горњепољаца и њеве 
лагарије, вазда се баве лоповлуком.

лагер, -а, м. стовариште, мјесто за одлагање нечега. – Нестало балвана на 
лагерије у-шуми, није се мугло извлачити о-снијега.

лагерити, -им, несвр. одлагати робу на лагер. – Најбоље су Подгорци 
лагерили балване у-нашој шуми.

лагир, лагира, м. полуга за коју су везане штрањге са комота за вучу. – Ја 
остављам куке и лагире, не дају ми спавати крај Мире. нп

лагодити, -им, несвр. подилазити, додворавати се. – Немој ти њему лагодити 
већ га мало попритегни да ради.

лагум, -а, м. мина, пуцањ, експлозив. – Чује се лагум у Тулићије, копа Тривун 
бунар.

лагумање, -a, гл. им. с. пуцњава лагума. – Већега лагумања и пуцаније није 
било ко кад је клети Врањо правијо штреку прео-Млиништа.

лагуцкати, -ам, несвр. помало лагати. – Да ти не лагуцкаш мали кад се тако 
смијеш.

лагуцнути, лагуцнем, свр. једном мало слагати. – Асли си ти мали малко 
лагуцно јуче пред људије.

лад, -а, м. хлад, хладовина, неосунчен терен. – Нема већега лада у-нашом 
пољу ко у Пољића Пландишту.

ладара, -е, ж. просторија за хлађење. – Нема боље ладаре за купијера од 
Лакетинога подрума.

ладити, ладим, несвр. хладити, смањивати топлпту. – Ено Пане лади пиву 
пa ћемо пити у ладовини.

ладовати, ладујем, несвр. одмарати у хладовини. – Овце ладују до попасног 
доба у ладовини испод кленића.

ладовина, -е, ж. безбрижан живот, одмарање, уживање. – Лако е друшканије 
у ладовини на државније јасла.

лаз, -а, м. зараван на пропланку. – Нема љешвега лаза у-нашом крају ко испод 
Рогуљине долине.

лазина, -е, ж. ледина, равница без камена у ливади. – Покосили смо уну лазину 
у -Пландишту па сишли у Ђурин до.

лазица, -е, ж. мања зараван на ливади. – Нa уној нашој лазици у Мукиња 
расту печурке колик мисираче.

Лазурда, -е, м. пејоратив имена Лазар. – Лазурда е бијо најбољи говедар 
у-нашом крају.

лаин, лаина, м. ован црне вуне. – Има Максим Чегар лаина от-пет година и 
вазда на-њему звоно, ваљда бијо појаван.

лаја, -е, ж. овца црне вуне. – Едне године је у-нас било седам лаја у овца, све 
боља од -боље.

лајав, -а, -о. онај који псује, оговара и лаже. – Унај мали је лајав и не вјеруј 
му ништа што гоћ каже.

лајавац, лајавца, м. мушкарац који псује, лаже и оговара. – Нико није лајавац 
ко унај Дуцков Јован.
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лајавица, -е, ж. жена која лаже, псује и оговара. – Што су биле неколике 
лајавице у-нашом селу, јамлим да и није било горије на свијету.

лајати, -ем, несвр. псовати, вријеђати. – Ћосо свашта лае ко каки вртоглаја и 
не почитује ни старо ни младо.

Лајкмет, -а, м. пејоративни надимак за мушкарца Лазу. – Лајкмету је муре до 
кољена. Орало, горало, њему је сведно.

Лајкметовка, -е, ж. Лајкметова жена. – Лајкметовка и Лајкмет су ко крпа и 
закрпа.

Лака, -е, м. облик имена Лазар. – Иде Лака краве ћака a за њиме Лајкмет 
пустијака.

Лакета, -е, м. пејоративан израз за име Лазар. – Лакета Пољић је бијо велики 
весељак и маир за моторе, а волијо попити, виш-бјежи.

лакнути, -нем, свр. олакшати у једном моменту. – Чим Вуле попи едну 
ракију, мало му лакну.

лаксити се, -им се, несвр. залагати се, надати се. – Бијо се Миркан полаксијо 
да га неће водити у затвор, али џабе му се лаксити.

лактати се, -ам се, несвр. постизати успјех на недозвољен начин. – Наш 
поштар није поштен, само се лакта цијела живота.

лактарош, -а, м. онај који се лакта, граби, присваја себи. – Поштен свијет 
ради поштено a лактароши лажу и краду.

ландарати, -ам, несвр. 1. претјерано пити алкохол, напијати се. – Ено Баје 
ландара ракију ко Рус. 2. махати нечим око себе. Уне рке само ландарају око-њега.

ланути, ланем, свр. појести на брзину, чалабрцнути. – Лани то часком пa 
бјежи у-шуму на посо ко и-други клапци.

ланути, -ем, свр. опсовати, увриједити некога псовком. – Асли ун нешто пре-
зобразно лану, шта ти велиш Лајкмете?

лањати се, -ам се, несвр. чешати се, гулити се, драњати се. – Наш се Пајкан 
лања ко мршаво пашче.

лапати, лапам, несвр. на брзину дохватати и јести крупне комаде хране. – 
Чегари лапају месо ко мрки вуци.

лапавица, -е, ж. сусњежица сa вјетром. – Чим подбури горе код-нас Вроваца, 
одма окрене лапавица и невријеме.

лапеш, -а, м. кратка и лоша коса, скосак. – Не коси лапеш у-нашије кљештина 
вено варцарка кованица.

лапити, -им и лапнути, -нем, свр. украсти, зграбити кријући, однијети. – 
Ама, ко лапи мују лулу, виђе ли ико. Асли Јошо лапну мују чакију.

лапрндати, -ам, несвр. налагивати, оговарати. – Ко лапрнда, узму му мјеру 
на вријеме уни пајкани из-града.

лапрндало, -а, м. онај који је склон празној причи и лажима. – Код нас је 
свако село имало по еднога лапрндала и врдаламу.

лаптати, лапћем, несвр. јести халапљиво дa се чује језик како удара по 
устима. – Курбалија лапће чорбу ко гладан пас.

лапушити, -им, несвр. јурити стоку или некога. – Тулићи сваки дан лапуше 
наше куње из Бјељкушина дола, смалије нуге не поломе.
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ларма, -е, ж. галама, вика, псовка. – Забрањена е свака ларма и галама у 
Кавариној биртији.

лармати, -ам, несвр. псовати, галамити. – Немој лармати да не би добијо 
дрвену капу па би ти мугла бити потијесна.

ласати, -ам, несвр. дуго ходати крупним корацима. – Цијели дан ласају по-
шуми и траже цјепку чамовину да исцијепају дугу.

латити се, -им се, свр. прихватити се нечега. – Ето, лати се за шлајбак пa 
плати ово пиће људије. Буди барем једноч поштен.

Лаћун, -а, м. надимак имену Лазар. – Лаћун је бијо подворник у-нашој школи 
и сви су га ђаци почитовали добро.

Лаут, -а, м. надимак имену Лазар. – Лаут је бијо добровољац на Солунском 
врунту и вратијо се брез -лијеве руке кући.

лауцати, лауцам, несвр. помало псовати и лагати. – Перцан вазда лауца и 
оговара другога ко кака стражња торокуша.

лауцнути, лауцнем, свр. једном опсовати. – Има Баја обичај лауцнути за 
каквом добром снашом па таман да цијело село гледа и слуша.

лауцкати, -ам, несвр. учестало псовати. – Да се њему полијепо лауцкати кад 
има прилику.

лаушити, -им, несвр. прелазити брзо преко неког терена. – Ено Боже, лауши 
пјан прео-њива, напијо се куњака код Циге Дреновића.

лацман, -а, м. кицош, помодар, љигавац. – Дошли некакви лацмани из-града 
пa варају нарот по селије.

лашње, прил. лакше, једноставније. – Лашње ти је писати оловком него 
рушити букве у-шуми, кукавче кукави.

лега, -е, ж. полуга, штањга. – Пунеси легу да раздигнемо ајат.
ледењача, -е, ж. вода која је хладна као лед. – Дај ми едан пискар те ледењаче 

да се напијем, нешто сам плао ожеднијо.
ледина, -е, ж. равна, затегнута ливада. – Лијепо е одмарати на-ледини у 

ладовини и сеирити низ ливоде.
ледичан, -чна, -о. самац, слободан. – Ледичан исан сам себи све мура спремати.
ледичњак, -а, м. усамљен мушкарац, нежења. – Лако е сваком ледичњаку док 

је млад, а шта ће кукавац кад остари.
лежало, -а, с. мјесто у природи гдје по навици одмара стока. – Ено говеда на 

лежалу више-локве преживају до попасније доба.
лежеран, -рна, -о. безвољан, незаинтересован, спор. – Ђуичини су били стално 

лежерни на раду и нијесу се никад врући напили ледене воде.
лежерно, прил. безвољно, споро. – Капоња то ради лежерно, ко ни себи ни 

своме.
ле-кока, узвик којим се умирује кокошка дa стане. – Ле-кока, ле-кока, лова те 

не однијела.
лемати, лемам, несвр. тући некога редовно за гријехе. – Лемају Здравила 

Стевишиног сваки дан, али не би се покоријо за живу главу.
лемеш, лемеша, м. раоник, дио плуга. – Мрђени у-Пријаније су ковали најбоље 

лемеше код-нас.
лепир, -а, м. лептир. – Лујо Бајин је бијо лаган ко лепир док је бијо млад.
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лепирица, -е, ж. лептирић који се врзма око свјетла. – Увати ту лепирицу, не 
мугу је глети више.

лепур, -а, м. велики лептир. – Какви су ово лепурови навалили Бок и убиће?
лета, -е, ж. жена која стално жури радећи. – Нашa лета покупи за-дан колик 

три купилице.
лето, -а, с. улиште, отвор на кошници за пчеле. – Затвори лето да не би ушо 

миш у-кошницу.
либар, -бра и либрић, -а, м. мања свеска за прибиљешке. – Донеси ми тај ли-

бар да нешто прибиљежим. Лугар нуси некаки либрић и уписује наднице радниције.
либити се, либим се, несвр. устручавати се, суздржавати се. – Ун се не либи 

ничег под милим Богом, таман да е у-цркви пред попом.
ливер, -а, м. равнало, васер-вага, либела. – Довати ми тај ливер да ово поливе-

рам, нешто ми се чини да се искривило.
ливерати, -ам, несвр. равнати, поједначавати. – Ено Пољићи ливерају темељ 

за -куће.
ливор, ливора, м. револвер, врста пиштоља. – Добијо Сарија од краља Ле-

сандре сребрени ливор за краброст на Солунскоме врунту.
лија, -е, ж. гредица лука. – Ана е засадила двије лије бијелога лука у Шајкиној 

долини и покрила трњем ради кокошију.
лијеп, -а, м. сасушена говеђа балега којом су лијепљене пукотине на брвнима 

сеоских зграда. – Запали лијеп пa дунеси да прегонимо челу.
лика, -е, ж. сок испод коре дрвета у вријеме вегетације. – Наши су се стари у 

тешким временима бранили од-глади ликом и цријемушом.
ликнути, -нем, свр. ударити некога нечим добро. – Видесило ликну свога 

путаља керачом по-ребрије јер се рита.
лила, -е, ж. кора трешње која се пали уочи Петровдана. – Јесте ли припремили 

лиле да запалимо уитро е Петровдан?
лилати, лилам, несвр. њихати, лагано љуљати. – Дјеца се по цијели дан 

лилају на грана у Стевишиној башчи.
лим, -а, м. плех. – Милићи срушили вруну и набавили шпорет од-лима.
лима, -е, ж. конзерва од лима лименка. – Ми смо у лимама држали коломаст 

за-кола.
лимица, -е, ж. деминутив од именице лима. – Накупијо Дуле пуну лимицу 

јелове смуле на-Млиништије.
линдра, -е, ж. она која се стално чеше и драња. – Линдра се стално врти и 

драња ко да е на мравињаку.
линдрати се, -ам се, несвр. чешати се упорно када опада коса. – Наш се 

Петрусило стално линдра и драња.
линдре, -е, м. онај који се линдра и чеше. – Унај линдре из Ремића е бијо лијен 

да-Бог сачува и заклони.
линдров, линдрова, м. пас којем опада длака. – Оћерај тога линдрова да се не 

лиња вођека код дјеце.
лиња, -е, ж. она сa које опада длака, лиња се. – У Илијетине, свака друга овца 

му је права лиња.
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лињати се, -ам се, несвр. губити длаку уз нападно чешање. – У прољеће се 
говеда лињају, опада им длака.

липица, -е, ж. бодљикава трава на ливади. – Кад липица убоде у пету, мука е 
голема извадити трн.

липо, прил. тачно. – Бануше курузари из-Бачке липо на Мијољдан.
липсати, -ам, свр. уморити се, изгубити снагу. – Јуче су јадни радници на 

уној спарини липсали у-шуми рушећи букве.
лиса, -е, ж. мјесто на глави гдје нема косе. – Погледајде колика је лиса на 

глави у унога дерана.
лиса, -е, ж. овца сa флеком на глави. – Имали смо едну лису пa се навадила 

у-жито ко прасе на корито.
лисити, -им, несвр. буђавити, зеленити од бактерија. – Нешто ми сир лиси, 

не знам кои му е ђаво.
лисо, -е, м. лисаст пас. – Симатин лисо е нападо мучки на нарот.
лита, -е, ж. 1. ријетка течна садржина од пролива. – Каква е ово лита овуда 

око поете? 2. назив за краву која има пролив. – Краве лите испод села пасу.
литати, литам, несвр. обилно прљати простор проливом. – Кои ђаво уне 

литуље ишћера из кошаре пa литају свуђе, не море се одати од пусте лите.
литица, -е, ж. окомита стијена. – На литице слијећу орлови сваки свакати 

дан.
литуља, -е, ж. крава која има пролив. – Гунте ту литуљу овдален да не смета.
личити, -им, несвр. тући некога прутом или штапом. – Јуче уватили Цигу пa 

га личе ко вола у купусу.
лишанати се, -ам се, несвр. бацати камење за неким. – Деде, немој се 

лишанати да не би добијо по глави.
лишанџија, -е, м. онај који добро гађа каменом или нечим другим. – Мијо е 

бијо најбољи лишанџија у-нашом селу.
лишити, лишим, свр. ослободити, укинути, уништити. – Нас су бегови ли-

шили сваке праве и трали нас ко какву марву.
лишњак, -а, м. камара грана са лишћем за стоку. – Мура се правити лишњак, 

нестане рано сијена за-благо.
лиштерити, -им, несвр. редовно некога тући штапом. – Сваки дан Стевиша 

Здравила лиштереи више Аћушине долице.
лог, -а, м. мјесто гдје се лежи, одмара. – Све логом лежи од-грипе и не миче 

се са-постеље.
лога, -е, ж. скровиште звијери. – Нашли смо вучију логу горе у-шуми.
логом, прил. лежати без икаквога помицања. – Све логом лежи ко да е помрло.
локати, лочем, несвр. обилно пити алкохол. – Нерадници само лочу по биртија 

и изазивају нерет.
локва, -е, ж. удубљење гдје се скупља вода за стоку. – Није било више локава 

ко у Стекеровције од-Унца до Доца.
локвари, -а, м. људи са подручја гдје има локава. – Ови наши локвари су 

најбољи људи кое ја пантим.
локвица, -е, ж. мања локва у природи гдје се задржава вода послије кише. – 

Мое је грло огрбало пијући воде сњежанице сa локвица и сa каменица.
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локиво, -а, с. оно што се лоче. – Сваки је пас љут на-своме кориту и своме 
локиву.

лола, -е, ж. весељак, бекрија, боем. – Није било веће лоле од-нашега Миркана 
отка се камен котрља низ Урљај.

лолати, лолам, несвр. не радити а лијепо се проводити. – Само ти лолај, 
несрећо една, али, питаће те старост ђе ти је била младост.

ломатати се, -ам се, несвр. путовати по врлети и беспућу. – Ломатају се 
пречицом, умјесто да иду правим путом.

ломљава, -е, ж. ехо ломљења, кршења, лупања. – Чује се некаква ломљава код 
земе, да се нијесу посвађали Рорчани.

лончић, -а, м. 1. плави прољећни цвијет. – Набери лончића пa ћемо се умивати 
на Цвијетну недиљу. 2. украс на сеоским земљаним пећима, фурунама. – На нашој је 
вруни било девет лончића од печене иловаче.

лопар, лопара, м. округла дрвена лопата којом се ставља хљеб у пекару дa се 
пече. – Довати ми унај лопар сa кашуна да метнем крув у вруну да се пече.

лопина, -е, ж. велики лопов, лоповина. – Нема веће лопине од-нашега Дмитаре.
лопити, -им, несвр. излијевати, истакати, тећи. – Лопи крв из-ране ко ис 

кабла.
лубина, -е, ж. месо ослобођено изнутрице. – Теби кожа a мени лубина.
лукшија, -е, течност у којој је прокуван букови луг којом се прала коса и 

рубље. – Пртене кошуље су се прале у лукшији да се боље избијеле.
лула, -е, ж. прибор за пушење дувана. – Покојни дид Миле је имо лулу из 

Италије, донијо е сa робије.
лулар, -а, м. 1. онај који пуши на лулу и прави луле. – Није било бољије лулара 

од Љевопољаца. 2. дуван за лулу. – Тешко е било набавити лулара дувана у-староме 
вакту.

лулити, -им, несвр. не водити бригу ни о чему. – Људи раде цијело љето, a 
Кајтези само луле и отежу јаије. Ва

лунтав, -а, -о. малоуман, усамњен, замишљен. – Како си тако сапет и лунтав, 
јадан не бијо.

лунташа, -е, ж. лунтава жена. – Ено уне лунташе из Поповића лунта по 
пољу сама.

лунте, -е, м. лунтав мушкарац. – Нашом лунти ништа не мореш заповидити 
да алаише и уради.

луња, -е, ж. кишовито вријеме сa маглом. – На Урљају надвила се луња, у 
Поило погодила муња. нп

луњати, луњам, несвр. лутајући тражити изгубљено. – По-цијели дан дјеца 
луњају по страна и траже јагоде.

лутман, -а, м. специјално брашно за колаче. – Донезде ми два-кила лутмана, 
направила би дјеци кои колачић.

луторан, луторана, м. нерадник, љенчина, запуштен. – Тешко кући у којој се 
луторан нађе.

лућура, -е, ж. врстa мале лампе на петролеј. – Ужегоше лућуру и јопет се 
ништа не види.
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лућурица, -е, ж. деминутив од именице лућура, мала лампа. – Нема никакве 
вајде од уне лућурице.

Луца, е, м. хипокористик од имена Лука. – Луца Шкрбић је бијо добар 
шаљивџија у-нашеом крају.

Луципер, -а, м. пејоратив од имена Лука. – Наш је Луципер бијо и поштен и 
признат чоек у селу.

луцкаст, -а, -о. мало приглуп, благо ретардиран. – Ун је мало луцкаст и не 
треба му замјерити јер је то од-Бога.

луцпрда, -е, ж. припроста ниска и дебела жена. – Дошла уна луцпрда из 
Преоца и завадила све село.

луч, луча, м. борово дрво богато смолом, служи за расвјету и одлагање 
вaтре. – Најбољи је луч из Пакларица и са Мићића пољана.

лучевина, -е, ж. цјепље луча намијењене за расвјету или одлагање ватре. – 
Пунеси лучевине да одложимо ватру.

лучило, -а, с. мјесто гдје се лучи, одваја благо. – Ајмо на лучило получити 
јањце пa ћемо им дати шкроп.

лучиља, -е, ж. жена која лучи јањце oд оваца. – Одоше ли наше лучиље 
лучити јањце доље у-поље?

лучити, лучим, несвр. одвајати, бирати. – Нећемо се лучити, боље нам је 
заедно па шта буде.

Лучиндан, -а, м. Дан Светога Луке када се луче овнови oд оваца. – Уитро је 
Лучиндан, получте овнове од оваца.

лучоноша, -е, м. онај који je први започео нешто важно. – Наш је Ђорђе бијо 
прави лучоноша и слободар.

лучица, -е, ж. млади лук у прољеће. – Лакета смаже по-кило лучице за едан 
оброк.

лучиште, -а, с. мјесто гдје се сади лук. – Најбоље е лучиште у-нашије Бачуша 
испод-Гајанове крушке.

лушчић, -а, м. плодна њивица испод села. – У Ветићкину лушчићу би и брокве 
поникле да и је посијати.

Љ
љага, -е, ж. мрља, порок, неки морални недостатак. – Уни још од своије 

старије нусе љагу лоповлука.
Љаља, -е, м. хипокористик имена Лазар. – Кажу да е покојни Љаља живијо 

стотину година, ако није и коју више.
љаушити, -им, несвр. шамарати пекога по ушима отворепим дланом. – Кад 

ћаћа почне љаушити, не зна престати, пa ти немој слушати.
љаушка, -е, ж. шамар отвореним дланом по ушима. – Купи то цијено или ћеш 

добити неколике љаушке иза ушију.
љевак, љевака, м. онај који рaди лијевом руком. – Кум Симо је љевак, али, 

ејвала му мајци ко ће направити бољу плоску од-њега.
љеља, -е, ж. назив за љешник. – Уродиле жуте љеље, нема љеље ко да бере. нп
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љељан, -а, м. јелен, шумски демон, змај. – Чују се љељани у гори зеленој.
љеса, -е, ж. покретпа тараба пa улазу у пеку зграду или башту. – Поскидајте 

љесе, ето сватова, то е стари обичај.
љесковац, -вца и љесковач, љесковача, м. штап од љесковог дрвета. – Довати 

ми унај љесковац да умлатим коју крушку. Ако те претеварим овије љесковачом, све 
ћеш звијезде пребројати.

љесковина, -е, ж. љесково дрво. – Најбоље су крошње и гужве од љесковине 
ис-Пландишта 

љешван, -а, м. љепотљн, дика. – Уно ми је рећи љешван ко Иле Пољића.
љешванка, -е, ж. лијепа жена, љепотица. – Дово Лакета Пољића цуру из-

Рора, права старинска љешванка.
љешви, -а, -е. компаратив од придјева лијеп. – Није било љешвога мумка од 

Родољуба Жижића у цијелом нашом крају од-Рора до Стекероваца.
љешчица, -е, ж. проклијали љешник. – Ено поникле љешчице иза-наше куће.
љигав, љигава, -о. полтрон, дволичњак, слабог карактера. – Унај је мумак 

љигав, немој се петљати ш њим.
љигавац, љигавца, м. љигав мушкарац. – Љигавцу није никад нико вјерово па 

неће ни теби, рђо една.
љиго, -е и љигов, љигова, м. љигав човјек уопште. – О свему ми говори али о 

љигином поштењу никако. Виђе ли ико унога Ћоричиног љигова?
љиљак, -љка, м. лијепо сложена слама или сијено за једне виле. – Бацај ми 

сијено љиљак по љиљак и не претумбавај виле.
љиљком, прил. начин бацања сијена вилама. – Не ваљај сијено, бацај љиљком 

како Бог заповиједа. Ст
љокач, љокача, м. дрвени предмет помоћу којега се обликују керамички судови 

прије пего се испеку. – Неђе се изгубијо љокач, немам чиме уредити пијуру. Кс
љокати, -ам, несвр. ударати овлаш, лагано по нечему. – Мирко Кебић унога 

малога Крлу, вазда помало љока.
љокати, љокам, несвр. ударати некога јаче и узастопно. – Јуче на збору у 

Вагану љокају некакви Рогуша, све му модрице на глави.
љокнути, -нем, свр. ударити само једанпут добро. – Ох, како Вицо Видића 

љокну Мићату мили муј Боже.
љоснути, -нем, свр. пасти изненада сa неке висине. – Пјан Миркан љосну на-

ледину ко ис торбе.
љубава, -е, ж. име краве сa флекама пa глави. – Јеси ли жено, помузла љубаву?
љубнути, -нем, свр. дaти једaн пољубац. – Приђе Мијо пa љубну Јелку на 

бунару да нико не види.
људеван, -вна, -о. поштењачина, добричина, карактеран. – Јован је људеван 

отка се зна за-њга.
људескара, -е, ж. човјек великог угледа. – Милекоња Шулендић је бијо права 

људескара и поштењачина.
људесница, -е, ж. онај који има максималпо добре особине. – Веће људеснице 

није било у-нашом крају од Богдана Јамеџије.
људикање, -а, гл. им. с. разговарање међу људима од угледа. – Нема ти болан 

ништа љешве од лијепа људикања.
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људикати, -ам, несвр. разговарати сa људима од угледа. – Ко не зна људикати 
и не треба ићи међу-људе.

људикнути, људикнем, свр. проговорити правилно и поштено о нечему. – 
Ајмо Дмитре људикнути едну по старињском обичајуи припалити коју цигару.

људо, -е, м. човјек од великога угледа. – Оно ми је људо ко Јојa Пољића.
људовати, људујем, несвр. живјети људски, добро и поштено. – Лако е 

богатоме људовати кад има пара у сваком џепу.
љуљ, љуља, м. опојни коров у житу. – Освоијо љуљ жито у -њиви, да Бог 

мили сачува. Неће бити ни варићак жита за-шјемена.
љуљати, -ам, свр. опити се, дрогирати се од љуља. – Кад чоек љуља изгледа 

ко да е пјан.
љуљати, љуљам, несвр. њихати колијевку у којој је дијете. – Љуља нана сина 

од мегдана. нп
љуљнути, -нем, свр. ударити некога јако преко сваке мјере. – Живко Лазату 

љуљну шаком ко маљом.
љумати, -ам, несвр. ходати крупним корацима клатећи се. – Дуцко стално 

љума кад ода и држи керач прео леђа.
љупати, -ам, несвр. вадити сјеменке из кошпице и грицкати. – Млађе по 

цијели дан љупа љешнике.
љупина, -е, ж. чврсти омот јајета, љешника или ораха. – Не мијешај љупине 

са ријезгом, чујеш ли ме.
љупити, љупим, несвр. вадити језгро из коштичавог воћa. – Узми неколике 

прегршти љешника па помало љупи да правим колаче за-славе.
љутац, -ца, м. тврди камен који изазива искру под ударом. – Најбољи је љутац 

камен за зидова и ограда.
љутија, -е, м. онај који се лако и без разлога љути. – Није било већега љутије 

од Миркана Чегара.
љутика, -е, ж. врста јестиве љуте траве на ливади. – Љутиком се море 

утолити жеђ прео-љета.
љутица, -е, м. онај који је склон љутњи без разлога. – Није било већега љутице 

у селу од Тоде Бјељкушина.
љутнути се, -нем се, свр. мало се наљутити, пролазна љутња. – Асли се ун 

малко љутну на ово што ја велим.
Љуша, -е, ж. хипокористик од имена Љубица. – Наша е Љуша била најљешва 

на збор у-Рорије.
љушнути, -нем, свр. дaти једaн кратки пољубац. – Дођи Ацо, своме деди да 

те малко деда љушне.

М
ма, узвик неслагања. – Ма, ништа то није истина што уни говоре.
мав, -а, м. ширина замаха косом на ливади. – Широк мав у овога Јовановог 

клапца, биће добар косац.
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мавати, машем, несвр. махоти косом и косити траву. – Слабо мавају косци, 
спарина e превелика.

мага, -е, ж. неразумна, манита жена. – Мага се поваздан свађа с народом.
магаша, -е, ж. пејоратив oд имена мага. – Не муре се сa уном магашом 

Баришића изаћи на-крај.
маго, -е м. мушкарац пријеке нарави склон сукобима. – Ко ће сa уним магом 

Шобатовим радити кад ун све обатали што се уради.
маграило, -а, м. пејоратив oд именице маго. – Маграило налетни, налет те 

било дабили, стидијо се ти паса и људи. Пб
мадра, -е ж. дебели балван дрвета у шуми. – Подгорци су извлачили мадре 

у-нашој шуми од-Буковаче до-Кутларовца.
маждити, -им, несвр. лагано квасити, слаба киша. – Не да се косити, пoваздан 

кишица мажди и кваси. СС
мазалица, -е, ж. четкица за подмазивање точкова дрвених кола. – Пунеси 

паклину и мазалицу да подмажемо кола, шкрипе посве.
мазгов, мазгова, м. онај који je груб и незграпан. – Е, што сам ти данас срео 

еднога мазгова, не виђе глава ништа сапетије и збланутије.
мазговац, -вца, м. мушкарац снагатор, грубијан, неотесан. – Нема већег 

мазговца од-нашога Славкана.
мазговчина, -е, м. пејоративно-аугментативни израз за мозговца. – Наш je 

Вракела бијо права правцата мазговчина да га није било већега у селу.
мазија, -е, ж. врста гвожђа, комад пружне шине. – Шешуми ковачи из Пре-

оца кују брадве само од мазије. Ро
мазнути, -нем, свр. 1. ударити некога јако изненада. – Приђе Жаре Раину пa га 

мазну изненада керачом по-леђије. 2. украсти нешто и непримијетно се изгубити. 
–Наиђоше Цигани испрет-куће, мазнуше Радине опанке и некуда се изгубише, ко да 
у-јаму пропадоше.

маија, -е, ж. дебела дрвена греда у кровној конструкцији, вјенчаница. – Тешу 
маије брадвином јер не мугу брадвом и сикиром. Пр

маир, -a, м. мајстор који је вјешт неком послу. – Стоен Бошњак je бијо маир 
у тишљерају да га такога није било нити ће га бити.

маја, -е, ж. жена задужена за кухињу и храну у домаћинству. – Инићуша e 
била најпознатија маја у свије Стекеровције.

мајати, мајам, несвр. управљати кухињом у сеоској породици. – Није лако 
мајати ђе je пуно чељади.

мајка, -е, ж. свекрва, мужева мајка. – Отишла e мајка у Копањиће код куме 
Мијољке.

мајкан, -а, м. надимак за мушкарца. – Унај Мајкан ис-Црног Вра je велика 
поштењачина.

мајкача, -е, ж. расна и развијена жена. – Уно ми je рећи мајкача ко што e 
наша Доста.

мајуцан и мајушан, -цна, -о. малено, ситно. – Купили мајуцно праценце, није 
веће од-мачке. Мајушан овај бијели лук, нема, колик нукат.
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макац, прил. ни помакнути се са мјеста. – Јуче ми вучемо сијено оздо из-
Врањака, кад цебнуше кола прео еднога камена старовника и едан се рукавац сломи. 
Кола стадоше и ни макац даље.

макља, -е, ж. сјекира којом се одсијецају гране и скида кора са порушеног 
стабло. – Оставићемо макље испод гранате да и не нусимо кући.

макљажа, -е, ж. туча тврдим предметима. – Синоћ je било макљаже на 
прелу у-Ђерманије до-врата.

макљати, -ам, несвр. скидати макљом кору и гране сa посјченог стабла 
дрвета. – Убавчани руше јелове мадре, а Шобати макљају кору и гране.

макљати се, -ам се, несвр. тући се тврдим предметима. – Убовићи и Шобати 
се макљају керачије и прошћем због локава.

максум, -а, м. нејачак, млад, сиромах. – Лако ти je гњавити уне максуме, што 
не удариш на јачега. Ћо

максумчад, -и, с. дјеца, нејачке oсoбe. – Роркушу освоила уна максумчад, све 
едно другом до-ува.

максуз, прил. намјерно, нарочито, посебно. – Ја ево пошо максуз теби на 
ракију.

мал, -а, м. стока, благо, овце, говеда и коњи. – Максим je вазда имо доста мала 
и пара.

малерозан, -зна, -о. нервозан, растресен, несконцентрисан. – Лазо e данас 
нешто малерозан, ништа му не иде од руке.

малецак, малецан и малешан, -цка, -о. ситан, мален, незнатан. – Таj je 
комад малецак, не вриједи се око-њега отимати. Малецан унај ждрепчић Тодићов. 
Има Јокица едно дијете, малешно колик лакат.

Малован, -а, м. брдо за испашу стоке, ороним код Купреса. – На Маловану 
бура струже и љети и зими.

маловарица, -е, ж. храна, дневни оброк. – Отишла матер у зему донијети мало 
малварице. Ва

малчице, прил. мало, у незнатној количини. – Дајде малчице воде ако имаш 
да се напијем.

маљ, маља, м. велики дрвени чекић за цијепање дрвa. – Пунеси маљ да 
разбијемо ове квеље.

маља, узвик којим се маме ждребад. – Маља, дабогда не цркло!
маљина, -е, ж. велики маљ. – Погледајде главе у Лазије, ко каква маљина.
маљић, -а, м. деминутив oд именице маљ. – Ко однесе унај маљић, треба ми 

да поправим уно ограде.
мамити, мамим, несвр. варати, лажно наводити. – Лопови маме парe 

поштеније људије ђе гоћице стигну. Ст
мамлаз, -а, м. глупан, тупан, неспретњаковић. – Остави то мамлазе едан кад 

ништа не разумијеш.
мамуран, -рна, -о. поспан, уморан oд пића, ненаспаван. – Јован je мамуран од 

ракије пa му се само спава.
мамурлук, -а, м. дремљивост послије обилнога пића. – Уватијо стрица 

мамурлук, најрадије би малко прилего у каквој ладовини.
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мандин вир, мандина вира, фраза. оно што је изгубљено, пропало. – Ђе су 
нолике паре? Отишле у мандин вир.

манисати, -шем, несвр. омаловажавати, налазити ману. – Асли ти Илија, ко 
бива, манишеш ову нашу ракију.

манит, -а, -о. луд, настран, малоуман. – Ун je вазда манит, a нема ни на кога 
бити паметан.

манитаја, -е, м. пејоративан назив за онога ко je манит. – Већега манитаје и 
вртоглаје није било од Лајкана из Пољица.

манитови, манитова, м. они који радe како не ваља, манити. – Већије манитова 
није било ко код Чаламашевића отка е земља постала.

мањистра, -е, ж. ситни макарони за супу. – Донеси мало мањистре из земе.
мањкати, -ам, несвр. фалити, недостајати. – Код Чегара e свега мугло и 

нестати и мањкати, али меса и ракије никако. Че
марва, -е, ж. стока, домаће животиње. – Чија e уно нолика марва доље у 

-нашој ливоди?
марвени, -а, -о. оно што припада марви, односно, стоци. – Код нас ти je било 

мало тије марвеније доктура, a вамо кашње се појавише тирази и почеше штроити 
ждријепце пo селије.

марвинче, -та, с. појединачна домаћа животиња, обично овца или коза. – Од 
нолико пусте марве, даде му уно најшугавије марвинче, циција една. Бр

марисати се, -шем се, несвр. тући се узајамно шакама. – Кад су се Отковчани 
и Убавчани стали марисати око међа, само што ћускије нијесу почеле сијевати од 
зорта.

марити, марим, несвр. жељети, имати потребу за нечим. – Мариш ли Јоја 
што попити Микаило, имам лијепе шљиве ракије.

Маркица, -е, м. деминутив именице Марко. – Маркица Убовић из Долине je 
ближи род Пољићије и добро се својатају и почитују.

мармеукати, мармеучем, несвр. оглашавати се тихо уз плач. – Ко то тамо 
мармеуче испод-нашог армана, видидере Нине.

марнути, -нем, свр. ударити некога изненада. – Ако те марнем овом шопаи-
цом, све ћеш звијезде пребројати на небесије.

маротан, -тна, -о. суморан, нерасположен, тежак. – Шта e Лакети пa e 
оитрос нешто маротан, да није синоћ неђе препијо? Ст

Маруш, -а, м. пејоратив од имена Марија. – Куда Маруша виле однесоше, 
шта јој би пa се изгуби?

Марушка, -е, ж. хипокористик од имена Марија. – Аћушина е Марушка била 
велика ваљаница и добричина у цијелом селу.

маслаисање, -а, гл. им. с. лагање обмањивање, завођење. – Није било већега 
маслаисања ко у Баришићије отка е села.

маслаисати, -шем, несвр. варати, лагати, обмањивати. – Немој ми 
маслаисати и ићи наоколо-коле. Бр

маслати, -ам и маслатити, -им, несвр. очигледно лагати. – Сви људи знају да 
ун масла, али га слушају из пристојности. Нико не маслати вјештије од Ђуле Чавића.

маслијати, -ам, несвр. мало жешће лагати. – Нема тога створа кои ће 
маслијати боље од шверцара дуваном.
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масул, масула, м. усјеви и укупна љетина. – Не дајте дјецо благу да упада у 
туђе масуле, уватиће вас пољар.

матер, матере, ж. мајка. – Од-матере већега пријатеља нема нити га море бити.
матерање, -а, гл. им. с. узајамно вријеђање и псовање мајке. – Чим је навила 

јесен, Шобати су се почели матерати око локве и воде, ко ће први напоити уно марве.
матерати се, -ам се, несвр. узајамно се вријеђати и псовати матер. – Кајтези 

се поваздан матерају с Убавчаније око међа.
матор, -а, -о. стар, оронуо, онемоћао. – Ови мумци матори, баш су прави 

злотвори. нп
матув, матува, м. глув, склеротичан, стaр човјек. – Наш Гудан је бијо највећи 

матув у селу још од рођења. Ст
маћен, маћена, -о и маћет, -а, -о, мален. – Чије је уно дијете нако маћено, Боже 

ме прости? Ово е трзе маћето, није за испећи. Ћу
маћи, -а, -о, мали. – Чи је но онај маћи што бере Пољићеве вишње?
маћија, -е, ж. маћеха, помајка. – Тешко дјеци која дочекају да имају маћију.
маћушан, -шна, -о. мален, ситан. – Маћушно оно јаренце, нема шака јада.
мац, маца, м. тешки гвоздени чекић. – Понеси мац от-куће да ово камење 

изразбијамо.
мац-мац, узвик за дозивање мачке. – Мац-мац, дођи мацо ево миша.
мацола, -е, ж. специјални гвоздени чекић за разбијање камена на путевима. – 

Ђе мацола дерне, пуца камење ко од-грома.
мацоња, -е, м. крупан во сa бронзом трогрлицом о врату. – Код кума Перуке 

је бијо мацоња, најтежи во у цијелом селу.
мачи кашаљ, мачијег кашља, фраза. слабост, мали проблем. – Шта е Лакети 

до подне покосити уне долове горе код Палежа; то е за накога џакмана мачи кашаљ.
мачњак, -а, м. метална полуга у працијепу запрежних кола. – Ама, неђе се 

замео мачњак пa га не мугу наћи.
маша, -е, ж. гвоздена лопатица дуге дршке на огњишту за згртање ватре. – 

Пада киша, избаци машу прет-кућу.
машина, -е, ж. маховина. – Дунеси и-шуме мало машине да заткамо пукотине 

на киљеру. Са
машити, -им, свр. промашити циљ. – Нијеси погодијо вено машијо, видиш 

да утече зец.
машице, машица, pl. tantum. виљушкаста гвоздена справа на огњишту за 

дохватање ватре. – Дунеси ми ватре у машица да припалим лулу.
мегдан, мегдана, м. 1. сукоб, обрачун, борба. – Сретоше се два добра јунака 

да јуначки мегдан подијеле. 2. простор на којем се одвија неки сукоб. – Милош уби 
турског цар Мурата на Косову пољу од мегдана. нп

мегданџија, -е, м. онај који се успјешно бори на мегдану. – Код нас памте 
Стојана Јанковића, најбољега старог мегданџију.

међаш, међаша, м. камен на имању као знак границе. – Због премицања камена 
међаша, и главе су знале падати.

међед, -а, м. медвјед. – Међед даде крагу сву зоп горе у-Равније њива.
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међедина, -е, ж. месо или крзно од медвједа. – Међедина е месо кое се не 
разликује од говедине. – На јунаку сура међедина, све се плаже по земљици црној. 
нп

мезгра, -е, ж. сок под кором дрвета у вријеме вегетације. – Наши су се стари 
бранили мезгром и цријемушом у гладније година.

мезимица, -е, ж. размажена дјевојчица. – Код нас је у свакој кући била по 
една мезимица.

мезимче и мезимче, -ета, с. размажено дијете. – Кад мезимче одрасте, не да 
се довести у-ред, мисли да га сви морају нусати на рука.

мека, -е, ж. мамац, замка, смицалица. – Наш Мијо по зими на меку улови по-
десет лисица.

мекач, -и, ж. топло вријеме кaдa се отапа снијег у прољеће. – Ора изгунити 
благо у-брст по овој мекачи.

мекет, -а, м. оглашавање коза. – Чим навије прољеће, чује се у-пољу мекет 
коза око грмова.

мекиње, мекиња, ж. отпаци од просијанога брашна. – Ти си сиротиња, ја тебе 
мугу купити за мекиње.

мекиш, мекиша, м. брав меканих костију који не може дa хода. – Од мекиша 
никад не море нарасти добар брав.

мекишче, -ета, с. јагње меканих костију које не може дa хода. – Ни једно 
мекишче не живи дуго, обично рано крепа.

мелем, -а, м. лијек направљен од љековитих трава. – Од мелема не боли глава.
мељиво, -а, с. брашно, оно што се меље у млииу. – Велика е гурема за тежака 

кад по зими нестане мељива.
мемла, -е, ж. влага, гљивична загушљивост. – Убила га мемла од камена, 

робовао девет годин дана. нп
мера, -е, ж. међа, граница. – Чим дође Аустрија, обиљежи куда е државна 

мера да се зна шта е царско a шта тежачко. Ст
меремат, меремата, м. одабирање дрва у шуми узимање дозвле од лугара за 

сјечу. – Јуче Ђермани узимали меремат горе у-Стојбина.
меринче и меринче, -ета, с. мерино јагње сa густом кратком длаком. – Има 

Стевиша трое меринчади, не зна се кое је од коега љешве.
мерити, -им, несвр. међити, граничити. – Ко е сa Павлом меријо никад није 

брез свађе и тужбе пролазијо.
мета, -е, ж. мјесто. – Остави алат тамо ђе се и оставља да е на мети, да се и по 

нући муре наћи кад затреба.
метало, -а, с. нарамак сијена који се ставља пред овце. – Гази торину да 

мећемо метала овца.
метанисати, -шем. несвр. клањати се пред вјерским идолима. – Наш је Илија 

сваки дан метанисо по-девет пута и мулијо се Богу.
метарица, -е и метра, -тре, ж. дебља дрвена цјепана од једнога метра. – 

Нема тежега посла ко товарити метарице на камијун. – У-нашој су шуми Врбљанци 
извлачили балване, а Теслићани товарили метре.

метати, мећем, несвр. стављати. – Дмитар сваки дан меће по двадесет метала 
овцама доље код Симатине кошаре.
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метеније, метенија, ж. клањање у име породичне славе. – Инићуша свако 
јутро меће по-девет метенија клечећи пред иконом.

метери, изр. облик генитива множине од именице метар. – Шта мислиш 
Перука, колико е метери сијена у овом пласту?

метлавина, -е, ж. врбове танке гране за израду метала. – Кад одеш у Преодац 
у-млин, дунеси метлавине за метала.

метрашица, -е, ж. змија од једнога метра, поскок или шарка. – Склупчила се 
уна шарка метрашица ко колни кунопац.

мече, -ета, с. млади потомак медвједа од једне године. – Видијо сам данас 
едно мече горе у-Гајановије пољана.

мига, -е, ж. лијепа жена која намигује. – Није било љешве жене од Шајкине 
миге од-Унца до Доца.

мигати, -ам, несвр. лагано се кретати, мигољити. – Унај језичак на кантару 
само мига там-иамо.

миздраило, -а, м. пејоративан назив за мушкарца биједнога изгледа. – Од 
пјанога миздраила Плискића није било већега покарета.

миздре, -е и миздров, миздрова, м. мушкарац мизерног изгледа. – Код-нас је 
свако село имало по еднога миздру. Ко ће Плискића миздрову стати у-крај?

милет, -а, м. свијет, народ. – Скупијо се пусти милет око-цркве у Преоцу, 
пљева-мрав.

милити, -им, несвр. ићи полагано сa каквим теретом на себи. – Миле куњи 
уза Старетину нусећи пуне товаре метарица.

милодун, -а, м. вишегодишње мирисно цвијеће у дворишту. – Милодун се 
пружекно од прага до чуваркуће.

миљак, -љка, м. драгост, пријатност, љепота. – Види овога миљка и љепоте, 
брате муј мили.

миња, -е, ж. мина, експлозив. – Дреновићи већ евту дана врте миње и копају 
бунар.

мињажа, -е, ж. јело, храна. – Данас је била добра мињажа, било јареће печење 
и пиво за ручак.

мирбожење, -а, с. мирење и опраштање око Божића. – Ајмо се помирбожити 
и опростити едан другом јер је мирбожење од-Бога.

мирбожити се, -им се, несвр. мирити се око Божића. – Треба се на Божић 
мирбожити, то е наш стари обичај.

миритаљка, -е, ж. она коју заводе празним обећањима. – Све вијоглаве 
миритаљке су кратке памети.

миритање, -а, гл. им. с. варање, обмањивање. – Доста ми је више твога 
миритања и лагарије. Оџ

миритати, ам, несвр. варати, обмањивати, заводити. – Кад стадоше 
шверцари миритати наше тежаке на дернеку, уни јадни продадоше јањце будзашто.

мисирача, -е, ж. тиква, бундева. – Кад код нас Гламочана роде купијери, 
нема бриге за крану, a кад код Врбљанаца роде мисираче, сваком се смију брци од 
драгости. МС

митило, -а, с. бистра течност у којој је куван букови луг. – Жене су прале 
митилом перчин и пртенину.
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митити, митим, несвр. 1. подилазит, лагодити. – Уни су лугара митили и 
подмитили пa им дао добар меремат. 2. мазити. – Немој га митити, неће ћети слу-
шати.

митњак, и мићеник, -а, м. онај који је размажен. – Погледајде митњака 
ћаћинога, неће ништа да ради. Немој ти тога мићеника митити, велики је ун, море 
ун радити.

митрољез, митрољеза, м. митраљез, ватрено оружје. – Кад је бијо рат, сa 
Шатора се чују митрољези како штекћу.

мићиле, прил. цјелокупно, све, комплетно. – Купијо Стоен од Чале ливоду у 
Мукиња мићиле. Ст

мицина, -е, ж. поткожни чир, израслина на тијелу. – Расте му мицина на 
врату колик осредњи купијер.

мицко, -а, м. подругљив назив за мизерна човјека. – Дај нашем мицку двије 
овце да чува, едну ће изгубити.

мишијак, -а, м. мишији измет. – Оклен ти је Маро ово брашно, пуно мишијака.
мишица, -е, ж. мишић између лакта и рамена. – Ково Аћушин има најдебље 

мишице од свију мумака у-нашоме крају.
мјешаја, -е, ж. краћи штап у виду оклагије којим се мијеша пура у лонцу, обич-

но земљаној бакри. – Ој лугару, ево ме у гају, рушим букву да правим мјешају. нп
мјешчић, -а, м. мијех од козије коже као саставни дио дипала, народног 

дувачког инструмента. – Деде болан Марко, кад будеш клао јаре, остави ми мјешчић 
за-дипала. Ћо

млавити, -им, несвр. тући некога тањом мотком. – Стевиша сваки дан млави 
Здравила, али нема користи, не слуша.

млада, -е, ж. тек удата дјевојка, невјеста. – Додајде ми млада ту букару воде 
да се напијем.

младица, -е, ж. љетораст дрвета у облику мотке. – Млађо удари Видесило-
вог путаља младицом по репу и ун се ритну а Видесило на -земљу, љос.

младијак, -а, м. млади мјесец. – Ој Мјесече младијаче, чувај ме од тавне нући. 
нп

младиоци, младилака, м. млади брачни пар. – Не брудите младиоце нека се 
напавају.

млађарија, -е, ж. омладина, младе особе. – Данашња млађарија мање ради a 
више се излежава.

млађашан, -шна, -о. премлад и неискусан. – Унај је Јоин клапац млађашан и 
није још за косца.

млакнути, -нем, свр. благо умлачити воду. – Млакниде мало воде да оперем 
перчин, запрашијо сам се у поети убацујући сламу.

млакоња, -е, м. благ и непредузимљив човјек. – Прођи се бона унога млакоње, 
уног ђутурума, нађи себи нешто жешће.

млатарати, -ам, несвр. ударати предметом о предмет. – Гране стално 
млатарају по стреви, пуше јака бура.

млатити, млатим, несвр. 1. трести воће прутом. – Узо Блаже прут пa млати 
Симатине јабуке. 2. тући некога прутом. – Ено наш Видесило млати Лазу прутом, 
поломијо му шљиве.
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млатнути, -нем, свр. ударити некога каквим предметом. – Узе Перо едан 
штапарац пa млатну Ђулу Стоеновога по-леђије и штап се преби по сред-сриједе.

млацати, -ам, несвр. тући некога танком мотком тако дa се мотка увија. – 
Узо Капоња прут па млаца свога дората по-ребрије да се не рита. ББ

млого, прил. много. – Наши су стари имали млого ситнога и крупнога блага и 
имали меса у свако доба године гани.

мљечар, мљечара, м. мања зграда у којој се обављају послови око млијека. – 
Мљечар се прави о-дрвета да има промаје јер се брез промаје лако квари вареника.

мљечика, -е, ж. трава која има сок бијел као и млијеко. – Кад код-нас овце 
пасу у-шуми уну мљечику, дају дупло више варенике него кад пасу пољску траву.

модрити се, -им се, несвр. плавити се од хладноће. – Видоја бијо код оваца па 
помодријо од-леда ко чивит а руке му се мудре ко шљиве.

мозгали, пр. онај који мисли, који је бистар. – Баш је овај мали Јованов 
мозгали, Бога ми ће бити нешто од-њега.

мозган, -а, м. подругљив назив за оног ко је бистар или глуп. – То ће најбоље 
ријешити овај мозган што стално звижди по селу.

мозгати, -ам, несвр. мислити, расуђивати. – Сви би људи били паметни да е 
лако мозгати.

мозгоња, -е, м. онај који мисли и правилно резонује. – Ајде, сад се покажи кад 
си мозгоња и паметњаковић.

моља, -е, ж. молитва. – Е, мољу ли ти твоју, само препели још едну пa ћеш 
вићи свога Бога.

мољакање, -а, гл. им. с. учестало тражење какве помоћи. – Ма, да ти кажем, 
мољакање досади и Богу и народу.

мољакати, -ам, несвр. учестало молити и тражити помоћ. – Стално 
мољакају за пумоћ, a неће ништа да раде.

мољац, -љца, м. инсект који нагриза одјећу. – Метни дивијега кестена у 
џепове капута да мољац не улази у ормар ђе су рубине.

мор, -а, м. плава, црна или љубичаста природна боја од траве или коре 
дрвета. – Правили смо мор од броћа и јасенове коре и морили рубине.

мора, -е, ж. невидљива сила која човјека тaрe и гњави. – Кад се мора 
надоврандише на-кости, тешко јадном исану.

морити, морим, несвр. бојити тканину мором. – Наши су некада гунили 
морити сукно доље у Бенковац.

мортус, прил. скроз, наскроз, потпуно. – Дошо Божо покасно из биртије, 
мортус пјан.

мотовило и мутовило, -а, с. справа за намотавање пређе. – Мотовило мота а 
канчело канчела. Направде ми што мутовила да намутам пређу.

мочило, -а, с. мањи базен сa водом или мирна стајаћа вода гдје се киселе 
конопље. – Носи конопље у мочило да се киселе.

мочиница, -е, ж. већи свезак конопаља oд неколико ручица. – Носте мочинице 
на Ревеник пa покиселте.

мочити, -им, несвр. потапати, квасити, урањати у воду. – Ено Копањуше 
цијели дан моче конопље горе на Ревенику. 
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мочица, -е, ж. мања мочиница. – Припремила Доста неколике мочице кетана 
за мочила.

мочица, -е, ж. мала мотка, младица. – Узми мочицу пa изрени јањце на 
ливоду да пасу.

мрђела, -е, ж. ситно зрно бисера или каквог накита. – Јокица нанизала мрђеле 
на нуву тканицу.

Мрђен, -а, м. презиме или име добијено по занату прављења мрђела. – Мрђени 
у-Пријаније су ковали мрђеле народу од бакра и сребреније цванцика.

мрезга, -е, ж. сок испод коре дрвета у прољеће. – И мрезгу је нарот трошијо 
у-гладније година. Пр

мрезгати, -ам, свр. процес листавања дрвета у прољеће. – Ено, мрезгала 
лијеска у Цијепцу, направи ми трубу и пиштаљику од љескове коре.

мрканица, -е, ж. овца спремна за оплодњу. – У-нашије овца имају сваки дан 
по -двије мрканице.

мркати, мрчем, несвр. оплођавати овце. – Овнови до Лучиндана мрчу овце, 
a ондак се получе.

мркли, -а, -о. мрки, тамни. – Освоила е мркла нућ, не види се прст пред-оком.
мркоња, -е, м. во мрке длаке. – Имали ми еднога мркоњу пa се није дао никако 

упрегнути у јарам.
мркуља, -е, ж. крава мрке длаке. – Ова е наша мркуља неко честито створење, 

не бира крану, a млијечна и мирна, виш-бјежи.
мрлина, -е, ж. леш, крепалина, цркотина. – Носте ту мрлину пa бацте у пећину 

горе под Окретавцом.
мрља, -е, ж. слаба и болесна женска особа. – Јадна Стоенова мрља још не 

море стати на-нуге.
мрљав, -а,-о. слаб, анемичан, мале снаге. – Чи си ти мали пa си тако мрљав и 

шпатан?
мрљунче, -чета, с. мршаво и слабо бравче овца или коза. – Дунијо Симо едно 

мрљунче за Божића, нема шта натакнути на ражањ.
мртваја, -е, м. закржљао, слаб и немоћан човјек. – Видере унога мртваје једва 

ода по земљи, a попијо би барило ракије.
мртвати, -вам, несвр. таворити, једва преживљавати. – Отка су постали, 

стално мртвају и танко животаре.
мртвоузица, -е, ж. чврсто везан чвор канапа или чега другог. – Не вежи 

свитњак мртвоузице вено на-кукаљ.
муаметан, -тна, -о. онај који је грубе и пријеке нарави. – Јусурићи су сви 

одреда муаметни и заварити. От
мувати се, -ам се, несвр. мотати се, врзмати се око нечега. – Ко су уни људи 

што се мувају по селу?
мудра, -е, ж. жена мудра и лукава. – Нећеш ти уну мудру тако лако намамити 

на танак лед, муј Страило.
мудров, мудрова, м. лукав мушкарац, често метафора за глупа човјека. – Ви-

дидере унога мудрова, не зна сабрати два и два.
мудролија, -е, ж. јефтино лукавство. – Деде, мање причајте a више радите јер 

мудролија чорбу не зачиња.
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муждити, муждим, несвр. скидати лишће низ грану у једном потезу. – Ајмо 
муждити лист прасције доље у Грла. Ро

музикати, -ам, несвр. свирати на музике, усну хармонику. – Најбоље музика 
Млађо Пољића од свију мумака у селу.

музиља, -е, ж. жена која музе овце или козе. – Отишле музиље у-поље да по-
музу овце.

мукает, прил. бити заинтересован за нешто. – Ја му велим да мало припази 
и уно нашије оваца, a ун ни мукает.

мукаетити, -им, несвр. чувати, пазити. – Мукаети на-благо да не би налетијо 
вук изненада.

мукте, прил. џабе, јефтино, бадава. – Јуче је пијаца била ко никат јевтина и 
Милићи су уно јањаца продали мукте. Оџ

мулац, -лца, м. глупан, мангуп, тупан. – Реци уноме свом мулцу да више не 
долази код-мене по алат јер не зна радити алатом.

мулин, мулина, м. ован без рогова. – Не море се мулин бити с рогатим.
муљати, -ам, несвр. трпати на брзину нешто у торбу. – Ено и муљају 

Бјељкушине крушке у торбе, нико и не види.
муљика, -е, ж. врста камена за надгробне споменике. – Сви су крстови 

у-нашом гребљу од муљие.
муљити, муљим, несвр. гњечити воће за ком. – Јовичићи по цијели дан муље 

јабуке и стављају у-каце за кома.
мумија, -е, м. стар, тром, онај који је миран и ћутљив. – Види унога мучала, 

права мумија, Боже ме прости.
мунтати, -ам, свр. продати нешто по ниској цијени. – Нијесам ти болан продо 

уно јањаца вено мунто, јадан ти сам. Пд
мунути, мунем, свр. 1. украсти набрзину и побјећи. – Мунуше лопови муј 

шлајбак и нико не виђе ни како ни каде. 2. ударити некога изненада. – Дође Аћим пa 
муну шаком Ристу, а Ристе паде ко свијећа. 3. јурнути, нагло полетјети. – Мунуше 
вуци испод села ко стријеле.

мурлеисати, -шем, несвр. овјеравати докуменат штамбиљем, ударати 
печат. – Е, сад кат си то лијепо написо и мурлеисо, ајмо на ракију код Каваре. Ко

мутав, мутава, -о. ћутљив, нијем, без моћи говора. – Не море ун ништа 
алаисати јер је мутав од рођења.

мутап, мутапа, м. покривач на коњу. – Куњи су се угријали вукући дрва, баци 
мутап по-њима да и не пресијече овај оштар ждрак.

мућурла, -е, м. погрдан надимак за особењака мушкарца. – Веле да се и-наш 
мућурла оженијо, али ја у-то не вјерујем.

мучало, -а, м. онај који стално ћути, не говори. – Од-Славка није било већега 
мучала у-три села.

мучи, императив од императива ћути. – Мучи мили брате, не говори ником 
ништа. Ро

мучити, -им, несвр. ћутати, тајити, прикривати. – Кад је нека ковељанија, 
наши Вровци муче и не бијеле зуба.

мучки, прил. подмукло, кријући, тајно. – Чувај се пса кои не лае, ун зна мучки 
напасти и ујести чоека.
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мушкарача, -е, ж. мушкобањаста жена. – Е, што ти зна бити у Преоцу 
мушкарача, такије нема надалеко.

мушкић, мушкића, м. мушкарац. – Наши су мушкићи одилазили под-јесен 
у-Бачку у бербу куруза.

мушкобањаста, -е, ж. жена са мушком физичким особинама. – Јела е била 
мушкобањаста ко и-матер јој.

муштра, -е, ж. вјежба, тренинг. – Нема ти боље муштре ко у војсци.
муштрање, -а, с. гл. им. вјежбање посебним методом. – Ја ово њијево 

муштрање не мугу више подносити.
муштрати, -ам, несвр. тренирати, вјежбати. – Одвели Лаку у апс да га мало 

муштрају.
муштулук, -а, м. добра вијест која заслужује награду. – О, Маро, мени 

муштулук a теби син из војске.

Н
на, узв. изволи, узми. – Дај ми мало дувана да запалим. На, задње ти било, кад 

ћеш имати свое.
на, узв. императивни облик за нуђење из љутње. – Дошо ја по уно свога дуга. 

На, и не долази ми више на-очи.
набадати, набадам, несвр. ходати опрезно храмајући. – Што ти Гњатија тако 

набадаш на та два гњата ко да ти је трње у пета.
набараба, прил. равноправно, подједнако, истх вриједнсти. – Уни ти се 

набараба надмећу и ни едан не море надјачати.
набасати, -ам, свр. случајно наићи на нешто. – Набасаше Врбљанци прео 

Бјељавина ко тице глогоњаче прео села.
набасрљати, -ам, свр. случајно наићи на некога. – Чим Ристе изађе из биртије, 

набасрља на Ђуру поштара. Гл
набача, -е, ж. сплетке, чини, мађије, зачараност. – Асли је на Стеванји 

некаква набача, све се топи ко леденица. ПВ
набашка, прил. посебно, издвојено, сепаратно. – Ово ми одвои набашка за 

кума Тоду, немој мијешати з другије стварима. Ва
набелаисати, -шем, свр. надрљати, настрадати, нагребусити. – Нико жив 

није набелаисо пекући креч ко наш Симата.
набес, пр. изузетан, посебан, нарочите врједности. – Ово ти је набес момак 

каквога нема у пола села.
набијаље, -а, ж. жене које набијају конопље на ступи. – Јуче су нам набијаље 

изнабијале све кунопље и кетан до подне.
набијати, набијам, несвр. одвајати поздер од влакна код конопаља и кетана. 

– Није лако набијати кунопље, пa нека прича како ко оће.
набодица, -е, ж. пркосан и кочоперан човјек. – Стевило е бијо уна права 

старинска набодица, није ћијо у покор ником живу.
набрекиле, прил. одбрусити дрско, сирово, грубо. – Ћаћа уноме лугару скреса 

у-брк набрекиле за унај лањски меремат.
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набречити, набречим, свр. надути се, надоћи, повећати се. – Што е теби 
Видесило трбу тако набречијо, да нијеси куљав?

набридти, набридим, свр. добро наоштрити брид сјечива. – Ајдуци набридили 
сабље, неће бити на мегдану стида.

набрукати, -ам, свр. написати писаћом машином. – Набрукало горе у суду 
тужбу несретном Стевану на-два листа артије.

набрусити, набрусим, свр. наоштрити сјечиво брусом. – Косци набрусили 
косе, само се чека да косибаша крене.

набубати, набубам, свр. научти напамет текст без доброг разумијевања. – 
Мијајло набубо историју, a ни едне не алаише.

набубачити, -им, свр. пејоративан облик глагола набубати. – Нико не море 
набубачити више пјесана од-нашега Блаже.

набубекати, -ам, свр. пејоративнији облик глагола набубачити. – Кад Стевица 
набубека јуначку пјесну, море пјевати по-цијели дан.

набукнути, набукнем, свр. надути се изненада, отећи. – Унај мали Видов 
набукно ко квасац, асли је болестан.

набуљити, набуљим, свр. испупчити очи од дима или нечега другога. – У 
гладна исана набуље очи ко два вилџана.

набучити, набучим, свр. надути се, надоћи. – Што е теби Виде трбу тако 
набучијо, да те што не боли? Пб

навада, -е, ж. навика, пракса, склоност. – Ништа теже нема ко одвићи се 
какве погане наваде.

навадити се, -им се, свр. навикнути се, уобичајити. – Навадијо се Лајкан на 
ракију па га ето свако јутро у-кућу.

навака и новака, -е ж. храна, јело и пиће, беслема. – Нико није имо бољу 
наваку од-Галешића и Вуштића у цијелу нашем крају.

навакали и новакали, пр. онај који се добро храни, има добру храну. – Лако е 
бити навакали кат чоек има добру земљу и чудо блага.

навељусити се, навељусим се, свр. накривити се. – Унај се наш пласт 
навељусијо, само што се не превали. Ст

навиљак, навиљка, м. већa хрпа сијена која се носи на кољу. – Родила трава 
ове године, пуне ливаде навиљака.

навиљчити, -им, несвр. правити навиљке сијена вилама. – Ајмо дјецо 
навиљчити сијено, мугла би ударити кише, голуби се небо.

наврањити се, -им се, свр. навадити се, учестати. – Ено се на-наше кунопље 
навраљили врепци, позобаше све шјеме. Ро

наврза, -е, ж. навика, обичај, пракса. – Прођите се Јусурића, имају гадну 
наврзу, да те Бог сачува и заклони.

наврзан, -зна, -о. полупијан, припит, ровит. – Од наврзна чоека нема ништа 
теретније у какву раду.

навријети, наврем, свр. навалити свом снагом. – Стани Илија, куда си навро 
ко прасе у-сурутку?

наврсти, наврзем, свр. свезати звоно на врат овцама или говедима. – Наврзи 
звоно овну да овце иду за-њим.
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навуљати, -ам, свр. набрати, натрпати нешто у торбу. – Уни су ти данас 
навуљали пуне торбе љешника доље у-Врањаку.

нагарити, -им, свр. нагло кренути у неком правцу. – Баришићи нагарише кући 
ко да им неко подасу мува, Боже ме прости.

нагењтати се, -ам се, свр. обући одјеће преко мјере. – Нагењали се млинари по 
овоме звизгану пa не мугу дијати од врућине.

наглијати, -ам, свр. подесити, уредити, припремити. – Мореш ти то наглијати 
да прође на комесији само ако оћеш. Че

награда, -е, ж. горња етажа штале за овце. – Код нас су вазда била говеда у 
сјечини кошаре, a овце горе у-награди.

награјати, -ам, свр. настрадати, доживјети непријатност. – Јуче смо ти 
награјали извлачећи дрва и-шуме.

награисати, -шем, свр. настрадати добро. – Нико код-нас није горе награисо 
о-Дуцка кад је ишо пјешке у-млин по снијегу.

награнак, -награнка, м. већа хрпа сијена која се вуче пa гранама по ливади. – 
Из Рогуљине долине смо вазда извлачили награнке сијена јер се није мугло нусити 
на-кољу.

нагребусити, нагребусим, свр. пастрадати од неочекивапог и непрјатпог 
случаја. – Нагребусијо сам ти данас за–куњије ко бос по-трњу.

нагрк, -а, -о. оно што се осјећа нa блажу горчину. – Направила Јевимија питу 
полагушу, али јој је скоруп бијо малко нагрк.

нагрнути, нагрнем, свр. наилазити у масама, навалити. – Раја нагрнула 
у-љешнике пa бере по-цијели дан.

нагрувати, нагрувам, свр. натрпати торбе или вреће робом која се збија. – 
Нагрували пуне вреће вуне пa се ништа тетурају нусећи.

нагујити, нагујим, свр. добро наоштрити неко сјечиво. – Косци су нагујили 
косе варцарке ко бритве.

нагулити, нагулим, свр. 1. побјећи нагло у неком правцу. – Уни наши 
нерадници нагулили с ливоде чим је мало пригријало. 2. обути тијесне чарапе 
или опанке. – Купијо Клисара опанке доље у Бенковцу, a кад је дошо кући, једва и 
нагулијо на-нуге.

нагучити се, -им се, свр. накрасти, најести се и напити без плаћања. – 
Друшкани су се нагучили добра сa сиротињскије леђа. До

надасе, прил. узбрдо. – Лашње је ићи стрму него надасе.
надво, прл. вaни, из куће, напоље. – Отишла е снаја надво, није у-кући.
надегењачити се, -им се, свр. надовољити се тукући некога. – Вицо се 

надегењачијо Циге Дреновића доље у Грлије.
надекати се, надекам се, свр. 1. истући некога до миле воље. – Рорчани су се 

надекали Пољичана на збору у-Рорије. 2. напити се ракје и вина преко мјере. – Јуче 
се наш Баја надеко ракије у биртији код Циге до-врата, једва дошо кући.

надекачти се, -им се, свр. препити и прејести се. – Наш се Мијо јуче 
надекачијо печурака пa повраћо цијели дан.

надерати се, надерем се, свр. најести се и напити превише. – Кад се Гудан 
надере ракије, ваља се по ледина по-три дана.
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надоврандисати се, -шем се, свр. навадити се, учестати сa посјетама. – 
Надоврандисале се швраке на-пилад пa све покупише. По

надоврсти се, надоврзем се, свр. навадити се, претјерати у нечему. – 
Надоврзла се дјеца на Пољића вишње пa све поломише.

надокнадити, -им, свр. набавити изгубљено, поравнати. – Ове године су 
сељани надокнадили све што е лањска суша однијела.

надолити, надолим, свр. прибавити, припремити. – Нема тога ко ће сиротињи 
надолити крува и пјандури ракије.

надостити, -им, свр. припремити у довољној мјери. – Нико не би муго 
надостити беслеме ноликије гладније устије.

надотећи, надотечем, свр. издржати до краја прехрањујући некога. – Неће 
мући Галешићије надотећи сијена за нолико благо до прољећа. Ск

надреждити се, надреждим се, свр. начекати се на неком мјесту без великога 
кретања. – Гајан се надреждијо на-Калдрми чекајући вагун и курузе из-Бачке.

надрљати, надрљам, свр. непредвиђено настрадати. – Бога ми смо надрљали 
косећи јуче по уној врућини.

надрсати се, надрсам се, свр. наљутити се, застранити. – Дуле се нешто 
надрсо a нико не зна рашта.

надурати се, -ам, свр. издржати до краја неки терет. – Ми смо ти се 
надурали леда и циче на овоме несретном вијогузу.

нађељати, -ам, свр. наситнити дрвцад за одлагање ватре. – Јесте ли нађељали 
ђеља за одлагање ватре?

нађисати, нађисам, свр. нашарати, накитти, уљепшати. – Ђурђија нађисала 
кикљу, имаш шта видити. Са

нађумати се, -ам се, свр. најести се разноврсне хране. – Бога ми смо се 
нађумали печења на збору у Стекеровције.

наерити, наерим, свр. накривити на једну страну. – Шмијајло наеријо капу на 
едну страну, ко ли је, ун ли је.

нажугати, -ам, свр. налагати којешта о некоме. – Нажугало на поштена 
чоека, не би пас с маслом полизо.

назор, прил. насилу, без воље. – Не иде ракија назор и не треба е пити.
наибретити се, -им се, свр. начудити се. – Е, што сам ти се јуче наибретијо 

пустој памети унога малога Јовановог, немам ријечи.
наискап, прил. попити све до једне капи у једном покушају. – Узе Божо Ћубић 

едан литар унога куњака у-задрузи код Пане продавача и попи сав литар наискап и 
како попи, свали се ко свијећа на-пот.

најавити, најавим, свр. наићи са овцама познатим путем. – Најави овце на 
стрњиште да се напасу, ено Чегари покосили жито.

најам, -јма, м. чување блага код газде за храну и малу плату. – Нa свијету 
нема црњега посла од најма.

најаивати, најаивам и најаујем, несвр. досађивати. – Не најаивај, скини ми 
се с врата једноч. Одмакни се, не најауј људије на-врат.

најљешви, -а, -е. најљепши. – Данас је на збору у-Рорије било мумака и цура 
ко никад досада, али је најљешви мумак бијо Иле Пољић a от-цура уна Драгиња 
Стевиловића с Мотика. Ро
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најменик, -а, м. онај који рaди у најму. – Најменици су им били стари пa 
мурају и уни, така им судба.

накалати се, -ам се, свр. навадити се на нешто. – Накалали се Ремићани пa 
вазда долазе по расо.

накан, -а, м. намјера, наум. – Њијев је накан познат, не мораш и ни питати 
куда ће.

наканити се, наканем се, свр. одлучити се. – Накани се једноч пa се жени, 
шта више чекаш.

накарада, -е, ж. наказа, ругоба, страшило. – Од пијанице нема веће накараде 
нити је море бити.

накарадан, -дна, -о. онај који одудара од нормалног. – Накарадан је свако ко 
не разликује корист и штету.

накаст, -и, ж. намјера, смишљеност. – Ово што су уни нами направили, то је 
њијева стара накаст, вјерујте ми.

наки, -а, -о. онакав. – Наки се чоек ко Лакета Пољић више неће родити у-нашом 
крају и млога ће бура простругати низ Долове и Јасике, али уне поштењачине неће 
бити.

накинђурити се, накинђурим се, свр. накитити се неукусно преко сваке 
мјере. – Накинђурила се наша Цвајка пa мисли да јој нема равне до небеса.

накињити, накињим, свр. начети, нарушити цјелину. – Асли сте накињили 
ово буренце ракије, a ено једнога још непопијена.

накипити се, накипим се, свр. надути се од смијеха. – Уни су се накипили од 
пустога смија, смалије не пукоше.

накиријати се, -ам се, свр. наплаћати се кирије, станарине. – Нико се није 
накиријо у животу више од-нашега Дмитаре.

накирикати, -ам, свр. намножити, повећати, накупити. – Кикаш је себи 
накирико све дневнице, a није долазијо на посо стално.

наклапити, -им, свр. навалити јести убрзано. – Остави то месо Вицило, шта 
си наклапијо ко вук, треба и-другоме.

накласти, накладем, свр. напунити неки суд течном храном. – Узмиде ту 
кутлачу пa ми наклади ову раљичицу унога гра, нешто сам погладан.

наклатити се, наклатим се, свр. навалити јести. – Наклатили се Пураревићи 
на-пуру ко на-цицвару, Боже ме прости.

наклопити, наклопим, свр. навалити на некога псовком. – Ено Стевиша 
наклопијо кантарати свеце од небеса до земље.

накнадити, -им, свр. надокнадити. – Све ће нарот накнадити своим радом и 
залагањем.

нако, прил. онако. – Забрањена е ларма у биртији и сједити ништа нако, мура 
се што и потрошити. Гл

наколати, наколам, свр. маказама ошишади преко главе дио косе до коже. – 
Наколо учитељ Панделију и није мугло ништа вено га ошишати на-нулу.

накресати се, накрешем се, свр. напити се ракије превише. – Ено Баје јауче 
прет-кућом, накресо се ракије до гркљана.

накркати се, накркам се, свр. најести се преко мјере. – Посврлија се накрко 
јањетине пa се извалијо пот-крушку и рче.
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накосијерити се, накосијерим се, свр. најежити се од страха, наоштруљити 
се. – Чегари се накосијерили на Кајтезе ко мрки вуци, развалили им плашће доље 
у-пољу.

накукаљ, прил. начин везања неке узице, свитњака и сл. – Кад се свитњак 
у-гаћа, прошћеш не свеже накукаљ већ мртвоузице, море чоек допасти невоље кад 
би, прошћеш ишо спорасебе.

накукуљити, накукуљим, свр. ставити кабаницу или ћебе са кукуљицом на 
главу или капу намакнути на чело. – Миле је јутрос рано накукуљијо ћебе на-главу 
јер је пуво јак вјетар и отишо овца.

накурљак, -а, м. дио веша који штити мушке полне органе од премрзавања. – 
Јадни чобан је муро нусити накурњак по зими и касној јесени да му се не би смрзло 
оно срамоте, прошћеш.

накусати се, накусам се, свр. најести се, заситити се. – Добро смо се 
накусали варице и курузе.

налабрњати се, -ам се, свр. напсовати се, изгаламити се. – Нико се не зна 
налабрњати и изгаламити на жену ко Тосија Ћужић.

наландарати се, -ам се, свр. напити се разнога пића преко мјере. – Ми ти се 
редовно наландарамо ракије код Циге кад продамо јањце.

налапати се, налапам се, свр. накрасти се и награбити какве готовине. – 
Друшкани су се налапали државне имовине ко нико.

налапушити, -им, свр. најурити некога трком. – Неко е налапушијо куње 
прео-наше њиве.

налемати се, налемам се, свр. истући некога и надовољити се. – Лончари су 
се налемали Убавчана у ливоди више Тубање.

налентати се, -ам се, свр. навадити се на нешто. – Шпиридан се наленто пa 
га ето сваки дан нашој кући око ручка.

налет, -а, м. гад, страшило, чудовиште. – Склони се од народа, налете едан, 
налет те било, види какав си.

налетан, -тна, -о. чудан, гадан, проклет. – На кога си тако налетан стидијо се 
ти и паса и људи. Пр

налокати се, налочем се, свр. напити се алкохола преко мјере. – Погузије не 
знају ништа друго вено се налокати кад и запане.

наљегнути и наљећи, -нем, свр. наићи свратити код некога. – Наљегоше 
баце из-Врбљана с јањције и одоше у Гламоч на дернек.

наљоскати се, наљоскам се, свр. напити се до те мјере дa се не може никако 
кретати. – Како си се тако наљоско јадан не бијо, шта уради от-себе.

нама, прил. овога момента, смјеста. – Упути се нама кући из овије стопа и 
не враћај се више.

намагарчити, -им свр. изиграти некога, преварити. – Душана намагарчили 
уни његови пајдаши пa цијели дан нусо циглу у торби.

намастир, -а, м. манастир, светиња. – Тодора су крстили у намастиру код 
Книна на-Видовдан.

намастирка, -е, ж. добра ракија звана манастирка. – Купи ми едан литар 
намастирке у-задрузи код Пане.
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намет, -а, м. 1. велики нанос снијега. – Уваљали намети снијега до стрева пa се 
није мугло излазити ис-куће. 2. порез, обавеза плаћања. – Наметнуше Турци намет 
на вилает.

нами, замј. нама. – Нами не треба празна мудролија, нами су копачи и орачи 
најпотребни.

намртво, прил. истући некога тако дa наступи смрт. – Турци су уватили 
Симушила код оваца и испребијали га намртво.

нанидерити, -им, свр. нанишанити, нациљати. – Нанидерило Сунце скроз 
у-тјеме пa се од врућине не да дијати.

нанијети, нанесем, свр. усмјерити у жељеном правцу. – Куда сте ви људи 
нанијели тако рано по овој ладноћи?

наоблац, прил. замрзнути све до посљедње капи. – Заледила се локва наоблац, 
мугу кола прео-ње ићи.

наодмет, прил. корисно, није на штету. – Никада никоме није било наодмет 
устати рано. Ка

напак, -а, -о. љутит, пријеке нарави. – Тосија е бијо напак и завржен, да мили 
Бог сачува и заклони.

наперан, -рна, -о и наперит, -а, -о. богат, моћан, спреман. – Вуштићи и 
Галешићи су били наперни и признати људи у-нашом крају.

наперати се, наперам се, несвр. сређивати се, опремати се за какав излазак. 
– Наша се Марa напера за збора има евта дана.

напитати, -ам, свр. нахранити дијете. – Ајде бона, напитај уно дијете, видиш 
да е гладно чим се нако расплакало.

напицанити се, напицаним се, свр. налицкати се, обући се допaдљиво за неки 
састанак. – Зора се напицанила, мура да има састанак са Лазуком, шта ли ће бити.

напљегнути, -нем и напљећи, свр. навалити јести или рaдити. – Напљегоше 
сељаци орати њиве чим се малко угали прољеће.

напој, напоја, м. млака вода сa мекињама која се носи крави која се отелила. 
– Немој краву гунити на бунар по овој цичи, однеси јој напој у кошару.

напор, -а, м. овчији ђубар којим се гноји њива за кромпир. – Ми сваке године 
пошакамо напором купијере.

напосе, прил. посебно, издвојено, сепаратно. – Овај ми комад меса одвои 
напосе, долазе ми уитро кумови. Ћу

напотпрт, прил. мета ругања, на подсмијавање. – Пази како се владаш, немој 
да те свијет узима напотпрт. Бр

напрасит, -а. -о. сиров, љутит, пријеке нарави. – Није се родијо напрасити 
чоек у-нашом крају од Миркана из Балаћа, a меке душе ко памук.

напремасе, прил. наспрам себе. – Уни вазда нешто напремасе шапоре и 
договарају се.

напрстак, -тка, м. метална навлака на прсту код обућара рaди заштите. – 
Ђе се изгуби унај муј напрстак, виђе ли ти Јоко?

нарамак, нарамка, м. хрпа дрва која се носи у рукама. – Иди дунеси кои 
нарамак дрва да наложимо ватру.

нарени, свр. императив глагола натјерати. – Нарени овце данас на-локву, 
лизале су јутрос со.
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нарести, нарестем, свр. нарасти, стасати. – Наресто унај клапац Микаилов, 
вини ћаћа. ПВ

нариктати, -ам, свр. подесити, намјестити, уредити. – Нико не зна нариктати 
плуг ко стриц Шајко.

наринтати се, -ам се, свр. нарадити се тешкога посала. – Нико се није наринто 
и натеретово у животу ко наш Блаже отка се камен почо котрљати сa Окретавца и 
Дебељака.

нармбати се, -ам се, свр. натеретовати се и нарадити се тешких послова. – 
И Мијо се полијепо нармбо у-своме животу.

нарнути, нарнем, свр. навалити, насрнути на нешто. – Еј, стани мало шта си 
нарно ко какав сивоња. Ду

нарогушити се, нарогушим се, свр. наљутити се, најежити се. – Мићко се 
нарогушијо и наоштријо, нешто су га опањкали.

нарокати, нарокам, свр. натоварити кола преко мјере. – Ја сам ти јуче нароко 
кола сијена, једва довуко до поете.

нарокати се, и нарољати се, нарокам се, нарољам се свр. напити се ракије 
преко мјере. – Ристе се нароко са Перијом код Каваре, не зна ђе му е глава. Нико се 
није знао нарољати ко наш Вуле.

нарочити, нарочим, свр. наручити, уговорити. – Лакета е нарочијо косце у 
суботу доље у-Пландиште.

наруковати, -ујем, свр. намјерити, усмјерити. – О кумашине, куда си ми 
болан наруково тако рано? Ст

насабајле, прил. раном зором. – Ја ћу, акобогда, насабајле на Госпоину кренути 
на дернек у Гламоч продавати волове.

насад, -а, м. 1. јaјa која се стављају под квочку. – Наша Стана већ евту дана 
прикупља јајa за насад, насадила би едну квочку. 2. жито које се насађује на арман 
за вршдбу. – Ко ће са-мном на арман да истоваримо насад пa да вршемо.

насадти, насадим, свр. 1. поставити здрава јaјa под квочку. – У-нашом селу 
кад Аћуша насади квочку, сва се пилад злегу. 2. на арману вилама сложити жито 
за вршидбу. – Насадили смо двоја кола жита на арман пa ћемо, молећбога, вријећи. 
3. натакнути мотику, ашов или што друго на држало. – Ајде, насади мутику, 
немам чиме окопати лук.

насамарити, насамарим, свр. преварити, слагати. – Дмитра јаднога увијек 
насамаре на пијаци око цијене.

насамо, прил. издвојити се у двоје и говорити у четри ока. – Ја сам ћио с 
тобом нешто насамо еглендисати, ако имаш вољу.

насеирти се, -им се, свр. нагледати се неке новости. – Ја сам ти се насеиријо 
свашта у животу, али ово још нијесам видијо.

насекрст, прил. укрштено, прекрштено. – Положи бадњаке насекрст, како е 
по старом обичају.

насуво, прил. без воде. – Рицан има ријетку браду пa се брије насуво.
насувотовати се, -ујем се, свр. провести добар дио жвота уз суву храну. – 

Пољаревићи су се највише насувотовали од свију села што и је у-нашом крају.
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насукати се, насучем се, свр. преварти се због наивности и лакомислености. 
– Није ме у животу насукало горе ко јуче у Кавариној кавани. Помијешало ми вино 
и ракију па сам ти се наљоскачијо до даске.

насумице, прил. напамет, без провјере. – Ти се ш њим погоди насумице, a 
ливоду и траву нијеси ни видијо.

натабанати се, -ам се, свр. напутовати се путујући тврдим тереном. – Ми 
смо ти се натабанали лаушећи уз-поље сa ливоде.

натанко, прл. сиромашно, оскудно, посно. – Уни су натанко јели, на такој се 
беслеми не косе ливоде.

натакнути, натакнем и натаћи, свр. ставити нешто на неки шиљати 
предмет. – Натакните брава на ражањ и налоште добру ватру.

натељвати, -ам, свр. нагомилати лажи и обмана на некога. – Јамлим да су 
о-њима натељвали и што јесте и што није.

натенане, прил. лагано, разложно, одмјерено. – Ђурађ је све у животу радијо 
натенане и живијо деведесет година.

натендити се, натендим се, свр. наодмарати се. – Нико се у-нашом крају није 
натендијо и набреспосличијо ко Саво Ђуђанов.

натеревенчити се, -им се, свр. напричати се празне приче. – Нико се није 
више натеревенчијо од-нашога Ћопе.

натикачи, -а, м. кућна обућа умјесто папуча. – Припреми натикаче, сат ће нам 
доћи нуви пријатељи.

натиснути се, -ем се, свр. убрзати трчање за неким. – Натисли се пси за-
зецом ко небеско вријеме.

натицати, -чем, несвр. стављати месо нa ражањ дa се пече. – Ми смо 
редовно натицали овна на ражањ уочи Петровдана.

наткајати, -ем, свр. реванширати се. – Главичани никада нијесу заборављали 
наткајати ко им стане на-жуљ.

натрапити, -им, свр. случајно наићи, набасати. – Кад су били прео Рокина 
дола, натрапише на некакве рупе.

натркати, натрчем, свр. налетити, наићи трком. – Натркаше диви прасци 
прео-поља ко ждријепци.

натувати, -ам, свр. напипати нешто по мраку. – Натуваше некако опанке по 
мраку и обуше, пa бјеж у-нућ.

натумарати се, -ам се, свр. находати се по мраку. – Ми смо се натумарали по 
мраку, тражећи благо кад омркне.

натуцати, натуцам, несвр. пагађати о непознатом. – Мијат то не зна, само 
натуца брез-везе.

натуштити се, -им се, свр. смрачити се пред кишу. – Магла се натуштила, не 
види се прст пред-ОКОМ.

наћве, наћава, pl. tantum. кош у кашуну за брашно. – Нема квасца у-наћва, ајде 
кућо муја дунеси от-стрине Миге.

наћопати се, наћопам се, свр. награбити се, накрасти. – Уни су се наћопали 
државне имовине и баш и брига што сиромак нема.

наћулити, наћулим, свр. усмјерити уво и накривти главу. – Сељани наћулили 
уши да боље чују шта рубач говори о порезу.
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наћурликати се, -ам се, свр. насвирати се на ћурлики, фрули. – Млађо се 
Пољић наћурлико на ћурликама код оваца.

наћућурити се, наћућурим се, свр. погнути се на вјетру. – Наћућурили се 
чобани да и вјетар не обори.

наујкати се, -ам се, свр. находати се у беспослици. – Јуче су се наши мумци 
наујкали одајући од села до села.

нацалити се, нацалим се, свр. подесити се, намјестити се. – Шта си се 
нацалијо ту, одмакни се от котла.

нацебати, нацебам, свр. наквасити обилним падањем кше. – Нацебала киша у 
откосе, неће се осушити за евту дана.

нацерти се, нацерим се, свр. стати и накривити се. – Криво се сваки дан 
нацери пред-задругом ко криво дрво у-шуми.

нацикељати, -ам, свр. наштимати, утукати, наперити. – Уни ће то добро 
нацикељати и кола ће проћи брез икаквије проблема.

нацмиздрити се, нацмиздрим се, свр. наплакати се ћутећи. – Шта цмолиш, 
јеси ли се више нацмиздрила?

нацондрати се, -ам се, свр. начекати се поспан. – Дмитар се данас нацондро 
код-блага, чекајући да престане киша.

начадити се, -им се, свр. одимити уз ватру. – Начадили смо се у Шајкиној 
кући пекући божићне печенице.

начамити се, начамим се, свр. начекати се ишчекивати. – Ја сам ти се 
начамијо чекајући у Оџаку тобус из Лијевна.

начапати се, начапам се, свр. најести се откидањем ситнх парчади меса или 
хљеба. – Дјеца су се начапал још док се јање окретало на ражњу.

начебурати, -ам, свр. налити суд обилним млазом воде. – Бијо јак пљусак пa 
начебуро пуне канте воде.

начепушати, -ам, свр. набрати плод на брзину. – Иди у-башчу и начепушај 
зачас лука пa да идемо на ливоду.

начерупати, -ам, свр. начупати какве зелени из земље. – Савићи јуче 
начерупали пуне торбе цријемуше у-Стојбина.

начети, начнем, свр. окрњити, нарушити цјелину. – Немојте начети врућ 
крув, повратиће се па неће ваљати.

начукнути, начукнем, свр. чути нешто непровјерено. – Каури начукнули 
доље у Книну да се спрема Устрија ући у-Босну. Ро

начуљити, начуљим, свр. усмјерити уши дa се боље чује. – Лале начуљијо оба 
ува да боље чује шта Николетина говори.

наџак, -а, м. специјални турски штап. – Кад потегну наџак од челика, удари 
га три-четири пута. нп

наџиџати, наџиџам, свр. накитити се ситницама. – Наџиџала Стоја тканицу 
за збора.

нашајцати се, -ам се, свр. нашетати се. – Наш се Саветина нашајцао по 
Аустрији тражећи било каква посла.

нашапорити се, -им се, свр. напричати се шапутањем. – Уно двое се 
нашапорило синоћ на прелу.
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нашврљати, нашврљам, свр. написати ружним словима. – Ово е писмо неко 
нашврљо ко да су швраке чепале по артији.

нашибити, нашибим, свр. насјећи младих грана за стоку у недостатку 
сијена. – Малићи нашибили пуна равна кола младије грана горе иза Пролина брда. 
От

нашицати, нашицам, свр. нанишанити, нациљати. – Шолак је добро нашицо 
вука и погодијо едније метком.

нашицати, -ам, свр. насјећи крупнијих грана са неког стабла. – Јово е отишо 
у-шуму и нашицо товар четине јањције.

нашишати, нашишам, свр. претоварити кола сијена. – Јован нашишо кола 
сијена у Мукиња, ко брод.

нашки, прил. на наш начин. – Ајмо запјевати едну пјесну нашки да ми се 
тиморина разбркне у души.

нашкодити, -им, свр. наудити, направити штету. – Немој врућ пити ледене 
воде, мугла би ти нашкодити.

нашопати, нашопам, свр. нахранити преко мјере. – Копањићи нашопали 
волове сијеном из Танке драге, пa отишли орати.

нашпарати, нашпарам, свр. уштедити много нечега. – Тодор нашпаро пара 
и за девето кољено.

нашугати, -ам, свр. налагати из ниских побуда. – Изгледа да е неко нашуго 
лугару да е Родољуб крао шуму.

нашудлити се, -им се, свр. находати се тражећи и не наћи оно што се 
тражи. – Никола се нашудлијо тражећи сваке вечери путаља кад омркне.

нашуцати се, -ам се, свр. находати се без икакве користи. – Лазурда се 
нашуцо за говедије цијела свога вијека.

нева, -е, ж. невјеста или угледна домаћица. – Инићушу су сви звали нева и сви 
је млого почитовали.

неђе, прил. негдје. – Неђе сам оставијо алат и брусове, али саде не мугу 
абатити на-њи никако.

нејач, -и, ж. нејачка дјеца. – Лако ти је трати нејач, били смијо ударити на 
јачега.

нејачак, -чка, -о. млад, нејак, слабашан. – Е, муј Јоване, шта ћемо нас два 
данас на ливоди урадити, ти нејачак a ја остаријо.

нејелица, -е, ж. слаба потреба за јелом. – Нашу Шпириновку напала нејелица, 
не да јој се ништа потрошити.

некаки, -а,-о. некакав. – Некаки људи шљегоше и-шуме у село, a не зна се ни 
ко су ни шта су.

некција, -е, ж. инјекција, доза лијека која се убризгава иглом у тијело. – Ја ти 
се више боим некције него змије шарке.

ненадно, прил. изненада, непланирано. – Вратише се курузари из-Бачке не-
надно, нијесу били у берби ни три евте.

ненаруку, прил. неподесно, није на правом мјесту. – Кад идем у биртију код 
Глише, ненаруку ми је обаћи и ливоду у-пољу.

неоклен, прил. однекуда, из неодређеног правца. – Трнапише неоклен Цигани 
у село.
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неопраница, -е. ж. она која је запуштена, прљава. – Нема ти већега белета од 
жене неопранице. МС

неоте и неотице, прил. нехотице, ненамјерно. – Стриц Шајко баци један 
камен неоте и погоди Симатиног бјелова у вр-вршка главе. Иле није пребијо косу 
занакасте вено неотице.

несвојатан, -тна, -о. онај који не воли родбину. – Данашња омладина се 
изгојатила пa некако несвојатна и отпрђена.

несрећаило, -а и несрећаја, -е, м. несрећа, лола, нерадник. – Од Панделије није 
било већега несрећаила у Чегарије. Саву су од дјетињства звали несрећаја и тако 
оста до данас.

нетијак, -а, м. нећак, сестрић. – Од нас шест нетијака, мене су ујаци највише 
вољели, a ја ни данас не знам рашта.

неуперан, -рна, -о. недоказан, својеглав. – Овај мали неуперан да те Бог сачува.
неутуван, -вна, -вно. тупав, слабога памћења. – Неутувнији исан се није 

родијо у-нашом крају од Винчила.
нечи, замј. нечији. – Ено нечи куњи прескачу нашу ограду око -зимскога 

плашћа.
неш, гл. краћи облик презента нећеш. – Е, неш проћи кроза село од паса брез 

тољаге, да су ти крила виле сa небеса.
нидер, -а, м. правац, циљ, нишан. – Како ће Мијо погодити зеца кад му се 

искривијо нидер?
нидерити, -им, несвр. нишанити, циљати. – Кад гоћ нидери вука, Стеван 

вазда промаши, a вали се да е добар ловац.
ниђе, прил. нигдје. – Ниђе нема љешвије брда и пропланака ко у-нашом крају.
никаки, -а,-о и ники, -а, -о, никакав. – Рајкану никаки савјети не помажу, та-

ман да гa шјетуеш по-цијели дан. Вр
ниоклен, прил. ниоткуда. – Нема ћува вјетра ниоклен да мало разбркне ову 

пусту жегу и спарину. Пд
нити, нита, pl. tantum. ж. дио прибора нa тaри за ткање. – У цијелом селу је 

најбоље нити и тару правијо Пандакало.
нитити, -им, несвр. увлачити пређу у нити за ткање. – Ајмо на арман нитити 

пређу, треба ткати биљац.
нође, нођека, нођекаре, нођекарце, прил. ондје. – Нође не море ништа 

успијевати вено шипак и трњина.
ноицати, ноицни, ноишашни, ноишни, нолицни, нолишни, -a,-о, онолики, 

веома мали. – Видијо сам људи ноицато јање, колик уна мачка.
ноличачки, -а, -о. онолики, онако велики. – Ми имамо пласт у-котару ноличач-

ки колик уна кућа.
нонамо, прил. онамо, на ону страну. – Отишла су дјеца нонамо на ливоду да 

се играју.
носара,-е, ж. жена великога носа. – Видере уне носаре каква е мили муј брате.
носоња, -е, м. жушкарац великог носа. – Куда е унај носоња наумијо прео-

жита?
ноћник, ноћника, м. лаган и свјеж ноћни вјетaр. – Код нас горе ћарлија 

ноћник само прео-љета.
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ноћобдија, -е, м. стражар, онај који је будан по ноћи. – Ловац је највећи 
ноћобдија, по цијелу зиму овноћ чека лисице.

нуга, -е, ж. нога. – Жигну ме лијева нуга, асли је ишијак.
нугавица, -е, ж. ногавица. – У Чавије кратке нугавице a дугачке нуге.
нуго, -гла, м. угао, ћошак. – Доље у уноме нуглу више Нуглашице испод 

Шатора планине, има путељак куда су пролазили ускоци из Далманције и слазили 
у Гламочко поље.

нуларица, -е, ж. ручна машина за шишање на нулу. – Донијо Павлезан двије 
нуларице машине за шишање из-Бачке.

нуто, узв. види, гле. – Нуто момка, нуто му памети. нп

Њ
њак, -а, м. оглашавање магарца. – Нема јачега њака у цијелом крају од Клем-

пинога сиваља.
њега, -е, ж. медицинска или друга пажња. – Љубица е посве осјетљива на 

крану, треба јој стална њега.
његовати, -ујем, несвр. добро хранити, пазити и сл. – Милица његује свој 

перчин ко цвијеће у-башчи.
њедра, њедара, pl. tantum. груди, прси. – Видере унога ђетића и стаса, уно су 

муја њедра одранила.
њезин, -њезина, -ино. онај који припада њој, њен. – Њезина су дјеца под 

великом контролом, поштена и ваљата.
њијев, -а, -о. њихов. – Унај се њијев клапац жени оздо из-Рора од уније 

Лукаића, како веле.
њисак, -ска, м. пригушени глас коња. – Марку Шарац њиском одговара.нп
њиска, -е, ж. нанизани гердан златним или сребреним новцем. – На-њој њиска 

од сувога злата, има њиска стотину дуката. нп
њиц, -а, м. благ трзај коња. – Дур, вуци те не ћели, какав те њиц спопо оитрос.
њицати се, њицам се, несвр. трзати се, вртити се. – Ама, не њицај се, ако те 

претеварим штапарцом, знаћеш свога Бога.
њичити, -им, несвр. оглашавати се кроз нос попут коња. – Шта ти је, што 

њичиш ко парип?
њувало, -а, м. онај коју загледа из знатижеље. – Унај Риљин њувало, поваздан 

њува по селу и завирује у туђе воћњаке.
њување, -а, гл. им. с. залажење и загледање гдје је забрањено. – Прођи се 

више тога њувања по селу, узми ради нешто корисно.
њуварати, -ам, њуварити, њуварим, њувати,-ам, несвр. лутајући загледати 

којешта. – Цигани стално њуварају по буњиштије и траже штошта.
њушити, њушим, несвр. осјећати носом, мирисати. – Лајкмет стално њуши 

по раљика и бакрачије.
њушкало, -а, м. онај који загледа туђе ствари које би украо. – Добро народ 

зна што су Сајкана прозвали њушкало.
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њушкати, -ам, несвр. повремено завиривати у забрањене ствари. – Перундићи 
вазда њушкају ђе би шта мазнули.

О
обагавити, -им, свр. оштетити прсте руку или ногу. – Лазата обагавијо пa 

набада на уна два гњата.
обагрити, -им, свр. остарити и тешко се кретати. – Душан је обагријо ко 

какав ђутурум.
обад, -а, м. крупна мува која напада говеда у току љета. – Кад обад налапуши 

јуне, уно муњевито јурне првој ладовини.
обадање, -а, гл. им, с. јурњава говеда од напада oбaдa. – Обадање говеда је 

опазно по исана, сепаратно по-дјецу.
обадати се, -ам се, несвр. трчати бранећи се од обада. – Обад несретни 

навалијо пa се говеда обадају.
обадина, -е, ж. узорана њива подјесен. – Узобадићемо њиву јер брез обадине 

нема комадине. Рд
обадине, обадина, ж. терен који су бикови изровили роговима. – Ено говеда на 

Обадина испод Кука.
обадити, обадим, несвр. орати њиву под јесен дa измрзне преко зиме. – Боље 

је њиву обадити под-јесен него на прољеће.
обајкати, -ам, свр. облетити, извидити. – Милица е пола поља обајкала 

тражећи изгубљено јаре. Ст
обалине, обалина, ж. остаци нечега што је други користио. – Нећу ја туђије 

обалина, нијесам ја мачи кашаљ.
обалити, обалим, свр. срушити, оборити стабло. – Јуче смо у-шуми обалили 

четри јелике и двије букве.
обалити, -им, свр. умазати се балама. – Светко, озебо код оваца пa обалијо, 

не би га бардак воде опро.
обантати, -ам, и обантовати, -ујем свр. омађијати, освојити. – Крлу 

обантовало да е покро Видесилове јабуке.
обањгирати, -ам, свр. облетити трком шири терен. – Никола обањгира све 

поље тражећи путаља.
обарски, прил. сурово, варварски, жестоко. – Вицо удари Цигу обарски из 

све снаге, ништан му тандркну глава.
обаталити, обаталим, свр. покварити, пореметити. – Неко е обаталијо наша 

клијешта, не морем вадити брокава.
обаћи се, -ђем се, свр. доћи до памети, уразумјети се. – Јесте ли се обашли 

паметњаковићи, јесам ли вам реко да уно шјеме не ваља.
обданица, -е, ж. вријеме рaдa од јутра до мрака. – У Преодац се море за 

обданице стићи самљети товар жита.
обер, пр. стручан, изузетан, добaр. – Милош је обер мајстор за сваку даворију.
обзинути, -нем, свр. омађијати, хипнотисати. – Кад вук обзине чобана, јадни 

чобан не море ни проговорити.



Милош Бојиновић130

обиграти, -ам, свр. облетити око нечега и упознати добро. – Ћопо би по-два 
пута дневно обигро цијело село.

обикнути, -нем, свр. навикпути се, прилагодити се. – Наши у-Бачкој никако 
нијесу мугли обикнути бачку равницу и воду.

обладати, обладам, свр. навалити, освојити, сколити. – Уни лопови доњачки 
обладали Мијата да му отму паре.

облазити, -им, несвр. обилазити, посјећивати. – Илија је осто сам код нолико 
дјеце, али га една ћер облази једноч евтично.

облапоран, -рна, -о. сладокусан, халапљив на јелу. – И Видесило и Посврлија 
су били облапорни на -јелу.

облац, облаца, м. залеђена водa скроз до днa. – Обе нам локве заледиле на 
облац пa не моремо напоити благо.

облић, -а, м. полукружно сјечиво. – Иступијо се облић, не знам како би га 
наоштријо.

обловина, -е, ж. одрезани трупци јеле или смрче намијењени за столарију. – 
Најбоља е обловина у-нашој шуми од Ревеника до Глогиње.

облутак, -тка, м. мањи дио облога дрвета. – Нашјеко Лакета пун камијун 
оније облутака за дрва.

обљај, обљаја, м. јајолико брдо облих линија. – Ено магле на Обљају, биће 
кише.

обојак, обојка, м. остатак цијепане дуге или нечега другог. – Код-нас се пра-
вило прошће од обојака.

обор, -а, м. тор, ограђени простор на ледини за стоку. – Кад наиђу врућине, 
Дмитар би правијо обор за -овце.

обосити, обосим, свр. подерати обућу. – Кад се обоси, нема ти мудролије вено 
правити нуве опанке.

обрадљив, -а, -о. онај који се дa лако обрађивати. – Има Ђуица едан цијепац 
доље у-њива, подесан и обрадљив, штаречеш.

обрвати, -ам, свр. савладати, освојити. – Јунака е обрвало пиће, не море се 
ни куња држати. нп

обрлатити, обрлатим, свр. придобити за своју намјеру. – Лако е будалу 
обрлатити и преварити, ајде превари паметна.

обрндати, -ам, свр. нарушити, оштетити. – Наша се кошара у-пољу сва 
обрндала.

обрстити, обрстим, свр. појести лист и младе изданке. – Све саднице 
у-воћњаку обрстиле козе, дабогда покрепале.

обудовити, обудовим, свр. остати без брачног друга. – Лазар је рано обудовијо 
и није се пошље никако женијо.

обурдати се, -ам се, свр. оронути, изгубити виталност. – Наш се Момчило 
обурдо ко какав стари пањ.

обурлавити, -им, свр. угојити се, удебљати образе. – Сви људи кои су 
сладокусни, лако обурлаве.

оварисати, -шем, свр. погодити, потрефити, наћи рјешење. – И ћорава 
кокош понекад оварише по које зрно, a ти не мореш оварисати брокву пa дернеш 
чекићем по-нукту. РС
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овда, прил. сада. – Имо ја едан сиров таслак за-гусала пa, вељо, има времена, 
отесаћу га, и овда ћу, унда ћу, прошла една евта, кад ун сав испуцо.

овдален и одавлен, прил. одавде. – Овдален до Прекраје има ићи пјешке 
скоро пола дана.

овдан, прил. преко дана. – Овдан се сијено суши и купи иза попасније доба.
овдуда, прил. одовуда, од ове стране. – Овдуда, од ове стране до поете, 

закисује сијено, требало би га заклонити даска.
овноћ, прил. преко ноћи, у току ноћи. – Истргаше несретни ишијаси нуге пa 

јадни исан овноћ мура чешће устајати.
овоицати, овоицни, овоишни, оволишни, -а, -о. овако мален као што је овај. 

– Унај Анин деран је овоцати ко наш Ранко.
оволичачки и оволички, -а, -о. оволико велик као што је овај. – Нарасто му 

нус оволичачки ко у-нашога Пањушке.
овољте, узв. команда приликом лагеровања балвана у шуми. – Подбаци легу, 

овољте, овољте, цапин, цапин, не дај, не дај! Ст
овранцати се, -ам се, свр. отровати се, заразити се. – Неш се ти овранцати 

од-мишијака гарантно. Рд
оврље, прил. бацити из руке нешто без одређенога циља. – Заврндаљи Млађо 

камен оврље скроз прео Гајанове крушке.
огањ, -огња, м. ватра, огњиште, пламен. – Сву андрмољу ис-куће изнијеше, 

те пламени огањ начинише.
оглобити, оглобим, свр. наплатити, казнити, опорезовати. – Перицу Ћулума 

је оглобило јер није пелцово пса.
огњило, -а, с. оцило, чакмак за кресање кремена. – Дајде ми то огњило да 

креснем и припалим лулу.
огњица, -е, ж. болест плућа код оваца, метиљ. – Напала огњица седам нашије 

оваца још лањске године.
огњичав, -огњичава, -огњичаво. брав који има огњицу у плућима. – Није 

здраво огњичаво месо, нарочито од старијег брава.
огњиште, -а, с. мјесто у кући гдје се ложи вaтрa. – Наше старе куће су имале 

огњиште ђе се ложила ватра и спремало јело.
ограбити, -им, свр. угладити пласт сијена грабљама. – Узми грабље пa малко 

ограби пласт да лијепо изгледа.
ограисати, -шем, свр. настрадати изненада. – Јуче смо ти по уној цичи и 

мећави заправ ограисали.
огрепсти се, огребем се, свр. испарати кожу на тијелу неким грубим 

предметом. – Кад си се то огребо по образу несретниче?
огризине, огризина, ж. остатак крупнога сијена иза блага. – Избаци огризине 

прет куње, уни ће то све поести.
огрљак, -љка, м. грлић флаше. – Немој пити воде из унога литра, окрњијо се 

огрљак, ено ти напи се из бардака.
огртати, -ћем, несвр. намицати земљу око кромпира кад им цима израсте 

послије окопавања. – Није прошла ни евта дана како смо окопали купијере, вакат и 
огртати.
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огрувати, -ам, свр. привести вршај крају и одвојити сламу од зрна и пљеве. – 
Предвече смо огрували двоја кола жита из-Анићевке.

огубати се, -ам се, свр. преродити се као љешници, ораси, и сл. – Љешници се 
огубали, Бог створијо, пљева-мрав.

огуглати, -ам, свр. отупити на све, постати неосјетљив. – Обрад је огугло 
на све у животу от пусте старости.

огузатити, -им, свр. стасати, порасти из дјетињства међу одрасле. – А, што 
е Пеуљка огузатила, сунце ти жарко, у!

огузина, -е, ж. дебљи дио дрвета до земље. – Од уне огузине у подруму не 
море се ни проштац одбити.

одаби, императив глагола одби, прођи се, бјежи. – Одаби од земе, ето ђендара.
одадимати, одадимам, несвр. пуцати уз јаку детонацију. – У Окретавцу по-

цијели дан одадимају лагуми, прави се теста.
одадријети, одадрем, свр. пукнити изненада попут грома. – Одадрије пушка 

ко лагум, прокриви се вук и паде на-снијек.
одаклен, прил. одакле, од којега мјеста. – Одаклен си уно ти мали, да нијеси 

од Локвара случајно?
одаламити, одаламим, свр. ударити некога изненада. – Иде лола пијан и 

галами, кад га неко прошцом одалами. нп
оданути, оданем, свр. одахнути, одморити се. – Сједи мало, одани, није лако 

нусити ова сирова дрва по овом келекешу.
одапети, одапнем, свр. умријети, окончати живот. – Веле да е наш Бљузго 

јуче одапо у деведесетој.
одасипати, -ам, несвр. одлијевати течност из каквога суда или вадити зрње 

из какве вреће. – Одаспи едну оку жита ис-те вреће, нећеш је мући завезати.
одасјести, -ијем, свр. одвојити се из цјелине (рој пчела). – Ено чела одасјела, 

данас ће се пуштити, ако буде лијепо вријеме.
одатлен, прил. од тога мјеста. – Одатлен је све ово почело и нека се и заврши 

на-томе мјесту.
одбрајати, одбрајам, несвр. бајати, врачати приликом уједа змије дa отров 

изиђе из уједеног. – Не зна свако одбрајати кад би кога ујела змија.
одбрусити, одбрусим, свр. одговорити дрско и реско. – Стоен Јели нешто 

приговори, a уна му одбруси ко бритка сабља.
одгаљвати, -ам, свр. отићи по блату и мокрачи. – Курузари одгаљваше прео 

Пролина брда на-Млиништа пa ће у-Бачку.
одгењати, -ам, свр. отићи уморан на дуг пут. – Наши Чегари одгењаше 

у-Книн одлијевати ракију за Јовањдан, иде им слава.
одежда, -е, ж. специјална народна ношња, одорa. – Марa цијелу годину 

припрема нуву одежду за збора.
одерина, -е, ж. одбачена одјећа, ритa. – Што си обукла те одерине, зар немаш 

ништа друго?
одина, -е, ж. сијено испод зимскога пласта које је овлажило и пропало. – 

Треба уну одину избацити доље на-њиву да сагњије.
одјазити, одјазим, свр. отворити врата широм. – Ко е вако одјазијо собу, 

затварај ледено е. Ск
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одјебати, одјебем, свр. удаљити се, одмакнути се. – Одјеби из подрума, шта 
си се наклатијо сваки дан на мују ракију.

одједноч и одједночке, прил. одјдном. – Само што сам се скупијо испод 
еднога буквића, кад одједноч поче падати киша и стадоше одадимати грумови низ 
-наше Пољане и Долове.

одлежати, одлежем, свр. одслужити казну. – Мићан је своју казну одлежо 
неколико дана горе у прдекани.

одливадити, -им, свр. завршити кошевину траве за текуће љето. – Ми сваке 
године одливадимо до Илиндана.

одљадити, одљадим, свр. ошамарити отвореним дланом. – Мијо Драгану 
одљади неколике уз-уши пa га претевари и прутом.

одљумати, -ам, свр. отићи љумајући. – Одљума Дуцко пјан из биртије у Ћулуме 
прео Перичинога окрајка.

одмаглити, одмаглим, свр. нагло побјећи, удаљити се. – Богме, одмаглише 
Цигани из села и однесоше Шпиранове нове бисаге од чисте вуне.

одмамити, одмамим, свр. одвести на превару. – Неко е, асли одмамијо нашега 
шарова, нема га кот-куће.

одозго и одозгора, прил. озго, са горње стране. – Одозго се чује некакав 
тутањ, ко да се нешто руши. Одозгора из Шкадима е љуто сијено за ситно благо. 

одоздо и одоздола, прил. оздо, са доње стране. – Није лако извлачити навиљке 
одоздо из-драге у-Пландишту. Иду млинари одоздола ис Преоца.

одока, прил. отприлике, приближно. – Процијените одока колико е тежак 
прасац, ко ће га гунити на марвену вагу по овоме кијамету?

одрањати, -ам, свр. очешати, истањити. – Ђе одрања руку јадниче јадни?
одрапити, одрапим, свр. одлежати казну у затвору. – Рогуш одрапи свое 

следовање за свађу и тучу горе у прдекани.
одрени, свр. императив од глагола отјерати. – Одрени благо у ладовину на-

вакат, видиш да е све ведро и да ће бити велика врућина.
одродити се, одродим се, свр. отуђити се, запоставити родбину. – Што си се 

ти Коља тако одродијо па се никоме своме не јављаш?
одронити се, одроним се, свр. уморити се рaдећи. – Јеси ли се како одронијо 

данас, о Јоја?
одува, -е, ж. вентил, узак отвор за ваздух. – Ошкрини малко врата да има 

одуве погушићемо се.
одушак, -шка, м. кратак прекид рaдa рaди одмора. – Ваља овај одушак у овој 

ладовини штаречеш.
одушити, одушим, свр. одморити уз краћи прекид рaдa. – Шта ти велиш Јоја, 

како би било малко одушити и запалити по едну?
ође, ођека, ођекаре, ођекарце, прил. овдје, на овом мјесту. – Нема се ође 

ништа вићи осим камена и кукуријека.
озго и озгора, прил. сa горње стране. – Бура пуше озго от-Прибеље и Бок ти 

је убиће, ледена ко око Светок Триве. Озгора пуше бура а оздола југовина.
оздо, прил. сa доње стране. – Југовина пуше оздо и нуси кишу.
озепсти, озебем, свр. прехладити се. – Јуче смо озебли у-шуми јер је пувала 

ледена бура цијели дан.
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озими, -а, -о. усјев који се сиje под јесен дa презими. – Код-нас се највише 
сијала озима шеница, а јечам сваке свакате године.

озимњак, -а, м. онај усјев који je изишао из зиме. – Ове су нам године озимњаци 
најбоље родили у задњије пет година.

озоја, прил. пуно претјерано. – Ово е озоја, таман да е царско.
оитрос, прил. јутрос. – Било е оитрос росе по цијелом пољу, ко да си пролијо 

варенику по-ледина.
оје, -а, с. покретни диo руде у запрези. – Смождило се мало оје па се не море 

орати док не поправимо.
ојкати, -ам, несвр. одазивати се сa „ој“. – Видере ко но ојка цијело јутро 

доље испод нашега Цијепца.
ојкача, -е, ж. крајишки дистих сa припјевом „ој“. – Ој барабо, што те кући 

нема, ој, оће твоја да побјегне жена. Таке су ти наше ојкаче брале муј слатки.
ојли, узв. хоћеш ли. – Ојли ићи са -мном у печурке доље у-поље?
ојој, узвик бола или чуђења. – Ојој мени мила муја мајко, уједе ме змија!
ојт-на, узвик којим се коњ мами на зоб. – Маља, маља, паљо, ојт-на.
окадити, окадим, свр. одимити просторије тамјаном. – Узми тамјана пa 

окади све по-кући, таки је стари обичај.
окајати, -ем, свр. ожалити, помирити се са чињеницом. – Уни су већ окајали 

што су им смрзли нолики купијери.
окани, имп. сачекај, стрпи се. – Покиснућеш, окани мало неће ли киша стати.
оканити се, оканем се, свр. престати се интересовати. – Чуј, окани се више 

тога лоповлука и петљаније, тако ти Бога.
окаракушити, -им. свр. остарити, онемоћати. – Наш вранац посве 

окаракушијо чим нако посрће.
окати, -ам, несвр. говорит узастопно „о, о“ у чуђењу. – Шта ти је, шта окаш 

по-цијели дан; имаш ли ишта друго осим, о, о, о?
окерапити, -им, свр. заокупити и најурити у трк. – Кад је Видесило окерапијо 

Мићату и Лазу и-шљива, нијесу се устављали бјежећи све до-Лашчине долине.
окереувити, -им, свр. оклемпавити, искривити уши. – Најгоре је Клемпо 

окереувијо од свију људи у-нашоме крају.
окишати се, ам се, свр. учестати са кишом. – Вријеме не иде на-руку тежаку, 

окишало се пa се не море купити сијено.
оклемпавити, -им, свр. оборити уши. – Има пола вијека да е Клемпо 

оклемпавијо и никоме то не смета, така му судба.
оклен, прил. одакле. – Оклен је унај мумак што лијепо пјева? От
окоробатити се, -им се, свр. обилно родити, преродити. – Шљиве су се 

окорбатиле ко грожђе.
окрајак, -јка, м. питома ливада око насеља. – Окрајци се код-нас забрањују за 

испашу одма пошље Ђурђева.
окресати, окрешем, свр. одсјећи сувишне гране на дрвету. – Ову стару шљиву 

треба мало окресати да боље рађа.
окрљина, -е, ж. остатак сломљеног зуба. – Боли ме окрљина, мураћу ићи 

куму Родољубу да ми је ишчупа клијештије.
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округлац, округлаца, м. кромпир или камен округлог облика. – Најбоље роде 
купијери округлаци само кад се пошакају овчије ђубром.

олајавати, олајавам, несвр. причати о другоме неистину. – У сваком селу 
мудрови ништа не раде вено олајавају поштен свијет.

оландија, -е, ж. бијели кромпир поријеклож из Холандије. – Код-нас су вавијек 
били слађи црљени купијери од уне оландије.

оликнути, оликнем, свр. ударити штапом. – Здравило оликну Милу Гајанова 
штапом пa се ондак срепише декачити. Ст

олињати се, -ам се, свр. изгубити длаку чешући се. – Наш лисо се сав олињо 
ко стара мршава лисица.

олош, -а, м. пропалице, лоше друштво. – Избјегавај олош и нека ти је то 
вавијек на уму.

олупина, -е, ж. остатак неке хаварије, пренес. стар човјек. – Од Саве 
Ђуђановог нема веће олупине у цијелом нашом крају.

оманути, оманем, свр. слагати, изневјерити. – Један муј друг наручијо 
косиште пa не долази, асли је омано.

оматорити, -им, свр. остарити, онемоћати. – Душан оматоријо ко каки 
ђутурум од деведесет година.

оматувити, оматувим, свр. оглувити, посенилити. – Наш је Мијајло оматувијо 
и ништа не чуе, сведно, говоријо њему а говоријо пању.

омач, -а, м. јело од сушене тјестенине, резанаца. – О жено, деде Бога ти, 
направи данас мало омача за ручак.

омашити, -им, свр. промашити, изневјерити. – Мијо узо пушку да гађа 
лисицу пa скроз омашијо и погодијо свога пијетла.

омашка, -е, ж. промашај, грешка. – Кад се оштри коса, не ваља правити 
омашке и брзати јер се море косац порезати.

омерачити, омерачим, свр. уживати у нечему; јелу, пићу и сл. – Омерачијо 
Јован пити уну нуву ракију, мура да му пунира.

омиритати, -ам, свр. одмјерити од главе до пете. – Не море боље омиритати 
брава на пијаци нико од Саве Инићића. Кс

омлатити, омлатим, свр. обрати воће ударајући прутом по гранама или на 
други начин. – Бијо јак вјетар пa омлатијо шљиве.

оморити, оморим, свр. обојити природном бојом платно у црно или модро. – 
Скроила Ђука Пери, да простиш, гаће од кетана пa оморила, изгледају ко куповне 
лаче.

омразити се, -им се, свр. замрзити се. – Уни су се омразили, а рашта, Бога ти 
милостивога питај.

омркнути, -нем, свр. затећи се по ноћи у природи ван насеља. – Синоћ су нам 
омркли куњи горе испот-шуме пa смо и тражили све до поноћи и нађемо и у Пољана 
у ливоди.

омрсити се, омрсим се, свр. узети масну храну послије поста. – Омрсили су 
се послије три евте поста.

омрцинити се, -им се, свр. упрљати се лешином. – Не прилази тој мрлини јер 
ћеш се омрцинити.
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ондак, прил. онда. – Кад Стевиша попи едну ракију, малко се стресе, ондак 
пружи чашу Божи пa вели, улиде ми још едну кад је вако добра.

ондален, прил. од онога мјеста. – Ондален се вавијек појави магла чим пане 
киша.

онђе, онђека, онђекаре, онђекарце, прил. ондје, нa опоме мјесту. – Видиш 
ли уну крушку, онђе је најбоља ладовина.

оноицати, оноицни, онолицати, онолицни, -а, -о. мален као што је онај. – 
Наше је ждријебац оноицати ко унај магарац.

оноличачки и онолички, -а, -о. велик као онај. – Јуче сам видијо оноличачког 
вука, колик јунац, вјеруј ми.

онолишашни и онолишни, -а, -о. мален као онај. – Још није глава видила у 
ово свога вијека онолишашнога чоека.

опајдара, -е, ж. жена дуга језика и без великог угледа. – Куда се уна опајдара 
скита? Пд

опанути, опанем, свр. овлаш ударити мотком по лицу. – Јуче ме опануше 
двије младице по образу доље у-Пландишту.

опаучити, -им, свр. добро ударити пекога каквим прутом. – Бјежи Миркане, 
опаучиће те Неђо прутом.

опаши, имп. наредба свезаном говечету дa се помакне. – Ајде зекоња, опаши, 
шта си се укочијо.

опељавити, опељавим, опељешити,-им и опељушити, опељушим, свр. до 
краја оглобити, покрасти. – Опељавило у биртији Баји све и шолду иж џепова.

опер, -а, -о. искривљен, усукан. – Овај наш гредељ опер и крив, мура да се 
изоперијо на-сунцу.

оплаза, -е, ж. бразда у орању која није преврнута. – Велике су оплазе у-нашије 
њива доље у-Ппржина.

опљешити, -им, свр. отањити имањем, осиромашити. – Симо е полијепо 
опљешијо кад се вратијо из-Бачке под градиште.

опорњаци, -ка, м. масна танка цријева јагњета или овце. – Нема ништа 
љешве од опорњака кад се упригају с луком.

оправити се, -им се, свр. угојити се, удебљати се. – Саветина се оправијо ко 
рањски прасац.

опризмати, -ам, свр. обрубити чело балвана рaди лакше вуче по земљи. – Ајмо 
опризмати уне цокове и вући на лагер.

опркнати се, -ам се, свр. разујести се око чмара. – Преочка се опркнала 
окопавајући купијере.

опроубати, -ам, свр. пробати, испитати, провјерити. – Јуче сам опроубо ову 
нуву косу из-Мркоњића, оштра ко змија.

опроушити, -им, свр. пробити, пробушити, прошупљити. – Јамлим да се овај 
бардак опроушијо јер пушћа помало воду.

опута, -е, ж. упредена кожна трака за прављење опанака. – Ми смо кроили 
опуту од овчији кожа за опанке.

опутњаши, -а, м. кожни опанци преплетени опуом. – За-нуге су најздрави 
опанци опутњаши.

ора, -е, ж. погодно вријеме за рaд. – Пала киша, ора косити траву.
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ораница, -е, ж. њива за орање. – Ми смо имали три добре њиве оранице и не-
колико долина кое су добро рађале сваке године.

ораћица, -е, ж. љескова гужва као дио запрежнога прибора. – Није свако знао 
усукати гужву ораћицу, не зна започети шепер.

ордија, -е, ж. војска, сила, моћ. – Кад навали сила и ордија, ејвала му мајци ко 
ће је спријечити.

орли, орлова, м. орлови, птице грабљивице. – Навалише орли и гаврани, 
напише се крви од јунака, наједоше меса јуначкога. нп

орљање, -а, гл. им. с. одјек рушења стијена. – У свако свакато доба године, на 
Шатору се чује орљање камења.

орљати, -ам, несвр. отискивати камење низ брдо. – Поваздан камење орља 
низ Рокин до испод-Млиништа.

орма, -е, ж. коњска опрема за вучу. – Припреми орму пa ћемо ићи орати горе 
у-Анићевки.

оро, орла, м. орaо, птица грабљивица. – У-нашом крау, оро би знао попасти 
јање и однијети горе шуми.

оро, -a, с. орахово дрво или плод. – Родило Ћопино оро, огубало се ко грожђе.
оробити, оробим, свр. опљачкати, покрасти. – Лани је наше курузаре оробило 

кад су се враћали из-Бачке.
ортекаси, -а, м. разне ствари мале вриједности. – Ко е овуда ове ортекасе 

растрложијо пa се не море пролазити? Ср
орук, узвик приликом гурања некаквог терета. – Гурај, гурај, сад, сад, орук!
осакатити се, -им се, свр. оштетити руке или ноге. – Јадни се Мијо осакатијо, 

пребијо нугу горе у Палежу у-сјечи.
осамарити, осамарим, свр. 1. ставити самар коњу на леђа. – Ајде осамари 

парипа пa ћемо ићи у Преодац у-млин. 2. човјека задужити за неки тежак посао 
(фигуративно). – Изгледа ми да е унога вртоглају Шобатова полијепо осамарило у 
војсци.

осамити се, осамим се, свр. издвојити се и бити сам. – Никола се некако 
осамијо пa се слабо дружи ш људије.

освуда, прил. сa свих страна, од свих крајева. – Код -нас је у -шуми било 
радника освуда, a највише од-Врбљана и Бараћа.

осевапити се, осевапим се, свр. бити милостив и дарежљив према сиротињи, 
начинити добро дјело које заслужује божију награду. – Удијели слијепу и сакату, 
осевапићеш се.

осијеч, -и, ж. приземни дио зграде од дрвене грађе. – Све су наше осијечи 
у-зграда биле од тесаније брвана.

осјен, -а, м. сијенка људи и предмета. – Сваки се куњ плаши свога осјена.
осмудити, осмудим, свр. огулити, почупати браду и бркове. – Осмудило 

Лукишу пa изгледа ћос.
ос-насе, узв. команда волу у запрези дa повуче на своју страну. – Шта чекаш 

зекоња, ос-насе у бразду.
основати, оснујем, свр. започети нешто ново. – Наши су стари основали 

школу у селу за вријеме Аустрије.
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осовати, осујем, свр. опсовати. – Ђурађ је миран ко јање и никад неће ништа 
осовати за мила Бога.

осој, -а, м.сјеверна пошумљена страна брда. – Више Градишта у осоју има 
јагода и боровница.

осоле, прил. од сада, од овога момента. – Е, веребога, осоле ћемо друговачније 
разговарати о цијени сијена и сламе. Вр

осока, -е, ж. кисела течност која се циједи из штале. – Ништа нема жешће од 
осоке за косне брусове.

осоран, -рна, -рно, и осорљив, -а, -о. дрзак, груб, оштар. – Ћулуми су осорни 
и цвркљиви да те Бог сачува. Нема осорљивије људи од-њи. Ћу

остан, -а, м. дуга мотка за тјерање стоке. – Прибељци гуне дугачкије 
останије волове у орању. Пб

остароковити, -им, свр. подерати копито, обућу и сл. – Треба поткивати куње 
јер су остароковили.

остељавити, -им, свр. остарити, постати неуредан. – Кркача е бијо посве 
остељавијо пa се није муго сам бријати.

острага, прил. позади, иза. – Млађо приђе путаљу острага пa га малко пуцукну 
мотком и ун се ритну, a Видесило у траву љос.

острићи, острижем, свр. ошишати вуну са оваца, ошишати грубо. – Рицана е 
наколало нужицама пa гa остригло ко овна.

остукнути, -нем, свр. суздржати се, зауставити се. – Кад гоћ чоек пренагли, 
треба малко остукнути и пресабрати се.

осук, -а, м. колона говеда која бјеже у хладовину од обада. – Кад најури осук 
говеда, склањајте дјецу у-кућу да не страдају.

осуство, -а, с. одсуство. – Кад је Обрад бијо у морнарици, два е пута долазијо 
на осуство по дваест дана.

осутан, -тна, -тно. одсутан. – Нема данас осутније радника, сви су дошли на 
вријеме на посо.

отаблаисати, -шем свр. уморити се ходајући и подбити добро табане. – 
Ђермани отаблаисали тражећи куње по-шуми.

отакати, отачем, несвр. отресати ногама од хладноће. – Наши чобани 
поваздан отачу нуга од пустога леда.

отален, прил. одатле. – Одмакни се отален кад ти кажем.
отаљати, -ам, свр. завршити посао како-тако. – Уни ће то само отаљати брез 

великога смиса и укуса.
отарамента, прил. отприлике, насумице, неодређено. – Симо прича 

отарамента, нит се зна ђе дријеши ни ђе веже.
отарасити се, отарасим се, свр. ослободити се какве обавезе. – Јовица се 

отарасијо лошега друштва и каване.
отегнути, отегнем, свр. умријети, скончати живот. – Веле да е и унај 

Ћућулајкан из Караизоваца отего папке.
отезати, отежем, несвр. одуговлачити, досађивати се, љенчарити, 

беспосличити. – Ено Кајтеза отежу јаије код Цигине каване, неће радити и напити 
се врући ледене воде.
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отел, отела, м. хотел. – Учитељ Ристе је пола свога вијека са своије пајдашије 
пресједијо у-старом отелу ђе се вазда састају пјандуре и мудрови.

отеркавити, -им, свр. отежати од старости или дебљине. – Гавран је под-
старост отеркавијо и једва одо.

отетурати, -ам, свр. отићи некако уморан и тежак. – Пушти ти њега, ун ће 
некако отетурати кући сам брез икога.

отик, -а, м. справа за чишћење плуга. – Немој заборавити отик пунијети, ено 
га задјевен за рожник.

отиснути се, -нем се, свр. пасти са висине. – Миле се отисно са Бјељкушине 
крушке и сав се изгребо по-тијелу.

откаишити, -им, свр. одрезати, отпарати у облику кајиша. – Миркану 
откаишило палаћун коже с леђа у шакетању.

откеч, -а, м. удаљеност од циља у дужини педља. – Ми смо се играли кликера 
на откеч кад смо били мали.

откркати, откркам, свр. одбити већу суму од плате. – Божи откркају сваког 
мјесеца од плаће јер касни на посо.

отова, -е, ж. млада јесења трава која је нарасла послије љетне кошевине. – 
Покосијо Видесило отову у чаири, има десет навиљака сијена мекана ко душа.

отперити, отперим, свр. одгодити, оставити неки посао за другу прилику. 
– Насадили ми рано арман да вршемо зоп, кад се поче небо облачити и ми ти све 
отперимо за-други дан.

отперјати, -ам, свр. отићи у неком правцу, често без воље. – Дошли Рорчани 
на прело у Илијетинову кућу и правили нерет пa и наши мумци ишћерали ис-куће, 
a уни ондак отперјаше у Кајтезе прео -нашега Клења.

отпрђен, -а, -о. одуран, нељубазан. – Рашта си ти Марија тако отпрђена пa не 
видиш никога око-себе? От

отпретати, -ам, свр. скинути угљевље вaтре сa нечега што је у њу запретано 
дa се пече. – Кад смо отпретали ватру, купијери се у-њој испекли ко под сачом.

отпртљати, -ам, свр. одселити, побјећи сa некога мјеста. – Кад су Турци 
убили Милића Мрђена на Ајдеровом пољу, његови су синови мурали отпртљати 
прео Чемернице другом бегу доље у Воларе код-Шипова.

отравити се, отравим се, свр. зарасти у коров. – Отравили се купијери посве, 
мурамо и смјеста плијевити.

отрајбати, -ам, свр. одрадити тежак посао по казни. – Ја сам свое отрајбо a 
нека други гледа како ће свое.

отромбољити, отромбољим, свр. објесити образе или стомак од тежине. – 
Посврлија отромбољијо трбу до-кољена.

оћеипити, -им, свр. лијепо се проводити. – Пелешија оћеипијо одмарати у 
ладовини ко какав турски бег.

оћува, -е, м. очух, други материн муж. – Понекад оћува зна бити бољи од 
рођенога ћаће.

оцоњити, оцоњим, свр. сневеселити се. – Што си ти Тоде тако оцоњијо, кои 
ти је ђаво?

очајати, -ам, свр. запасти у безнађе дугим ишчекивањем. – Јадна Јока е очајала 
чекајући Мијајла из-млина.
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ош, узвик којим се тјера пас. – Ош шарове, дабогда крепо!
ошајцати, -ам, свр. разгледати пажљиво. – Јеси ли како уну грађу ошајцо, 

ваља ли чему?
ошамутити, ошамутим, свр. омамити, опити, збунити. – Кавара е мало више 

попијо па га ракија ошамутила.
ошинту, -ем, свр. ударити. – Вицо Видића је ошино Панделију једније 

керачом по-леђије a Панделија зграби камен пa ти Вицу бубне у-ребра.
ошипучити, -им, свр. отићи нагло у неком правцу. – Ошипучили курузари 

прео Пролина брда на-Млиништа пa ће у-Бачку.
ошкринути, ошкринем, мало отворити врaтa или прозор. – Ошкрини малко 

прозор да изиђе дим.
ошљовити, ошљовим, свр. сневеселити се, изгубити снагу. – Криво ошљовијо 

ко да е цијели дан товаријо цименту.
ошпурити се, ошпурим се, свр. ојагњити се прије времена као још млада 

овца. – Ошпурила се уна наша шиљегвица, a вријеме јој је тек за-годину дана.
ошурити, -им, свр. полити се врелом водом. – Шпиро се ошуријо врелом 

вареником сa шпорета.

П
пабирчити, -им, несвр. пробирати ситније остатке. – Ремићи поваздан 

нешто пабирче по-нашије њива.
паврљ, -а, м. комад иверa који убоде и затрује рану. – Није Књаз бијо у рату, 

слаго. Њега е убо паврљ код-говеда.
па-да, рјечца којом се потврђује. – Побијо се Ђука на збору у Прекраи. Па-да, 

ко би други.
пађа, -е, ж. лакомислена жена брза језика. – Нема веће пађе от Цокуровке на 

четри стране свијета.
пађетина, -е, ж. аугментатив ов именице пађа. – Свака пађетина не ради 

ништа већ зјака по селу.
паздр, узвик за подстицање некастрираног коња. – Паздр, паздр паљо.
паздрчина, -е, ж. мушкарац средњих година који се не жени. – Нема ништа од 

уне Бјељкушића паздрчине, и не гледа на-цуре.
пазија, -е, ж. врста зеља. – Пуна е наша башча пазије и лободе.
пај, паја, м. дио који некоме припада. – Ја свој пај никоме не дам да ми дукатије 

плаћа.
пајити се, -им се, несвр. дијелити према омјеру како кога припада. – Ено ти пa 

се ти паи око земље, мени не треба.
пајкан, -а, м. полицајац. – Кад пајкани дођу, биће тарапане па ти гледај како 

ћеш ш-њима.
паклав и пакласт, -паклава, -паклаво. црн као паклина. – Рорчани су готово 

сви паклави у образу ко Цигани.
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пакларице, пакларица, ж. борова шума гдје су некада сељаци правили пакли-
ну за подмазивање дрвених точкова. – У-Паклари више Ремића, правила се паклина 
за-кола.

паклина, -е, ж. коломаст од сирове боровине. – Наши су стари правили 
паклину од сирове боровине у посебним пећима.

паклић, -а, м. кутија цигарета или шибииа. – Купи ми едан паклић цигара и 
коју шибицу.

пако, -пакла, м. пакао, несношљива ситуација. – Угријало љето, Бок створијо, 
прави пако.

пала, -е, ж. сабља. – Котарани припасали пале о-бедрије па се краду по Дина-
ри и Старетини.

паламар, паламара, м. дио сукненог прибора на самару. – Сви су паламари 
отањили, мурају се правити нуви.

паламудити, паламудим, несвр. лагати, будалесати. – Немој више 
паламудити, доста е твое лажи и празне мудролије.

палац, -лца, м. вјетар који у току љета исушује земљу. – Кад почне пирити 
палац, трава се преполови за -два дана.

палацати, -ам, несвр. језиком лискати као змија. – Одмакни се од громиле, ту 
змије само палацају по-цијели дан.

палеж, -а, м. крај гдје се искрчивало паљењем шуме. – У Палежу више 
Стекероваца, отворено радилиште и направљене бараке ђе су спавали сјекачи и 
извозачи шуме.

палеш, -а, м. кратка коса лошег квалитета. – Купијо Колицало нешто палеша 
у-Мркоњићу, нема два педља у-њем.

палиграп, -а, м. параграф, пропис, закон. – Алаишеш ли ти ове палиграпе 
Стоене?

палија, -е, ж. штап који служи за тучу. – Довати ми ту палију да опаучим 
овога вртоглају.

паљика, -е, ж. крај у шуми сa питомом травом који је настао послије 
шумскога пожара. – Чобани су највише гунили овце горе у Паљику јер је ту трава 
питома.

паљо, -е, м. хипокористик именице пaрип. – Маља, маља, паљо.
памра, -е, ж. пешкир, марама за главу. – Замутај памром главу пуше ледена 

бура.
памрави, -а, м. коњске глисте. – Ковчалија је у цијелом нашем крају једини 

знао вадити памраве куњије, боље од тираза.
панда и пандак, прил. пa онда, опет, поново. – Забрљеуши га иза ушију, 

панда још једноч са-друге стране да се научи памети.
пандакало, -а, м. онај којем је узречица панда. – Кажу да е наш Пандакало имо 

тринестеро чељади у-кући.
пандрк, -а, м. сувишни дио дрвета који виси или стрши. – Унај пандрк на-

шљиви одрежи да не смета.
пандрљика, -е, ж. крупнији пандрк. – Повјешале се пандрљике по уној нашој 

старој шљиви, уно треба одрезати.
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пандрљ, -а, м. оно што је прирасло, прикачило се. – Скиндере ми овај пандрљ 
с капута, тако ти свеца.

панога, -е, ж. дио кокошије ноге са канџом. – Има Нева еднога пијетла, паноге 
му ко кантарске куке.

пантра, -е, ж. греда којом се повезују два кровна рога. – Натрпали смо пуну 
појату сијена, скроз до -пантре.

панџа, -е, ж. канџа, нокат на шапама звијери. – У-нашога Илије се искривили 
нукци ко пасије панџе.

панџати се, -ам се, несвр. пењати се уз дрво. – Мачка се панџа уз-дрво бјежећи 
прет-псије.

пањ, пања, м. рупа на одрезаном пању настала паљењем дa се у њој задржава 
вода у шуми. – Сарија је испалијо пањ више-Дола, море се чоек у-њему сакрити.

пањкати, -ам, несвр. сплеткарити, оговарати. – Ништа нема ружније ко 
пањкати и олајавати људе.

парац, -рца, м. онај који увијек има уза се пара. – Лакета е бијо највећи парац 
у-нашом крају, вазда пун пара ко шипак.

парали, пр. богат парама. – Ђуран Чегар је бијо вазда парали и цијело се село 
мугло наслонити на-њга.

параћенда, -е, ж. крпе, ситни одјевни предмети. – Склуни ову параћенду 
овдален, шта чекаш!

парип, -а, м. коњ. – Иде Марко у-Роре и води парипа за јулар а Вицо Жерановић 
ће спика, јели то парип Душана Чегара?

парипача, -е, ж. жена крупна и незграпна. – Није било веће и арније парипаче 
од Пеуљке.

парипати се, -ам се, несвр. ритати се, гомбати се. – Доста е више, шта се ту 
парипате, прекинте већ једноч.

парњак, парњака, м. вршњак. – Ово ти је муј парњак и добар другар.
парњачити, парњачим, несвр. одговарати кнапирати. – Перукин зекоња 

парњачи нашом шибоњи у бразди
парожак, -шка, м. мањи зашиљени предмет у облику рога. – Уне наше јаворове 

виле неко бацијо и слумијо лијеви парожак.
пас, -а, м. кољено, генерација. – Говор и крв се преноси с паса на-пас.
пасати, -шем и пасовати, -ем, несвр. бити по мјери. – Дули добро паше капут, 

али Драги пасује још боље.
пасти се, пасем се, несвр. кад кобила тражи пастува. – Ево, већ су три дана 

како се зека пасе.
пасторак, пасторка, м. син којега је мајка довела сa собом у други брак. – 

Пасторак ти је сличан сирочету, свако га ћушка от-себе.
паспаљ, паспаља, м. дуги штап за разгртање ватре. – Довати ми паспаљ да 

малко пројарим ватру.
пастрма, -е, ж. суво бравије месо. – Пастрма е здрава и боља од свакога меса, 

посебно од свињетине.
пастув, пастува, м. расплодпи коњ. – Не море бити ништа јаче и немирније од 

пастува.
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патањак, патањка, м. оштећени прст. – Тривуну је каписла одбила три прста 
у руке пa остали уни патањци.

патрљак, -љка, м. остатак оштећене руке или ноге. – Ђоки је одбила миња 
руку до-лакта и осто унај патрљак.

патрун, патруна, м. чаура од испаљеног метка. – Нашо ја јуче патрун под 
појатом.

паћо и паћука, -е, м. хипокористик од именице пас. – Бјеште дјецо у-кућу 
ујешће вас паћо.

пауљ, пауља, м. трава чији врх личи на лисичји реп. – Не ваља сијено ове 
године, пуно пауља и звонца.

пачарист,-и, ж. штета. – Врепци направе велику пачарист у конопљишту, 
позобљу све шјеме.

пачати се, -ам се, несвр. залагати се, такмичити се. – Уни се упорно пачају 
и не предају се до задње капи крви.

пашанац, -нца, м. муж супругине сестре. – Наш Лакета је свог пашанца Луку 
почитово боље од свое браће.

пашко, -е, м. хипокористик именице пашанац. – Ја се виђам са своије пашком 
сваки дан.

паштрити се, -им се, несвр. залагати се, трудити се. – Јелка се паштри, али 
јој рачун не иде од руке.

пева, -е, ж. жена која се нападно облачи и понаша да би се некоме свидјела. – 
Наша е пева уна права старинска пењга.

певити се, певим се, несвр. кочити се, правити се важан. – Што се Цвајка 
нако певи, да се неће удати?

педљати, -ам, несвр. лагано ходати кораком колик педаљ. – Дјеца педљају док 
не учврсте корак.

пека, -е, ж. израслина, грба на леђима. – Слајкан је имо пеку на-леђије колик 
пијура.

Пеко, -е, м. онај који има пеку на леђима или хипокористика именице Перо. – 
Пеко Роквић није имо пеку већ га тако звали.

пексим, -а, м.онај који је неуредан, прљав, умазан. – Прођи се пексима исана 
и заобиђи га што даље.

пелеш, -а, м. перчин, дуга коса везана у реп. – Кажу да е Ђене нусијо пелеш до 
кукова и стумбавао га у-реп.

пелешија, -е, м. онај који носи дугу косу везану у реп. – Наш је пелешија везиво 
перчин опутом, a брке није бријо никако.

пељати, пељам, несвр. хватати из засједе. – Лопова ђендари пељају на 
превару, а кад га упељају, воде га у ћузу.

пељати се, пељам се, несвр. пентрати се по дрвећу. – Милош се пеља по 
Пољића вишња ко мачка.

пељешити, -им, несвр. глобити, одузимати све што има. – Ја сам гледо 
своије очије како конобарице пељеше Лазију по биртија.

пендрек, -а, м. полицијска гумена палица. – Аћим је имо обичај потегнути 
пендрек брез икаква разлога.
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пендречити, -им, несвр. тући пендреком. – Пајкани кад дођу у прилику, 
пендрече лопуже ко волове у купусу.

пентрати се, -ам се, несвр. пењати се уза стабло дрвета. – Јово се најбрже 
пентро по дрвећу у свое доба.

пенџер, -а, м. прозор. – Затвори пенџер, излади се соба.
пенџерак, -рка, м. мали прозор. – Бог убијо ко е изумијо, на киљерак стављати 

пенџерак. нп
пењга, -е, ж. љепота, складност, елеганција. – Чија ли је уно пењга нако 

кршна и висока ко јелика?
пераица, -е, ж. свињска длака. – Некад се куповала пераица за кумутове а 

данас нема ни куња ни кумутова.
пераичар, -а, м. трговац пераицом. – Ено пераичара, понесите пераицу да 

продамо.
перваз, -а, м. оквир, рам, оивичен прозор. – Нијесу све куће имале первазе око 

прозора.
первазити, первазим, несвр. уоквиривати. – Не треба первазити врата и 

прозоре у-нувој кући.
перити смрад, изр. изазивати, провоцирати. – Оставте се ћорава посла и не 

перите смрада.
перјати, -ам, несвр. 1. откидати пера лука. – Не треба перјати лук док не 

одрасте. 2. тући некога са свих страна. – Кад некакви јуче стадоше перјати Вицу и 
Жару, нико не смједе ни препелити.

перјануша, -е, ж. локва код које се и за перчине потезало. – У нашој локви 
Перјануши није никада нестајало воде.

перушка, -е, ж. крило кокошке за згртање брашна. – Помети наћве перушком 
да не остае брашно.

перчин, перчина, м. неуредна људска коса. – Почешљај тај перчин, на-шта 
наличиш вртоглаја едан.

перчинати се, -ам се, несвр. хватати се за перчине. – Милићи се вазда 
перчинају око међа и земље.

перчинуша, -е, ж. локва око које се дохватало за перчине. – Све село пои 
благо горе на-нашој Перчинуши.

петара, -е, ж. жена која хода боса испуцалих пета. – Некуда оде уна њијева 
петара и нико не виђе кад умаче.

петун, петуна, м. бетон. – Чим се појавила цимента, сељани стадоше правити 
бунаре од петуна, и вијенац им од петуна.

петља, -е, ж. отвор за дугме на одјећи. – Станa има нуву бућу и на-њој четри 
петље и четри пулије.

петљати, -ам, несвр. лагати, варати. – Нико не петља горе и не лаже ко они 
шверцари дуваном.

петљаисати, -шем, несвр. непрекидно лагати и варати. – Саво е мислијо да 
ће цијелога живота мући петљаисати и одмарати a да други ради за-њга.

петљанија, -е, ж. лагање, варање. – И Јошукиној је петљанији дошо крај.
петоња, -е, м. онај који хода бос испуцалих пета. – Петоњи не би опанака 

накроијо сав свијет.
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петреуље, -а, с. петролеј, гориво за лампу. – Нема петреуља ни капеља у 
лампи.

пех, пеха, м. малер, незгода, несрећа. – Десијо ми се јуче едан мали пех на 
ливоди, преби ми се косни брус.

печа, -е, ж. оно што је малено и чврсто. – Здравило е бијо мала печа, али 
чврст ко зрно.

пешест, бр. пет-шест. – Донеси и-задруге пешест кила крупне соли за-блага.
пигер, -а, м. сугреб, затровано мјесто. – Асли је Илица нагазијо на-паси 

пигер пa се сав окрасто.
пиждра, -е, ж. несташна дјевојчица, шипарица. – Ове данашње пиждре не 

знају за образ и никога не почитују.
пиздарија, -е, ж. свађа, псовка, гужва. – Каква е ово пиздарија и неред у 

тобусу, ко е започо свађу?
пиздекнути, пиздекнем, свр. одбацити, занемарити. – Јошу је давно 

пиздекнуло с посла пa саде зјака.
пизма, -е, ж. злоба, мржња, омразa. – Некаква е велика пизма међу-њима 

одавно.
пијукати, -ам, несвр. опонашати пилад уочи Божића. – Дјеца пијукају и кот-

куће и у-цркви.
пијун, пијуна, м. шаховска фигура пјешак. – Блаже Ђојму у свако доба море 

пијуније побиједити у шаку.
пијура, -е, ж. глинени суд за разлијевање варенике. – Најбоље пијуре праве 

уни Инићићи из Красинца.
пијурица, -е, ж. ситна риба која служи као мамац. – Навато Кавара пијурица 

пун лавор.
пик, узв. стани, сачекај, остави игру. – Пик мене и мује игре.
пикати се, -ам се, несвр. уважавати, признавати. – Само се вође пика истина 

а не твоја лаж.
пилити, -им, несвр. пркосити, дјеловоти сигурно. – Пили ун терету ко шибоња 

балвану.
пилица, -е, ж. млада кокошка која почиње носити јаја. – Вели Стеванија да су 

јој три пилице пронијеле.
пило, -а, с. исцјеђевина из штале, осока. – Пило најбоље уреди косни брус.
пилота и пиљевина, -е, ж. струготина oд дрвета. – Има брдо пилоте око 

терзијана, узми лопату пa то мало одбаци. Разбацај пиљевину око-шљива да држи 
влагу.

пиљак, -љка, м. ситан камен величине ораха. – Горе пиљак иступи косу од 
било каквога старовника камена.

пиљати се, пиљам се, несвр. играти се пиљцима. – Чобанице преду и сваки 
дан се помало пиљају код оваца.

пиљити, -им, несвр. гледати упорно у једну тачку без трептања. – Тамо се, 
шта пиљиш у кантар ко да си угледо брадву на-лијеву руку.

пиљкати, -кам, несвр. узимати последњу количину воде из бунара. – Сва e 
вода из бунара испиљкана јер се пиљка има евта дана и благо мура у-шуму за водом.
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пинта, -е, ж. справа код ракијскога котла за мјерење јачине ракије. – Дај вамо 
пинту да измјеримо ракију.

пипа, -е, ж. славина на чесми. – Заврни пипу да се не пролијеа вода.
пир, -а, м. весеље поводом женидбе. – Кад се Лакета женијо, бијо e пир каки 

се не туви у овије крајовије. Сватови ишли на-куњије по-младу.
пирга, -е, ж. кокошка пепељасте боје са бијелим флекама. – Матер je насадила 

нашуу пиргу да излеже пилад.
пиргав, -а, -о. онај који има пo лицу жућкасте тачке. – У наше Милеве сва 

дјеца пиргава ко пјетлови.
пирика, -е, ж. врста траве. – По-нашије ливада e било пирике и пауља колико 

ти душа жели.
пирла, -е, ж. лијевак за течност. – Узми пирлу, лашње ћеш налити плоску 

ракије.
пирлијати и пирлитати, -ам, несвр. свирати сјетну пастирску мелодију. – 

Пирлијају дипле испод Дебељака, све се разлијеже.
пирмич, -а, м. пиринач, рижа. – О, Кољашине, дедере ми кажи, пошто е пир-

мич у-Бањој Луки?
пирус, -а, м. кратки штап за играње клиса. – Дунеси пирус да се поиграмо 

доље на кајначи. Гл
пис, узвик којим се тјера мачка. – Пис отатлен, дабогда не цркла!
пискер, -а, м. већа метална шољица за воду. – Илија попије по-два пискера 

воде одједноч.
писмилет, -а, м. погани створ, прљав, изрод. – Изродијо се велики писмилет 

пa се од -њек не да живити како Бог заповиједа.
писнути, -нем, свр. проговорити. – Кад старији говори, свако мора слушати и 

нико не смије писути, јесте ли чули.
питати, -ам, несвр. хранити нејачко дијете. – Пита нана два нејака сина. нп
пића, -е, ж. сијено и слама, сточна храна. – Потрошила се пића у појати, му-

рамо начињати унај зимски пласт.
пих, узвик којим се изражава омаловажавање. – Пих и то ми je нека роба 

Марије Терезије.
пиша, -е, ж. погрдан назив за женско чељаде дo петнаест година. – Јокица 

има пет пиша и скоро родила још едну.
пишмољак, пишмољка, м. ситан округласти плод биљке. – Ове године 

je била голема суша и купијери нијесу већи од јаја, прошћеш, a највише je уније 
пишмољака.

пиштавац, пиштавца, м. мјесто у природи гдје се циједи вода, пишти. – Има 
пиштавац воде у Гредовитије долина доље у-пољу.

пиштаљика, -е, ж. мала једноцијевна свирала oд љескове гране. – Кад дође 
прољеће и пролиста, свртаћемо пиштаљике од љесковине.

пиштаљичити, -им, несвр. заклисивати у облику писка на свирали. – Немој то 
коље тако пиштаљичити, нек je мало тубасто.

пјан, -а, -о. онај који се напио ракије. – Ено Гудана у Цигиној кавани, пјан ко 
Рус, ништан се ваља пo поду и галами.
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пјандура, -е, ж. пејоратив за пијанца. – Није било веће пјандуре од-Баје у 
цијелије Стекеровције и-даље.

пјане, -е, м. надимак за алкохоличара. – Дошо пјане Ђулумов пa све пo 
Глишиној кавани испреврто.

плаз, -а, м. траг плуга гдје није преврнута бразда. – Више je у овоме орању 
плаза и оплазе него бразде како Бог заповиједа.

плазати се, плазам се и плазити се, плазим се, несвр. вући се пo трави, 
клизити. – Овце се плазају пo страна ко облаци пo брдије.

плазити, -им, несвр. избацивати језик изазивајући некога. – Дјеца плазе језик 
едно на-друго и свађају се.

плајвајз, -а, м. налив перо, писаљка која троши тинту. – Кад смо били горе 
на Тиролу, написаше нам уни цуксвирери, како ли и зову, некакве наредбе уније 
плајвајзом пa веле, ворверц, a ми ти се згледашмо; шта нам веле.

плакати, плачем, несвр. трошити помало свe дo краја. – Мурају уни 
исплакати и последњу пару кад ништа не раде, a плачу из-дана у-дан.

пламтити, -им, несвр. сијати попут пламена. – Пламти ватра на огњишту, 
сва се кућа шјајти.

пламичак, -чка, м. мали пламен oд свијеће или шибицe. – Види се некакав 
пламичак доље испод-наше појате.

плана, -е, ж. кота на брду означена дрвеним стубом. – Нa вр Градишта стои 
плана отка се jа знам.

пландиште, -а, с. мјесто у хладовини гдје се одмара, пландује. – Отка e свијета 
и вијека, овце пландују у Пољића Пландишту доље у-пољу.

пландовати, -ујем, несвр. одмарати у хладовини. – Пола села пландује с овца 
у Пољића Пландишту.

плао, прил. плахо, нагло. – Залети се Живко плао и паде на вр главе.
пласт, пласта, м. велика купаста гомила сијена, стог. – Мои су дјели по-три 

зимска пласта испред појате.
пластити, пластим, несвр. правити пластове сијена. – Од Јоје Пољића није 

нико боље пластијо и дијо сијена у селу.
платија, -е, ж. стрма каменита страна брда или планине. – Низ врлетне 

ливањске платије, звече кости ајдука Матије. нп
платица, -е, ж. дебља даска у патосу зграде. – Код-нас су се куће, откада е 

вијека, подиле здравије јеловје платица.
плацарина, -е, ж. такса која се плаћа на улазу у пијацу. – Колика е била 

плацарина на дернеку у Книну на-Дмитровдан?
плачко, -е, м. онај који лако заплаче, лак на сузи. – Није било већега плачке од 

Милекоње; чим чује гусле и пјесну, цмоли и плаче ко какво дијете.
племић, -а, м. онај који добро и племенито ради. – Наш је племић цијелога 

живота продаво народу петреуље.
племка, -е, ж. расна и племенита жена. – Уна би племка што прође родила 

деветеро дјеце.
плетер, плетера, м. оно што се плете прућем или предивом. – Љескови плетер 

је посве кратка вијека.
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плећа, -е, ж. мања косина у природи, нагиб. – Има уна плећа на Штрбини и кад 
потруси снијежак по-њој, камијун има муку да изиђе уж-њу.

плеће, -а, с. плећка божићног брава пo којој се тумачи будућност. – Добро 
нам је божићно плеће ове године, нема раке и нијесу љуте жене.

плећина, -е, ж. стрма страна брда или долине. – Јагоде из плећине према 
сунсу су код нас биле најслађе од свију јагода што постое.

плећица, -е, ж. мања плећина, благо нагнут терен. – Кад смо били у-Рорије 
у-школи, ваздан смо се котрљали низ уну плећицу у Гребином долу.

плећице, -а, с. мање плеће oд јагњета или јарета. – Јуче дид Попркан пеко 
едно јање пa ујна Савка дунијела матери едно плећице меса.

плоја, -е, ж. мања плоча oд камена величине диска. – Навадијо Тривун уније 
округлаца и плоја више -Ивовца да зиђе подрум.

плојати се, плојам се, несвр. играти се плојама. – Перо и Неђо се плојају ис-
под Ђуичине поете.

плоска, -е ж. округла плосната дрвена посуда за ракију. – Што e мушкога ува 
што гамиже пo земљи, није бољије плосака правијо од кума Симе нико.

плоскан, -а, и плоскоња, -е, м. надимак за мушкарца који има плоснату 
главу. – Илија Ћулум, звани плоскан, бијо e род Бибану и Јовану Пољићу и уни су ти 
се баш полијепо својатали и почитовали.

плоскаш, плоскаша, м. плоснат предмет. – Има Јоја Бјељкушин два бруса 
плоскаша, ваљају двију најбољије крава музара.

плот, плота, м. дрвена тараба као ограда. – Кад се дјевојка удае, обичај je 
оборити плот у селу да и-друга пожури сa удајом.

пљас, узв. ономатопеја ударца дланом пo лицу. – Вицо приђе Циги пa му едну 
прислони уз уши и чу се, пљас.

пљаснути и пљеснути, -ем свр. ударити отвореним дланом пo лицу. – Није 
поштено пљаснути некога пред људије.

пљеска, -е ж. један шамар дланом пo лицу. – Гајан приђе Мили пa му удари 
двије добре пљеске уз-уши.

пљо-воч, израз за дозивање коња на воду. – Пљо-воч зекане!
пљоштимице, прил. ударити некога дланом. – Муј брате, приђе Мића 

Шијановић Јовану Дуцковом пa му уз-уши приљади едну брљеушку пљоштимице, 
ништа глава тандркну тамиамо.

пљунути, -а, -о. исти, потпуно сличан. – Види Шпире, пљунути дид Лаин.
пљус, узвик којим се дочарава начин ударца руком. – Како Војин приђе Секули, 

ни пет ни шест већ одједноч дланом пa уз-уши, пљус.
пљуштити, -им, несвр. падати или пролијевати течност у јаким млазевима. 

– Јуче навалила киша пa пљушти ко из кабла и није се цијели дан мугло косити доље 
у Барбара.

поабати се, -ам се, свр. истрошити се обрндати се. – Поабало се ово кожуна, 
мура се кроити други.

поајмити, поајмим, свр. повезати коње у ајмове. – Поајми куње и уведи 
у-увршај да вршемо жито.

поапсити, -им, свр. похватати и одвести у затвор. – Поапсило лопове и 
одвело у прдекану.
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поасити се, поасим се, свр. посилити се, направити се важан. – Што си се ти 
Јело тако поасила, ко да те трои просци просе?

побацити, побацим, свр. изјоловити се. – Побацила крава теле, велика штета.
побенавити, побенавим, свр. полудити, сврцити с памети. – Ама, није ун од 

јуче таки, ун je побенавијо отка се родијо.
побљувати, побљујем, свр. повратити храну из желуца. – Метни Микаило 

прст у уста, лашње ћеш побљувати пa малко лези, што си je пијо толико, Бог je 
убиће, дабили.

побогу, узвик којим се изражава чуђење. – Ђе си досад, побогу брате, чекам 
те цијели дан.

поболијевати, поболијевам, несвр. чешће оболијевати oд неке хроничне 
болести. – Сви Којићи пот-старост поболијевају од трбува и веле да су им и -стари 
побојијевали тако.

побусити, побусим, свр. залединити, покрити бусењем. – Треба отићи 
у-гребље и побусити ћаћин греб.

повађати, повађам, несвр. поново тражити бика ради оплодње. – Наша e 
зекуља водила прошлога мјесеца, али ено јопет повађа.

повиленити, повиленим, свр. помамити се, добити додатну снагу. – Ова 
наша Шокадија повиленила чим је Аустрија ушла у-Босну. 

поводањ, -ња, м. поплава, изненодно појава вoдe. – Испрет-куће лину поводањ 
и сапра све треске и пилоту.

повразац, -сца, м. метални полуобруч на лонцу. – Искривијо се повразац на 
лонцу, треба га некако поправити.

повразача, -е, ж. тканина у којој се носи шерпа сa врућим јелом. – Матер 
смрсла повразачом пуну раљику колачића пa однијела ћаћи на ливоду.

поврсти, поврзем, свр. свезати повразачу око шерпе дa се не отвара и не 
пролијева оно што je у шерпи. – Јеси ли поврзла раљику повразачом, шта чекаш, 
нуси ручак косције на ливоду.

поган, -и, ж. изрод, погане нарави. – Што ће ова поган међу-вама?
поган, -а, -о. онај који има дивљу нарав, покварен. – Вранац јe поган, убиће 

нас нугама.
поганац, -нца, м. болест поганости, отровлук. – Нема већег поганца од-

нашега Јованца.
поганица, -е, ж. ишијаси, болест у ногама која се креће oд пете даље. – Ено 

Попркана код Ветићке, гуна му поганицу у обе нуге.
поганлук, -а, м. пријека нарав, умањена уразумљивост. – Видесило e бијо пун 

поганлука и отрова, прави катил.
поглавач, поглавача, м. јастук, оно што се ставља под главу. – Дајдере ми 

још едан поглавач, овај ми je мало.
пограисати, -шем, свр. настрадати, сврцити, полудити. – Шта e Мићкану, 

да није пограисо, ено га еглендише сам са-собом?
погребати, погребем, свр. остругати загорели кајмак из сyдa у којем се 

кувала вареника. – О Млађо, узми жлицу кућо муја пa погреби унај кото.
погузија, -е, м. онај који воли дoбрo појести и попити. – Нема већега погузије 

од-нашега Посврлије.
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подабрати, подаберем, свр. прикупити и последње остатке нечега. – Ми кад 
покосимо њиву жита и класове подаберемо, прозову нас Рудићани Купикласовићи.

подавријети, подаврем, свр. подвући се испод некога терета и држати свом 
сногом да се терет не превали. – Подаври Панција леђа под кото, видиш да ће се 
превалити и оде крагу сва ракија.

подај, префиксовани императив oд глагола дати. – Подај, кућо муја и Дули 
мало вишања да не плаче, ун je још нејачак.

подапети, подапнем, свр. 1. запети ногом противнику у каквом сукобу. – Ајмо 
се порвати, али немој ми подапети. 2. разапети јарећу кожу на гуслама. – Остави 
ми јарећу кожу, немам чиме подапети гусле. Вели Јела, не ваља ми прело, а прело 
јој трбу подапело. нп

подасути, подаспем, свр. просути нешто испод нечега. – Узе едан Далмати-
нац неколике куњске муве пa подасу магарету, прошћеш, испод репа, a уно ти се 
стаде ритати пa збаци самар са -себе.

подбадати, подбадам, несвр. изазивати, провоцирати. – Жабари су вазда под-
бадали ове Локваре што немају врела и воде већ само локве.

подбацити, подбацим, свр. издати, изневјерити, проћи неочекивано слабо. – 
Ове нам je године њива подбацила због велике мокрачи.

подбости, подбодем, свр. дирнути, увриједити, изазвати. – Стеван само 
подбоде исана пa се ондак сам себи смије ко да e ван-себе.

подбочањ, -чња, м. полуга којом се нешто подбача. – Узми едан букови 
подбочањ пa подбочи пласт да се не превали.

подбунути, -ем, свр. отећи испод очију, надути се. – Брка e подбуно испод 
очију, или je болестан, или je неђе препијо.

подвоз, -а, м. цијена која се плаћа за превоз нечега. – Кад су наши курузари 
довлачили возом курузе из-Бачке на-Млиништа, нијесу плаћали подвоз пара вено 
курузије.

подвољак, подвољка, м. задебљање oд сала испод браде. – У-Шпирана се 
отего подвољак испод браде колик дуванкеса.

подворник, -а, м. радник на одржавању чистоће у школи. – Лаћун je бијо 
први подворник у -нашој школи.

подворница, -е, ж. плодна њива испод насеља, двора. – Дамуш je имо двије 
подворнице крај Баришића и то су биле најбоље њиве.

подврнути, подврнем, свр. подбацити се испод нечега. – Подврнуло теле пот-
краву пa сиса варенику и не миче репом, колико e гладно.

поди, -и, ж. прва посјета родитеља кћери која се удала. – Дошли уни 
Прибељци ћери у -поди у-Пријане и дунијели печена овна на ражњу.

подина, -е, ж. доњи диo зимскога пласта сијена. – Започни ширу подину да се 
не би пласт превалијо.

подјарити, подјарим, свр. распирити ватру дa боље гори. – Узмиде едан 
угарак пa малко подјари ватру да боље гори, видиш да ће се утрнути.

подлачак, -чка, м. тања дашчица дрвеног крова зграде испод двије шимле. – 
Није свако знао покривати шимлом зграде и стављати подлачке.

подметач, подметача, м. оно што се подмеће ради равнотеже. – Донесте 
подметач да подметнемо, накривијо се ракиски кото.
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подметник, -а, м. кастрирани коњ са свјежом раном. – Подметнику није 
забрањена ливода у-пољу.

подранити, -им, свр. устати рано, поранити. – Куда си ти Стеване подранијо 
пo овоме кијамету, побогу брате?

подребрица, -е, ж. болест испод рeбара. – Преладијо се Лазар Инићић код 
бунара у Красинцу, ваљда заспо на голој ледини, пa добијо подребрицу.

подрепаш, подрепаша, м. улизица, доушник, дволичњак. – Друшкани горе у 
комитету су имали подрепаше на сваком мјесту.

подрепашити, подрепашим, несвр. сплеткарити, потказивати. – Поштар 
Ђуро e цијелога живота подрепашијо и потказиво људе друшканије.

подрепити, подрепим, свр. притегнути кускун коњу испод рeпa. – И Тешу je 
подрепило и притегло ко каквога дората.

подригнути, -ем, свр. испустити из желуца глас кроз уста. – Кавара се 
накрко јарећега печења пa подригну, ко да међет рукну.

подробац, -пца, м. оно што је употребљавано, остатак хране. – Не требају 
мени туђи подропци, имам jа своју беслему.

подумијента, -е, ж. камен темељац, основа неке грађевине. – Добра му je 
кућна подумијента, трајаће стотину година.

подусрати се, подусерем се, свр. повући се, одустати. – Рорчани су се 
подусрали пa неће да се поиграмо вребе.

подуторити, -им, свр. направити утор на бачви или каци. – Стоен нам je обе 
каце подуторијо за-два метра сијена.

подуторњак, -а, м. справа за прављење утора на дрвеним судовима. – Дунеси 
подуторњак од Стоена да подуторим ову качицу, расипа joj дно воду.

пођеђе, прил. понегдје. – Поваљала бура жито, само се пођеђе вија клас.
пођекад, прил. понекад. – Велика e суша освоила, само се пођекад дигне 

покои облачак, али от-кише ни мукает.
пођеко, замј. понеко. – Слабо се продае данас на пијаци све. Пођеко упита за 

цијену, али нико ништа не купује.
пођекоји, -а, -е. понеки. – Одавно преко-Клачине нико не слази у Преодац 

мљети, само пођекоји Преочанин наиђе у-Рорe да купи што маловарица.
пожилити, -им, свр. прибити жијаке на рожнике крова зграде. – Није Стево 

пожилијо кућу, искривиле се жијаке на -сунцу.
позбоити се, позбоим се, свр. груписати овце на отвореном сунцу. – Овце су 

се позбоиле јер нема ниђе лада.
поздер, -а, м. чврсти остаци конопље пo одвајању влакна. – Избацили смо сав 

поздер доље у -Гајанову долицу.
поизвртати, -ћем, свр. изврнути, преокренути свe ствари. – Неко е све наше 

навиљке доље у -Врањаку поизврто и разбуцо.
поиздаље, прил. мало даље. – Немој ти Јоко окретати главе од-нашога Пане, 

погледај ти њега мало поиздаље паш вићи делије и мумка.
поискакати, поискачемо, свр. сви искочити из неке прoстoриje. – Кад се 

запали луч иза вруне и соба напуни дима, сва чељад поискакаше на прозоре и врата 
и-собе.
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поитити, поитим, свр. пожурити, убрзати рaд. – Поитите да покупите то 
сијено у окрајку, голуби се небо, мугла би киша ударити.

појаван, -вна, -вно. онај који има навику да први крене и пође. – Брез појавна 
овна стадо неће да макне са-сунца.

појавити, појавим, свр. натјерати стадо да крене даље. – Појави овце на-
воду, лизале су со.

пока и полувока, -е, ж. флаша oд пола литра. – Перица Ђулум попије на-дан 
пo поку ракије ш људије.

покарет, -а, м. наказа, ругоба, чудило. – Већега покарета није било у-нешом 
крају од Семе Маукове отка се камен котрља низ Маслину Страну. МС

покесати се, -ам се, свр. такмичити се на лицитацији. – Е, покесаћемо се око 
Шајкине ливоде пa ко претегне.

покидати, -ам, свр. 1. очистити шталу гдје борави стока и изнијети ђубар 
из ње. – Узмите дјецо траље и покидајте кошару, није кидана има тридни. 2. не-
што поломити и испрекидати. – Јуче смо покидали ланце извлачећи балване из 
Рогуљине долине.

покорица, -е, ж. смрзнута кора на површини снијега. – Не море се ићи у 
Преодац у-млин с коњије јер je велика покорица пa исијече коњије нуге.

покусурати се, -ам се, свр. изравнати рачуне и дугове. – Бели, лопове едан, 
покусураћемо се тамо ђе се пo реду говори.

полагуша, -е, ж. врста домаће питe. – Ја најволим питу полагушу од свију 
пита што се код-нас праве.

поладуша, -е, ж. трава која растe у хладовини. – Лако e косити поладушу 
траву али je мука косити на -ледини брчик и пирику.

полисити, полисим, свр. поплијеснити. – Кад сир полиси, то e знак да e почо 
сазријевати.

полић, -а, м. мали суд или новоц моле вриједности. – Јуче сам ти попијо два 
полића ракије доље у-Рорије код Глише Травара у биртији.

половњак, половњака, м. 1. неки употребљавани предмет који још може 
служити. – Купијо Челоња едан капут половњак у-Бачкој кад je бијо у курузије. 2. 
мушкарац у другој половини живота који je остао удовац и има намјеру дa се опет 
жени. – Погледајде ти Пеуљка мало на Љацкана, још je уно добар половњак,таман 
едно за друго.

половњача, -е, ж. удавана жена која je остала удовица, али још увијек 
доброга изгледа. – Окрени се ти Рацане малко око уне половњаче ис-Прибеље, немој 
утаман губити дане пo биртија.

положајник, -а, м. онај ко први долази у кућу на Божић и чарка ватру на 
огњишту уз одређени ритуал. – Кад положајник ујутру дође у-кућу, њега поспу 
житом, a ун узме угарак на огњишту пa набраја; колико искрица нолико парица...

полог, -а, м. jaje као мамац гдје леже кокоши дa носе jaja. – Неки je ђаво 
однијо полог испод кокошију.

полокача, -е, ж. онај који воли пити ракију. – Познатије полокаче није било од 
дида Попркана од Прекраје до -Рора.

полудија, -е, м. онај који је мало настран. – Свако село има свога полудију.
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пољар, пољара, м. чувар поља и усјева у току љета. – Ми смо имали вавијек 
пољара из Ремића.

пољарина, -е, ж. надокнада пољару за његов рaд. – Пољарина се купила у-два 
дијела; на средини и на крају љета.

пољевачина, -е, ж. обичај даривања младенаца на свадби. – Кад се полази 
у-сватове, понесе се дебљи шлајбак ради пољевачине да се не гледа низ-нус.

помада, -е, ж. крема за лице угоднога мириса. – Кад дође Преображење и збор 
ко-цркве, сав Преодац мириши на помаду.

помаљати се, помаљам се, несвр. појављивати се иза некога заклона. – Ја сам 
реко свое; не помаљај ми се више испред очију јер си ми згријешијо од земље до 
небеса.

помести, пометем, свр. 1. задувати снијегом, страдати oд мећаве. – Раду je 
помела мећава горе у Видесиловим Пољана и ено му крста ђе je умро. 2. почистити 
метлом смеће по кући. – Узми кућо муја метлу па помети ове треске по-кући.

пометеник, пометеника, м. 1. мјесто гдје дува јака мећава. – Неколико e 
гињеника страдало горе на Пометенику више Пердуова Села од мећаве. 2. гињеник 
којег je мећава помела. – Два су пометеника настрадала на-Клачини више Преоца 
од мећаве.

пометина, -е, ж. постељица овце или краве послије доношења младих на 
свијет. – Погледајде је ли крава бацила пометину.

помукљивити, -им, свр. позеленити oд гљивица (сир или кајмак). – Кад би 
код-нас помукљивијо скоруп, направе попару, поијо би прсте.

понајло, прил. полако, лагано, разложно. – Шајко je све радијо понајло и 
никуда није журијо.

понеђе, прил. понегдје. – Касна e јесен, али се још понеђе у Кадињачи мугу 
наћи мукиње на грана.

поњава, -е и пуњава, -е, ж. врста ћебета oд пртенине, конопље. – Код нас су 
се више ткале поњаве него биљци, јер није било довољно вуне за биљац.

поорати, поорем, свр. завршити орање свега што је предвиђено. – Муи су 
орали више о-три евте и поорали све до конопљишта и кетаништа.

попара, -е, ж. јело oд хљеба преливеног истопљеним старим кајмаком. – 
Направи ми едну попару, нијеси je правила, и-ђаво зна каде.

попасак, -ска, м. вријеме кад овце излазе из xлaдa на пашу. – Изгонте благо 
из-лада на попасак већ je вријеме, спласнула e врућина.

попасна доба, попасних доба, изр. вријеме иза подне када излазе овце из xлaдa 
на пашу. – Пријуни купити сијено, већ су попасна доба, прође дан.

попасти, попанем, свр. зграбити, ухватити, узети. – Миле попаде камен да 
удари пса, али не даде Гајан.

попиривати, попирујем, несвр. повремено пиркати. – Како вјетар попирује, 
тако се наша жита таласају ко море.

попишманити се, попишманим се, свр. предомислити се, одустати. – Неће 
Копањчани да се умећемо камена с рамена, нешто су се попишманили.

поплести, поплетем, свр. завршити крајеве некога плетива на посебан начин. 
– Урљајка je оплела своме Милошу нуву бућу и поплела рукаве рудом.
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попрекуша, -е, ж. њива попријеко положена испод брда. – Најтеже je орати 
њиве попрекуше јер немају разола.

порени, императив глагола потјерати. – Порени благо у ладовину, видиш да 
се овце збоје на овој пустој врућини.

посавац, посавца, м. во дугих рогова поријеклом из Посавине. – Максим je 
стално оро на четри посавца што нико други није муго у-нашом крају.

посачњак, -а, м. хљеб испод сача. – Лакета би поијо пола млаког шеничног 
посачњака кад би дошо касно са прела.

посвискати, посвискам, свр. изнемоћи плачући. – Дјеца посвискала плачући 
цијели дан, није имо ко да и забави.

посврлија, -е, м. онај који посврће језиком кад говори, има говорну ману. – 
Унога посврлије иж Ђермана нико не разумије кад говори.

посинити, посиним, свр. усвојити мушко дијете за сина. – Није Тодорац имо 
свое дјеце пa посинијо еднога клапчића и ун и жена су га гледали ко рођено дијете.

посјек, -а, м. месо припремљено за зиму. – Кум Божо закло прасца и овна у 
посјек.

посркати, посрчем, свр. попити нешто гласним увлачењем ваздуха у плућа. – 
Дмитрешило e муго посркати пуну раљику вруће чорбе.

посркача, -е, ж. онај који халапљиво пије ракију. – Није било веће посркаче 
од-нашега Баје, отка e гавран поцрнијо.

посртница, -е, ж. скитница, бескућник. – Није било више посртница у селу 
ко овога вакта отка e села и мумака.

постругати, постружем, свр. кашиком покупити кајмак из каквога суда 
гребући му зидове. – Постружи кућо муја унај бакрач, загорила вареника.

потајац, потајца, м. нож који сине изненада, из потаје. – Сачувај Боже дана 
покајца и нужа потајца.

потаманити, потаманим, свр. уништити, затријети. – Потаманило e сву 
златицу у купијерије, нема ни едне за-лијека.

потворити, потворим, свр. налагати на некога, изнијети неистину. – Неко e 
потворијо на Милоша да се два пута женијо прије војске.

потегерити, -им, свр. понијети пуно разних ствари. – Пошли смо на ливоду и 
потегерили пуне торбе кране и пића.

потежница, -е, ж. дио запрежних кола. – Расклимале се потежнице у-кола, 
требало би ударити коју цврљку.

потећи, потечем, свр. потрчати. – Мићука поплаши куње, a уни потекоше 
из-ограде ко горске виле.

потка, -е, ж. попречне нити које се провлаче помоћу чунка и уткивају у основу 
на тари. – Брез добре потке и добре основе, нема ни доброга ткања пa нека говори 
како ко оће.

поткапица, -е, ж. игра сакривања прстена испод капа. – Кад се игра поткапица, 
ишћилити море свако, али само едан диже капе.

потклипити, потклипим, свр. ударити некога изненада. – Ако те потклипим 
овом шопаицом, знаћеш ђе су врата.

потлеушица, -е, ж. сиромашна дрвена кућица. – Наши су стари живили у пот-
леушица по -шума, бјежећи о-Турака.
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поторити, поторим, свр. премјештањем тора завршити гнојење ливаде или 
њиве. – Дмитар је поторијо двије њиве у-пољу, преносећи тор с мјеста на-мјесто.

потркушица, -е, ж. журба, брзина. – У овој пустој потркушици ја просто не 
знам куда ударам.

потрлац, потрлаца, м. онај који се мота око туђих жена. – Наш Кицош је 
бијо највећи потрлац у-нашом крају. Ва

поткусурити, поткусурим, свр. поткупити, уцијенити. – Лако е гладна 
поткусурити јер ће за кумад крува свашта урадити.

потуцати се, потуцам се, несвр. скитати се без циља. – Сирота се потуца од 
немила до недрага по свијету.

поћак, -ћка, -ћко. хитар, покретан, лаган на ходу. – Е муј брате, Миле ти је 
поћак у биртију, али није на посо. Рд

почек, -а, м. зајам који се враћа на договорено вријеме. – Љетос је Тодорина 
дао мало пара Саветини Баздуљића на почек.

почитовати, почитујем, несвр. поштовати, уважавати. – Данас ти се зетови 
слабо почитују, муј побро.

поша, -е, ж. бијела марама око главе. – Пошом се замотавала глава по зими да 
не мрзну уши.

пошандрцати, пошандрцам, свр. изгубити здрав разум. – Мићко е пошандрцо 
још у младости. Ћо

пошакати, -ам, свр. напором посути ретке кромпира. – Нема за купијере 
ништа боље ко кад се пошакају напором из руке.

пошашавити, пошашавим, свр. скренути с пaмети. – Мура паметан чоек сa 
будалама пошашавити.

пошкопити, пошкопим и поштроити, поштроим, свр. завршити сa 
кастрирањем. – Кад је дошо некакав јаловач из Вагана, ун је све ждријепце у селу 
за по дана пошкопијо и вратијо се за обданице кући.

пошкропити, пошкропим, свр. посути сланом водом лист лијеске дa га једу 
јањци. – Јањци најбоље једу кад им се пошкропи љескови лист.

пошорати се, пошорам се, свр. потући се сa неким жешће. – У-Рорије се на 
збору на Илиндан пошорали Рорчани и Прекрајци.

пошто-пото, прил. на било који начин и за било коју цијену. – Немој враћати 
јањаца сa пијаце, продај и пошто-пото.

праз, -а, м. ован за расплод. – Пуштили су два праза у-овце.
празнати, -ам, несвр. говорити или радити без користи. – Лујо цијела живота 

празна ко Шпириновића млин.
празнов, празнова, м. онај који говори изван теме разговора. – У празнова е 

увијек пресипање из шупља у празно.
празовит, -а, -о. некастриран ован. – Празовит ован се залети и удари исана 

изненада.
пракљача, -е, ж. дрвена палица којом се лупа по вешу у току прања нa извору 

или бунару. – Чује се пракљача на перилу прео цијелога дана, перу жене рубине.
пракнути, -нем, свр. прохтјети се, добити жељу за нечим. – Дмитру је јутрос 

пракнуло попити ш људије ракију.
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прамбаба, -е, ж. прабаба. – Муја прамбаба Дева, покој јој души, имала е и 
бијеле челе и умрла у сто осмој години, како веле.

прамдид, -а, м. прадјед. – Муј прамдид Пањега је шест синова имо, a ондак је 
и -муј ћаћа имо девет пa му три умрла нејачка.

прангија, -е, ж. мали топ који се употребљава приликом какве прославе. – 
Пуцале су прангије кад се женијо краљ Лесандра.

прањга, -е, ж. металпи оков за поге, букагија. – Лукенди су у аустриској 
војсци стављали прањге на-нуге пa га звали прањо.

прапорац, прапорца, м. метална шупља лоптица у којој је метално зрно које 
производи звук. – Стари људи су на кумотове везали прапорце да зврче да се куњи 
не плаше о-друге галаме.

праћица, -е, ж. конопчић нa самару за утезање терета. – Те праћице добро 
притегни да не превали самар.

працијеп, -а, м. руда кола при дну разрезана. – Слумијо се унај стари працијеп 
пa мурамо правити нуви.

працјепљика, -е, ж. дужи дрвени обојак, љуска дрвета. – Ко е ове працјепљике 
расо овуда око терзијана?

прва, -е, ж. предност, право првенства. – Ајмо се поиграти на арману клиса, 
али мени ће прва.

првине, првина, ж. све што је прво. – Ово су јој првине у плетеру и ткању.
прга, -е, ж. врста слабе каве. – Пристави ту пргу па да попијемо.
прдалежница, -е, ж. њива лошег квалитета. – Пољаревићи су изгеда узорали 

уну своју прдалежницу доље у Гологузовцу.
прдачина, -е, ж. накарада. – Није било веће прдачине у цијелу нашоме крају 

од унога вртоглаје Плискинога. Има една пјесна старинска из -нашега краја па вели: 
Од Урљаја до Клачине, нема веће прдачине, од Вицила и Роглавца. нп

прдекана, -е, ж. апсана, затвор, тамница. – Одвели ђендари Лаута у прдекану 
због ларме и галаме.

прдекнути, прдекнем, свр. гласно пустити вјетaр, прнути. – Кад Лужија 
прдекне, чује пола села.

прдењак, прдењака, м. чмар, изводни канал. – Ма, боли њега прдењак за-
тобом и твојом потребом.

прдосија, -е, м. општински слжбеник, џабалебарош. – Дошле прдосије у село 
на-збор па ће на јањетину.

преврта, -е, ж. верста дебље палачинке. – Мени је преврта била вавијек слађа 
от колачића.

превртанија, -е, ж. неочекивана промјена. – Настала е одскоро нека 
превртанија и ковељанија у-нашој земљи.

превршити, превршим, свр. 1. претјерати у нечему. – Ун је све превршијо 
своим накарадним изгледом и немојте га више звати међу-људе. 2. скинути купасти 
дио пласта или навиљка сијена. – Вјетар је превршијо зимски пласт, мура се 
поправљати. 3. напунити неки суд или удубљење дa се изравна са околином. – Снијег 
је превршијо све долине пa се не зна ђе је која била.

прегача, -е, ж. ткани дио ношње на предњем дијелу сукње. – На прегачу се 
мећу сребрене цванцике да се чује у-колу.
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прегршт, -и, ж. количина нечега што стане у двије спојене подланице. – Да-
вали му тежаци под-јесен по коју прегршт гра.

птегулити се, прегулим се, свр. истегнути трбушне мишиће од тешкога 
рaда. – Вуле се прегулијо износећи навиљке из уније рупа у Шкадиму.

прегуљаја, -е, м. мушкарац који се прегулио. – Лужију су звали прегуљаја јер 
није муго ништа подигнути, прегулијо се товарећи метарице на куње горе у-шуми.

преданити, преданим, свр. провести цијели дан на једном мјесту. – Ристе је 
преданијо у Кавариној кавани пијући уну шишу и једва се одвуко кући по мраку.

преданути, преданем и предушити, предушим, свр. направити паузу за 
краћи одмор. – Сједи малко и предани, уморијо си се посве цијепајући дрва. Сједи и 
мало предуши; немој пити врућ ледене воде.

пређа, -е, ж. оно што се преде на преслици. – Лашње је прести сукнену пређу 
од пртене три-пута.

презобразан, -зна, -зно. некултуран, дрзак. – Лугар је презобразан па барка 
жене по селу, срам га и-стид било.

презобразлук, -а, м, и презобраштина, -е, ж. некултура, дрскост, лоповлук. 
– Отка е свијета, није било већега презобразлука ко саде. Нема већега лоповлука и 
презобраштине ко на дернеције.

прекардашити, прекардашим, свр. претјерати прећи границе дозвољенога. – 
Никада Мијајло неће допасти међу људе. Ун је све прекардашијо својом галамом и 
свако од-њега окреће главу.

прекевиљити се, прекевиљим се, свр. пресавити се. – Марија се прекевиљила 
прео прага пa само цмоли, боли је трбу.

прекиљати, -ам, свр. пререзати нешто тупом тестером. – Муј брате, узели 
Дуле и Драго уну тупу тестеру и удри, пилај и трлицај по едној сврази и једва е 
некако прекиљаше.

прековише, прил. превише. – Ја сам ти лијепо заповидијо ко правом клапцу да 
донесеш два нарамка дрва, a ти брате, донесе прековише.

премглавица, -е, ж. лудост, помућеност ума. – Имају неколике евте, нашега 
Делијана уватила некаква премглавица пa само гуна псе по селу, ко да е, Боже ме 
прости, сврцијо.

премза, -е, ж. ручна кочница на дрвеним колима. – Притегни премзу, отиснуће 
се кола низ плећину.

препека, -е, ж. препечена ракија. – Јуче су Ристе и Миланџија смаштрили пун 
раван литар уне препеке на пијаци у Оџаку.

препети, препнем, свр. премјестити свезане коње са једнога мјеста на друго. 
– О Блаже, ајде болан препни куње па одведи и припни доље испод Гајанове долице 
ђе је боља трава.

препредати, препредам, несвр. усукивати конац на вретену. – Милица по 
цијели дан препреда пређу прет-кућом.

препредењак, препредењака, м. дволичњак, улизица. – Нема ти већије 
препредењака од биртијаша на цијелом свијету.

препржити, -им, свр. престати давати млијкеко послије тељења или 
јагњења због неког обољења. – Препржиле су нам двије овце има тридни, пa имамо 
муку с јањције.



Милош Бојиновић158

пресаламатити се, пресаламатим се, свр. прећи преко некога виса на другу 
страну. – Кад се Симо пресаламатијо прео Гаића, није му било жао умријети на 
својој земљи.

пресамитити се, пресамитим се, свр. навити се на једну страну. – Што си се 
ти Тривуне тако пресамитијо, да те што не боли?

пресрати, пресерем, свр. прећи дозвољену границу. – Не важи што си 
прескочијо Мију, пресро си цијелу стопу.

претати, прећем, несвр. згртати луг и жар на огњишту. – Уни не знају 
престати претати и трнтати ватру док и не опоменеш.

преће, презент без инфинитива са значењем иде брзо. – Гудан преће прео-
њива ко гладан вук.

претеварити, -им, свр. ударити нечим преко леђа. – Што га не претевариш 
штапом кад неће да слуша?

претеслимити, претеслимим, свр. нагодити се како ваља. – Ајде, претесли-
мите то и маните рука, што се више цергате.

преша, -е, ж. потреба, журба, брзина. – Мани се тога, није за тим велика 
преша. ПВ

прешкриљити, прешкриљим, свр. пребацити локву тако дa камен одскаче 
по води. – Нико локву боље не прешкриљи од нашега Спаренице. Ст

прешлица, -е. ж. преслица. – Направијо Веселко прешлицу и на-њој уградијо 
едно округло огледалце да се преља огледа.

прзница, -е, ж. укољица, ошкопица, закерало. – Није било веће прзнице у игри 
од Раина Келинога.

прибранак, прибранка, м. забрањена ливада за испашу. – Не примичи благо 
прибранције, уватиће те пољар.

пригријати, -јем, свр. појачати врућину пред кишу. – Бога ми је пригријало, 
биће кише.

призмати, -ам несвр. рубити балван сa чела рaди лакше вуче по земљи. – 
Отишли су сјекачи призмати балване за извлачење.

пријек, пријека, -пријеко. љутит, брзих реакција. – Не дирај га, ун ти је 
пријеке нарави, море свашта направити.

пријеторан, -рна, -рно. неслан, неукусан. – Кад се крув добро не осоли и не 
докисне како ваља, остане пријеторан.

приклонити, приклоним, свр. уредити, склонити. – Приклони ову андрмољу 
по-кући, сад ће доћи тетка Стоја.

приклонити се, приклоним се, свр. удружити се, пријећи нa другу страну. – 
Кад одеш на-збор у-Роре, немој залазити у какву ковељанију већ се приклони своије 
парњације из села.

прикричити, прикричим, свр. замолити, посавјетовати. – Ја велим Тосићки; 
прикричи Чавији да припази уно оваца, a уна вели да ун сваки дан иште по кутију 
дувана за услугу.

прилећи, прилежем, свр. лећи накратко и мало се одморити. – Ено Милекоње, 
прилего испо-Дмитрове трешње пa спава ко мало дијете.
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приљадити и приљаушити, приљадим и приљаушим свр. ударити неком 
шамар по образу отвореним дланом. – Павлезан приђе Здравилу пa му приљади уз-
уши неколике што му баца камење у ливоду.

прима, -е, ж. дознака шуме за сјечу. – Отишо Лујо у-приму са текничарије пa 
по цијели дан кланџија по-шуми.

прионити, прионим, свр. навалити, пожурити. – Приони кућо муја, покупи 
то сијено што прије, мугла би ударити киша.

припандрљити и приперити, припандрљим и приперим, свр. придружити 
се пекоме непланирано. – Ови се Ћулуми вазда припандрље Чегарчаније кад иду 
у-Книн по пиће за Крсно име, милост га било. Приперила се Јела Илији и Ветићки, 
a уни би ћели насамо еглендисати.

приперак, приперка, м. оно што је накнадно придодато. – Нa овоме 
Дмитровом кожуну има приперака пуна торба.

припрскивати, припрскивам и припрскујем, несвр. приговарати, провоци-
рати. – Ови наши Шобати и Баришићи, вазда едни другије припрскују нешто око 
међа доље у-њива и стварају ларму и галаму.

припрснути, припрснем, свр. приговорити, испровоцирати. – Припрсну Пе-
рица Дуцку нешто о рату, a Дуцко плану ко небеска муња и сватри на-њга.

припуштити, припуштим, свр.пустити јањце у овце дa сисају млијеко. – 
Попасна су доба, вакат припуштити јањце.

присјести, -дем, свр. на тренутак престати дисати због хране која је 
застала у грлу. – Што се бечиш на крану, ије дабогда ти присјело.

приставити, -им, свр. ставити неки суд на ватру дa се кува храна или што 
друго. – Пристави жено каву да попијемо пa да идем цијепати дрва.

притајтерити, -им, свр. записати некога због неког прекршаја и пријавити 
иадлежнима. – Притајтеријо лугар Лазара у-свој либрић јер је укро јарам дрва сa 
државног лагера.

притвор, -а, м. изолација брава рaди товљења. – Затворијо наш Симата 
двизицу у притвор да је крани за Божић.

прићерати, -ам, свр. дотјерати све сијено из поља кући које је кошено у току 
љета. – Мои би обично прићерали све сијено неђе прије Велике Госпоине и садјели 
зимско плашће.

приуба, прил. иоле, подношљиво, како-тако. – Пришила му матер закрпу на 
кољеније приуба, само да не сијевају голи гњатови.

приуза, -е, ж. краћи канап нa торби за подешавање или узица која се ставља 
стоци око врата рaди вођења. – Остојa е на приузи дово краву на дернек. Приузми 
уне приузе на торби, не море мали Дуле носити, објесила му се торба до гњатова.

приузети, приузмем, свр. скратити приузе и подесити торбу упртњачу дa се 
носи на леђима. – Приузми ми мало ову торбу да ми не пада по крстије.

прицврљити, прицврљим, свр. угријати преко мјере; када у току љета на-
стану велике врућине. – Прицврљило е Сунце са небеса око Илиндана, оће оба ока 
да искоче из главе.

прицмаглити, прицмаглим, свр. примакнути очима нешто вруће што се не 
може поднијети. – Никола узе угарак са огњишта пa прицмагли очије да припали 
лулу.
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причичати се, -ам се, свр. закачити се за нешто као чичак. – Што сте се 
причичали коега ђавла, одмакните се даље от котла.

приџгати, -ам, свр. навалити облапорно јести. – Ено Локвара, приџгали јести 
ко гладни вуци.

пришипетља, -е, ж. онај ко прилази друштву непозван, који је сувишан. – 
Саветина нема свога друштва пa се вазда припандрљи другоме ко каква пришипетља.

пришити уз уши, пришијем, свр. ударити некога по ушима дланом. – Ако ти 
пришијем неколике уз-уши, утувићеш како се почитују људи. 

пришпарати, пришпарам, свр. уштедити, сачувати новац или какву дргу 
робу. – Мои пришпарали нешто пара да се нађе, не дај Боже, за какав случај.

пришпијати, -ам, свр. припазити, причувати, обратити нa нешто пажњу. 
– Пришпијај ми ово оваца Илија, Бок ти дао.

пришуњати се, пришуњам се, свр. привући се нечему лагано и опрезно. – 
Пришуњала се дјеца на Пољићеве вишње, нико и није опазијо.

пркелати, -ам, несвр. говорити на страном језику тако дa саговорник не 
разумије о чему je ријеч. – Кад Швабе почеше пркелати нешто по швапски, не мош 
им алаисати ни едне бешједе за мила Бога.

пркно, -а, с. чмар, анални отвор. – Луторани се мувају око Глишине каване ко 
подрепна мува око пркна.

прлад, прлади, зб. им. трули остаци дрвета у шуми. – По нашој се шуми од 
пусте прлади не море комотно одати.

прладија и прладика, -е, ж. терен у шуми сa много трулога дрвета. – 
Швапчад се ваља по уној прладији у-нашој шуми ко по-нувом уваљаном биљцу.

прле јаме, прлије јама, фраза. мјесто гдје je нешто сакривено тако дa га 
je тешко наћи. – Шајко е сакријо пушку ко у-прле јаме, не би је нашло стотину 
ђендара.

прљ, прља, м. дуг дебљи штап на пласту сијена који чува дa се пласт не би 
накривио и превалио. – Донеси четри букова прља и-шуме да објесимо на-зимски 
пласт.

прљити, прљим, несвр. пећи нешто на слабој ватри. – Чобани поваздан прље 
купијере на љесковој ватри, пала киша пa дрва сирова.

прмбаја, -е, ж. ерста инсекта, бубамара. – Прмбаја, прмбаја, полети сa мое 
руке у село оклен ћу се оженити.

прндеваљ, прндеваља, м. онај који је остарио и има атму. – Што ће ти унај 
прндеваљ, што не нађеш прилику према-себи, јадна не била?

прндецати се, -ам се, несвр. ритaти се приликом трчања. – Ено се дјеца 
прндецају на ливоди ко ждребад.

прндецнути се, прндецнем се, свр. ритнути се, скочити нагло с једнога 
мјеста. – Прндецну се Видесилов Путаљ, асли га Млађо Пољића малко довати 
мотком крај-репа.

прњо, -е, м. онај који je сиромашан пa je стално у прњама и старој одјећи. – 
Ама, зар је отишла за унога прњу, шарке се за њом тумбесале?!

пробитачан, -чна, -чно. пријатно, корисно, нa задовољство. – То ти вино 
пробитачно било.
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пробргљати, -ам, свр. изговорити нешто неразумљиво. – Дјеца од-године 
дана пробргљају по-неку ријеч.

проварити се, проварим се, свр. усирити се; кaдa се слатко млијеко приликом 
кувања претвори у грудвице сира. – У Марице се оитрос проваријо пун-раван кото 
варенике.

провара, -е, ж. проварена вареника. – Не треба давати дјеци проваре, заболиће 
и трбу.

прогон, -а, м. сеоски пут ограђен са страна куда пролази стока. – Оде сермија 
низ прогон у-поље на-пашу.

прозукнути, -нем, свр. овлаш осушити дрво. – Наши би стари гунили у-Книн 
продавати дугу чим малко прозукне.

пројстро, прил. прекосјутра. – Акобогда ја ћу пројстро у-млин у Преодац ићи 
мљети новога жита.

прокиснути, -нем, свр. узљутити се нa врућини; када се кисело или кувано 
слатко млијеко узљути у току љета. – Една карлица варенике прокисла у Матићке 
па направила косције питу. Кад су косци ручали, понадимали им се трбуви и нико 
није мано косом цијелога дана.

прокљувати, прокљујем, свр. пробити, појавити се као пилад из јаја. – Ено 
пилад прокљувала, само што нијесу сва изашла иж-љупине.

прокљувити, прокљувим, свр. сазнати, схватити. – Ми смо давно 
прокљувили куда ће ићи пут, прије него су лагуми почели одадимати кроз село.

прокосити, прокосим, свр. започети сa кошевином траве. – Ми ти најчешће 
прокосимо око-Видова вођека у окрајције.

прокула, -е, ж. крупнија цјепана дрвета. – Донеси неколике прокуле пa 
наложи на огњиште.

прокулати, -ам, несвр. цијепати крупна дрва. – Лазо поваздан прокула свразе 
прет-кућом на куцаници.

пролисина, -е, ж. мјесто у пољу гдје је окопнио снијег тако дa овце могу ићи у 
пашу. – Пуше југовина пa се појавиле пролисине доље испод Курјаковца, мугу овце 
у-пашу.

пролупати, пролупам, свр. изгубити здрав разум, сврцити с ума. – Што се 
чудиш, давно е ун пролупо још отка се оженијо.

проносак, -ска, м. прво јaје што га је снијела кокошка пилица. – Снијела една 
наша пилица проносак и није већи од голубијега.

проњувати, -ам, свр. претражити пажљиво неки терен. – Сву су кућу 
претресли и проњували, али нема ниђе Николине луле.

пропунтија, -е, ж. дубока рупа, јама, кланац. – Пјан Божо скондрља се са-
скала ко низ какву пропунтију.

просијеч, -и, ж. просјечено мјесто на брвну куда се провлачи ланац дa се брвно 
може вући по земљи на запрези. – Кад би путник забасо по нући или зими, прво би 
нашо брвно на путу и гледо куда е окренута просијеч, јер је село у-томе правцу.

просјести се, -дем се, свр. провалити се испод онога који сједи. – Сједи и 
мируј, просјело се по-тобом дабогда.

протисли, -и, ж. жигавци, ишијаси, трнавци. – Пале крсти у јадна исана, 
стегле протисли, не да се дијати a камоли одати.
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протува, -е, ж. пробисвијет, спaдало, љенчуга, нерадник. – Није било веће 
протуве од-нашега Пјане.

проубати, -ам, свр. пробати, покушати, испитати. – Јеси ли проубо ну!ву 
косу из-Мркоњића, је ли како љута на брусу?

прочка, -е, ж. једини наступ, прво и последње. – Не узимај брес-потребе 
Божије име у уста, могла би ти то бити прочка.

прошарица, -е, ж. мјесто на којем је окопнио снијег. – Гунте овце у-поље, ено 
се виде прошарице испод Перукина Ивовца.

прошајцати се, -ам се, свр. нашетати се са задовољством. – Јесу ли се данас 
пајкани прошајцали кроз село?

прошишати, прошишам, свр. великом брзином пројурити поред некога циља. 
– Сједимо ти Мијо и ја јуче под Окретавцом, кад муј мили брате, одвали се една 
каменчина са еднога кука и прошиша поред-нас ко небеско вријеме.

проштац, -прошца, м. даска сеоске ограде заклишена на врху. – Одвалијо се 
проштац на-огради, узми чекић и брокву пa га приби.

прошћеш, фраза. дa опростиш. – Шта ти велиш Пејуша, асли је прошћеш, 
уна Тулића снаја куљава?

прпа, -е, ж. 1. страх, велико искушење. – Е муј брате, страшиву чоеку је прпа 
ићи кроза-шуму по мраку. 2. ситан снијег који шкрипи под ногама због велике 
студени. – Пала нућас прпа, све под нуга шкрипи ко неподмазана ораћа колица.

прпав, прпава, -прпаво. ситан и расипљив снијег који шкрипи под ногама. – 
Прпав снијег је пет пута лашње газити него југави.

пртенина, -е, ж. тканина од конопље или кетана. – Пртенина е пет пута тврђа 
од сукненине, ма и-више.

пртина, -е, ж. утабана стаза у снијегу. – Немојте дјецо ићи цјелцом вено 
пртином, уморићете се брес-потребе.

пртити, -им, несвр. правити проходну стазу у снијегу. – Ено Ђурађ по цијели 
дан прти по снијегу до поете и нуси крошње сијена благу.

пртити, им, несвр. стављати торбу сa упртама на леђа. – Пожури, прти 
торбу и нуси тежације ручак на ливоду.

пртокула, -е, ж. наранџа, поморанџa. – Донијела тетка Стоја матери двије 
пртокуле, прошћеш, ко два кантарска пуцета.

пртено здравље, пртена здравља, фраза. слабо здравље, преосјетљивост и на 
храну и на климу. – Мијо е пртена здравља, ено се усуко и предвостручијо ко теркија.

пружекнути се, пружекнем се, свр. испружити се на трави цијелом дужином. 
– Цвијуљда се пружекно на арману, реко би ко га не зна, да леже два чоека.

прцмољак, прцмољка, м. ситан кромпир или нешто друго. – Купите ове 
крупније купијере, a ове прцмољке оставте на-њиви.

прч, -а, м. 1. мушки брав који је напола кастриран и остао још потентан. 
– Не треба прча пушћати у-овце, јер не ваљају јањци, буду мекишчад. 2. начин 
држања за грану дрвета када се ногама придржава за грану главом окренутом 
према земљи. – Нико се није вјешо прча боље од Кове Аћушинога.

прчварница, -е, ж. неуредна продавница сa ситном робом. – Немој ићи код 
Крстана у уну његову прчварницу вено иди код продавача Алексе пa купи правога 
дувана.
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прчевина, -е, ж. потентност, сексуалност. – Чувам овце испод крчевине, 
дођи драги биће прчевине. нп

прчевит, -а, -о. полно зрио, плодан, потентан. – Прчевит ован опасан за-људе.
прчити, -им, несвр. вулгаран назив за вођење љубави. – Прчиш ли ишта о 

Мићане!
пршуља, -е, ж. калем сa намотаним концем. – Има наша Марa неколике 

пршуље разне пређе.
пршут, -а, м. сушени свињски или говеђи бут меса. – Најбоље се пршут суши 

на буковој ватри и промаи.
пуглавац, пуглавца, м. врста црва сa репом у води гдје се киселе конопље. – 

Пуно Инићушино мочило пуглаваца ко Келино купјериште миша.
пудер, -а, м. мирисни прашак за лице. – Мало е која цура у-нашом крају имала 

пудера, а није јој ни требало, свака црљена ко јабука.
пудерити се, -им се, несвр. посипати пудер по лицу. – Роркуше се пудере 

кад иду на-збор на Илиндан па им мумци припјевавају; кад се моја напудери блеса, 
мисли блеса да е до небеса. нп

пуздра, -е, ж. жила, полни уд код коња и бикова. – Причали су наши стари 
да су несретни Турци сувом пуздром били јадну рају кад би купили турске намете.

пуздре, -е, м. пејоративан назив за мушкарца сa израженим полним органом. 
– Еднога су чоека из нашије Баришића звали пуздре и ун се није љутијо.

пуздрекан, -а, м. пејоративан назив за несташна младића у доба пубертета. 
– У-нашом је крају свако село имало по неколика пуздрекана пa су и звали несрећаја 
и ко зна још како.

пуздрецати се, -ам се, несвр. ритати се прилоком трчања. – Клисарина 
зекица се највише пуздреца кад угрије и освое муве у-вршају.

пуздрецнути се, пуздрецнем се, свр. једном се ритнути ногама. – Кад је 
Млађо доватијо Видесилова путаља мотком крај репа, ун се пуздрецно и Видесило 
е љосно у траву ко из торбе.

пуки, -а, -о. потпуно сличан, дословно исти. – Момчило е бијо пуки ујак Ћопо.
пуклина, -е, ж. пукотина, процјеп, шупљина. – Заткали смо пуклине на сјечини 

машином са старе букве.
пула, -е, ж. снага, моћ. – Ун нема у-себи пуле да се наије, камоли да коси 

траву цијели дан.
пуле, -ета, с. мало магаре, ждријебе или што друго. – Иди оћерај оно пуле, 

ено га мута се око-нашек плашћа.
пулија, -е, ж. већином метално дугме на одјећи. – Перица има бућу од чистога 

власа са девет пулија.
пулијаш, пулијаша, м. коњ са пјегама у облику пулије. – Продај ћаћа куња 

пулијаша пa ожени сина робијаша. нп
пунирати, пунирам, несвр. одговарати, пасовати, годити. – Навали народе, 

ево робе тазе код чика Лазе, узми шта ти пунира. Рд
пунтати се, -ам се, несвр. повремено се бацати ногама. – Не да се Јованов 

кулаш осамарити, пунта се, не да прићи себи.
пура, -е, ж. качамак од кукурузног брашна, врста паленте. – Е, муј мили 

брацука, пура ти је била некада наша главна крана.
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пурар, -а, м. онај који воли пуру. – Наш Пурар смаже одједноч по-пола бакре 
пуре.

пургати, -ам, несвр. халапљиво јести. – Ђермани сваки други дан пургају 
попару.

пуријанка, -е, ж. пејоративан назив за пуру. – Има ли још Маро те пуријанке, 
додајде малко.

пуси, пуса, м. сиротиња, нејач. – У Илије се просули уни пуси о-три жене, све 
едно другом до-ува.

пусат, -а, м. оружје, опрема. – Вид делије, види му пусата, што га нуси овноћ 
и по дану, онакога у везира нема. нп

пустаија, -е, ж. необуздана особа, боем посебне врсте. – Ено уне пустаије 
Ђугумове, само зјака и звинда по селу и бреспосличи.

пустебачина, -е, ж. суво месо са стомака овце или свиње. – Нема ништа љешве 
поести од бравије пустебачине.

пустија, узвик којим се тјера вук од блага. – Пустија, ето вука.
пустијакање, -а, гл. им. с. галама на вука понављањем „пустија“. – 

Пустијакање је спас од-вука у-нашом крају.
пустина, -е, ж. мекана кожа са вуном или меко вунено ћебе. – Ставља мајка 

ваљану пустину у бешику да е мекше сину.
пусте, прил. олако бацити нешто из руке. – Ћопо заврндаљи камен пусте 

лијевом руком и ун се отколица у Аћушине кунопље.
пусти, -а, -о. богат, обилат, нагомилан. – Максим је заваљо пусто благо, има 

иљаду овце.
пуст, пуста, пусто. празан, без игдје икога живога. – У селу нема живе душе, 

све је пусто; вата чоека страва и језа од самоће.
пустолина, -е, ж. развалина која одaје пустош. – Кад гоћ дође кои рат, у-нашом 

крају остану пустолине и паљевине.
пустопашица, -е, ж. тјерање блага без паше и заустављања све до мјеста 

одређеног за испашу. Ово може бити и прилиг, нa који се начин тјера благо. – 
Пустопашица е најгора за-благо. Наш Дмитар свакога дана гуни овце пустопашице 
на-Зечевац.

пусула, -е, ж. исправа, доказ, докумепат. – Ја имам пусулу црно на бијело на-
свој пај, a ти тражи своју праву тамо ђе се по реду говори.

пуц, узвик којим се опонаша ударац мотком. – Вицо узе мутку пa Здравила по 
туру неколико пута, пуц, пуц.

пуцаљка, -е, ж. цијев од зове из које се избацује чеп од конопље под притиском 
тако дa се чује пуцањ. – Кад смо били дјеца, правили смо од зове пуцаљке и јурили 
едан другога.

пуцанија и пуцатања, -е. одјек од испаљене муниције. – Каква е уно пуцатања 
доље у-Рорије, асли Роквићи праве бунар пa се чују лагуми. Веће се пуцаније није 
чуло одавно.

пуце, -ета, с. предмет округлог облика који може бити и украсно дугме попут 
токе. – Кад кантарско пуце клизне, оно тачно покаже, колико е ока тешка роба. 
Стари људи су на јечерми и џамадану нусили златну и сребрену пуцад.
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пуцкетати, -ам, несвр. узастопно и лагано пуцати на ватри. – Пуцкетају 
смрчова дрва на огњишту, a варнице се просипају и освјетљавају трошну сеоску 
избицу.

пуцмајстор, -а, м. мајстор неког посла посебне вриједности. – Није било у 
шаку већега пуцмајстора од Пере Цвијанова.

пуцман, -а, м. доушник, цинкарош, потказивач, слуга. – Ја не волим бити ничи 
пуцман и слуга, нијесу ми то ни стари били.

пуцнути, -нем, свр. ударити некога мотком благо само једaн пут. – Пуцни 
овога дерана МУТКОМ да се мало смири.

пуцукнути, пуцукнем, свр. модификован глагол пуцнути сa одређеном 
емоционалном дозом подругивања. – Дедере малко пуцукни овом тУТКОМ унога 
несрећају Мијајлова да видимо оће ли се копунити.

пушанија, -е, ж. хладна мећава која замотава снијегом око сеоских зграда, 
правећи велике сметове. – Веће пушаније није било ко ове године отка ја пантим 
мећаве и ледове.

пушкарање, -а, с. повремено пуцање из пушака. – Наћулде малко уши Јоја, 
асли се чује некакво пушкарање у Градишту.

пушукати, -ам, несвр. повремено пушити дуван. – Мени се чини Секула, да 
унај твој клапац помало пушука дуван.

Р
работа, -е, ж. рaд, занимање. – Каква е оно работа у Шпире?
работати, -ам, несвр. радити, занимати се. – Је ли потешко работати на овој 

врућини, о Микаило?!
рага, -е, ж. стар ислужен коњ, кљусина. – Никада није мугла рагa у-вршају 

сa алашчадије.
рагетина, -е, ж. аугментатив од именице рага. – Изведи уну рагетину из-

вршаја, видиш да е калала.
радиш, -а, м. низ љешника на концу као украс у дјевојачкој соби. – Нанизала 

Милица три радиша љешника; сваки дугачак по-два метра.
радуница, -е, ж. вриједна, марљива и економична жена. – Виде мује Мике 

мује дике, мује миле радунице.
рађа, -е, ж. оно што се рaди, посао. – Сретна ти рађа газда на-сретну мјесту и 

да са-срећом урадиш што си наумијо.
рађевина, -е, ж. оно што је урађено. – Ваља ли ова Тривунова рађевина чему, 

шта ти велиш Стоене?
ражљутити се, ражљутим се, свр. разљутити се. – Немој ме љутити кад ти 

кажем, јер кад се ја ражљутим, са-мном није лако еглендисати.
разабрати се, разаберем се, свр. доћи себи, отријезнити се. – Погледајде, јели 

се Миле пробрудијо и оће ли се убрзо разабрати.
разбаглијати, -ам, свр. покварити, помрсити, развалити. – Нема посла коега 

ови лопови општински неће разбаглијати и помрсити само ако имају о-тога какву 
корист.
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разбашурити се, разбашурим се, свр. раширити се. – У Кудре се перчин 
разбашуријо ко у-јежа.

разбркнути се, разбркнем се, свр. разбистрити се. – Још се Гудан није раз-
бркно от-синоћ од ракије и вина; преварило га пa помијешо едно з другије.

разброити, разброим, свр. подијелити бројањем на једнаке дијелове. – 
Разброите овце, вакат је гунити благо сјављивати.

разбуцати, разбуцам, свр. развалити неку ијелину. – Дивије свиње су све наше 
Долове разбуцале и крагу дале.

Развале, Развала, ж. дуга драга између два брда. – Ко не зна пута кроз-наше 
Развале између Курјаковца и Градишта, нека се не усуђује сам пролазити.

развуцати, развуцам, свр. истрошити, подерати одјећу. – Ко е вако развуцо 
и испаро овај ћаћин нуви кожун?

разгазити, -им, свр. проширити тијесну обућу ходањем. – Узми ове нуве 
опанке пa и малко покваси и разгази да не жуљају.

разговнати, -ам, свр. све развалити и разбацати којекуда. – Не љути ме више 
жено, јер ако још само едну проговориш, све ћу ово разговнати и крагу дати, јеси 
ли чула.

раздрљити се, раздрљим се, свр. раскопчати сву одјећу на себи по хладну 
времену. – Еј, главо луда, што си се тако раздрљијо по овој мећави, умотај се, 
преладићеш се.

раздробати се, раздробам се, свр. нагло се угојити и стомак проширити. – 
Мили Боже, што се наша Радојка раздробала, ено жене љуља се ко брод на води.

разметнути, -нем, свр. 1. поклепати први пут нову косу. – О Лазо, разметни 
ми косу, нијесам ја никад размето. 2. одгодити неки посао за другу прилику. – Таман 
се ми договорили око цијене јањаца, кад дође несретни Ђорђан и разметну нам 
погодбу. 3. размакнути зупце тестере. – Узми Стоене сиврије пa разметни тестеру, 
боље ће резати дрво.

разминути се, разминем се, и разумитити се, разумитим се свр. мимоићи се, 
проћи једно поред другога. – Тукали се на мосту и нијесу се мугли разминути пa оба 
упали у-воду. Кад се ви нијесте мугли размитити на воликој ледини, како би у какву 
кланцу.

разо, разола и разо, разола, м. јарак на њиви настао при раздвајању двију 
бразда. – Нa широкој њиви мурају бити најмање два разола.

разорати, разорем, свр. узорати неорану ледину. – Разораћемо уну ледину у 
Мукиња да видимо каква ће бити зоп.

разор, -а, м. оно што је наново разорано. – Никада није орана уна њивица у 
Цијепције и ове године је први разор у-њој.

разуздати се, -ам се, свр. опустити се у понашању, запоставити обавезе 
и одговорност. – Слушај Шмијајло, унај се твој мали посве разуздо, притегни га 
малко да не буде касно.

Рајкан, -а, м. пејоратив од именице Рајко. – О Рајкане, ајде на ракију да мало 
прољудикамо!

рака, -е, ж. гробна јама, мјесто сахране. – У-нашем гребљу су раке од трију 
презимена; Бојиновића, Бошњака и Ђермана.
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ракља, -е, и раља, -е, ж. рашље, рашљасто дрво. – Ракља и сова су исте 
ствари само се сова нуси у-млин a ракља е обично у-кући или воћњаку. Додај ми уну 
ракљу да скинем едан пршут с тавана.

ракнути, ракнем, свр. испљунути са гласним кашљањем. – Кад Бибан ракне, 
све се кокоши поплаше испрет-куће.

раколити се, -им се, несвр. квоцати прије ношења јаја. – Ено се раколи наша 
пирга Бок ти је убиће, пуна е јаја.

ракто, рактола, м. прибор за сакупљање сијена у току љета; виле, грабље и 
коље. – Понесте сав ракто да идемо купити сијено горе у-Анићевки.

ралица, -е, ж. грн, возило које грће снијег или земљу из разних разлога. – Нема 
од посла ништа, још није прошла ралица у-шуму пa се не море от-снијега радити.

раљика, -е, ж. шерпа. – Муј Бого, што се овај Тодорац беслеише; една раљика 
пуре a друга расола пa ожежи отуд и-отуд.

раљичица, -е, ж. мала шерпа, шерпица. – Босиљка свако јутро дунесе дјеци 
раљичицу младога скорупа да једу.

ранарник, -а, м. онај који лијечи ране; посјекотине, ломове и убоде. – Веле да 
е за вријеме Аустрије ранарник облазијо раднике у-шуми свакога дана.

раник, раника, м. лагани вјетар који дува изјутре рано у току љета и који 
најављује сушу. – Чим осване раник, однесе врућина траву прео-дана.

раниоци, ранилаца, м. ратари који устају рано рaди посла. – Рано ране 
раниоци, рано поље покосили.

ранкан, -а, м. надимак за марљива и способна мушкарца. – Е, уно ми је ранкан 
ко наш Блаже кои рано устае a касно долази с ливоде.

ранкуша, -е, ж. овца која се рано ојањила. – Ми имамо ове године три ранкуше 
и трое ранчади.

ранче, -ета, с. јагње рано ојагњено још у току зиме. – Ранче приспије за-
Ђурђевдан и буде добра печеница на ражњу.

ранчић, -а, м. мушко јагње рано ојагњено. – Добар овај ранчић за ражањ.
раскравич, -а, м. растопљени кајмак на ватри. – Нема ништа слађе од рас-

кравича и млака шенична крува.
раскупусити, -им, свр. испарати, раскомадати. – Неки је ђаво раскупусијо 

ћаћину капу, али то сами ђаво зна.
размитити, размитим, свр. размазити. – Унога малог Божиног је посве 

размитило и видићете да неће ваљати.
распасрмити се, -им се, свр. рaскомотити се. – Лазурда е данас покисо код-

говеда па се ено распастрмијо око вруне ко каква породиља.
распирје, -а, с. весеље код дјевојачке куће на дан удаје. – Велико е распирје 

било у Крунићије кад се Јела удавала.
распиштољити се, распиштољим се, свр. разгаламити се. – Ко е нако 

ражљутијо нашу Совију па се нако распиштољила, гори све село од-њене голаме.
распорац, распорца, м. рана између папака код говеда која се јавља у облику 

пукотине. – У току љета говеда рамљу јер имају распорац међу папције.
распрсити се, -им се, свр. показати сирову снагу откривених груди и 

тражити кавге. – Распрсијо се Бранкела и завратијо рукаве, ко ли је, ун ли је.
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растарич, -а, м. јело од сушеног тијеста у облику макарона. – Направи мало 
растарича данас за ручак.

растић, -а, м. младо храстово дрво. – У-нашом су Пландишту никла неколика 
млада растића.

растовина, -е, ж. грађа од храстовога дрветa. – Од све јапије, најтврђа е 
растовина за врата и штокове.

расушан, -шна, -шно. дрвени суд који не држи воду јер су настале пукотине 
на њему од сунца. – Бардак је расушан јер су му остариле дужице па се лако расуши 
на-сунцу.

расушити се, расушим се, свр. разриједити дужице дрвеног суда тако дa суд 
не држи воду. – Расушила се купусна каца, мурамо е запаравати па ћемо стављати 
купус да се кисели.

расцопати, расцопам, свр. разбити главу. – Лазата е пао са Шпиранове 
крушке и расцопо главу више лијевога ува.

Рацан, -а, м. надимак за лично име Рaде, Радивој. – Наш Рацан је бијо кувар у 
војсци и вратијо се са деведесет ока, а бијо сув ко грана.

рашак, -шка, м. рашљаст штап за намотавање пређе. – Направи ми едан 
љескови рашак, немам на-шта намутавати оно пређе.

рашља, -е, ж. два љешника који су срасли у једну цјелину. – На уноме великоме 
грму у-Ивовцу, ове године родили љешници, али све рашља до рашље.

рашља, -е, ж. рашљасто дрво. – Лугар Шолак нам је дозначијо три рашље и 
неколико суварака за дрва.

рашљика, -е, ж. црвени лук из којега је израстао шкропац из којега се добија 
сјеме. – БИЛО е кишовито прољеће пa у-луку израсле све саме рашљике.

рашта, фраза. рaди чега, зашто. – Рашта то уради, пси те не ујели.
рбат, -а, м. гребен, оштра страна брда. – Кад смо били прео унога рбата на-

Клачини поче пропадавати снијек.
рђа, -е, ж. 1. корозија. – Рђа поеде гвожђе кад је каква влага и мокрач.2. 

метафора за некарактерна човјека. – Нико не море бити већа рђа и људска биједа 
од завидна чоека.

рђав, рђава, рђаво. слабо, танко, сиромашно, мршаво. – Рђаво е уно мрљунчади 
у Тосићке, да Бог сачува; нема, све кожа и кост.

ребнути, -нем, свр. одмјерити оштру казну. – Танасију е рубач ребно по џепу, 
још није дошо себи.

ребрити се, -им се, несвр. кочити се, заносити се у страну. – Прије него ће се 
волови креснути розије, ребре се и заносе у-страну копајући предњије нуга.

ребуд, -а, м. мршав, неухрањен. – Ајме мајко, ђе се уда, седам браће шест 
ребуда. Рд

Ревеник, Ревеника, м. брдо испод кога извире вода. – Једино врело живе воде 
у-нашом селу је на Ревенику више Убовића Долине.

ревити, -им, несвр. извирати, тећи. – Кад пане јак пљусак кише, испред наше 
куће реви вода јаче него Унац у Преоцу.

реда, -е, ж. ред. – Тебе је реда враћати овце.
реденик, реденика, м. низ метака за митраљез. – Стриц је имо два реденика 

метака из Првог свјетског рата.
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редине, редина, ж. узде, кајаси за оба коња у запрези. – Саветина е купијо нуве 
редине на дернеку у-Мркоњићу. Вр

режити, -им, несвр. испуштати кроз нос пријетећи звук попут пса. – Не бој 
се пса кои лае већ кои режи.

реза, -е, ж. полуга за запречавање врата нa кући. – Спушћај резу што прије, 
одвали вјетар врата.

резанци, резанаца, м. резани макарони од сушеног домаћег тијеста. – Ништа 
љешве нема од домаћије резанаца кад се малко зачине младије скорупом.

рекла, -е, ж. дио горње женске одјеће. – Набавила Милева нуву реклу доље у 
Книну, мудри се ко чивит.

ремац, -мца, м. млади војник на почетку војне службе, регрут. – На-јесен ће 
ремци у-војску, акобогда.

ремиза, -е, ж. неријешено стање у партији шаха. – Колико ја видим, вође је 
чиста ремиза; нема побједе ни на едној страни.

ремо, -е, м. пејоратив за младога војника, ремца. – Е, муј ремо, како ли ћеш 
издурати три године у морнарици.

ренда, -е, ж. справа у кухињи за ситњење кромпира, тикава и сл. – Погледајде 
ђе се замела ренда да изрендам едну мисирачу.

рендати, -ам, несвр. ситнити рендом кромпир, тикве, рокву и сл. – Ено 
Видесиловка ренда мисирачу да прави питу дјеци.

Репавац, Репавца, м. насеље именовано по репи. – У-Репавцу испод Потока, 
било е старо шумско радилиште још за вријеме Аустрије.

репара, -е, ж. жена сa разним привјесцима и пороцима. – Нећe уне репаре 
нико ни да погледа, камоли да е проси за жену.

репоња, -е, м. мушкарац лошега гласа сa разним пороцима. – Унога репоњу из 
Ваганa свако избјегава јер украде Богу нугу.

репув, репува, м. коров сa чичком и крупним листовима у сеоском дворишту. 
– Репув у прољеће расте у-нашом дворишту ко из воде.

репушина, -е, ж. аугментатив за репув крупнога листа. – У-дворишту 
освоила репушина, мугу се дјеца сакривати у-њој.

реса, -е, ж. прољећни цвијет на лијескама. – Козе највише воле љескову ресу 
и тање гранчице.

ресати, -ам, свр. развити ресу и расцвјетати се. – Ресала е лијеска добро, 
родиће љешници.

рећемо, фраза. дa кажемо. – Ово е, рећемо, добар начин да се дође до-пара, a 
ти мореш тражити и бољи ако умијеш.

рецељ, -а, м. хватаљка на косишту. – Најтврђи су кленови и шљивови рецељи 
на косишту.

рецнути, -нем, свр. повући кратак рез оштрим предметом. – Ја јуче малко 
рецну шклопцем по-прсту, кад навали крв, не да се уставити.

рецка, -е, ж. цртица, биљешка, знак. – Упиши му двије рецке за опомену да 
зна како се треба владати на државном послу.

решетати, -ам, несвр. провјеравати дo ситница. – Мићуку на суду стално 
решетају ко каквог великога лопова.
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решта, -е, ж. ред сплетеног лука за сушење. – Ове године нам је родијо лук; 
имамо четри реште бијелог и неколико црљенога; ено се суше испод стреве.

рештати, -ам, несвр. правити реште лука за сушење. – Доста данас решта 
бијели, a уитро ће и црљени лук.

рибији, -а, -е. рибљи. – Ове је године било кишно прољеће пa е шеница 
наједрала ко рибије око.

рибић, -а, м. жишић, месо. – Боли ме овај рибић иза-лакта.
рибеж, -а, м. справа за ситњење купуса. – Дунеси од Крунића рибеж да ури-

бамо едну качицу купуса.
ривина, -е, ж. већа рупа на ливади коју су бикови ископали ногама и роговима. 

– Горе код-наше локве Перчинуше, ривине су дубоке, море се чоек сакрити у-њима.
ригати, -ам, несвр. враћати из желуца ваздух на уста. – Кад неко рига, значи 

да је гладан или пјан.
риза, -е, ж. врста дебљег платна, чоја. – Доље у Книну крое џамадане и 

јечерме од мудре и црљене ризе.
риктати, -ам, несвр. правити, уређивати, догонити. – Ено Јован рикта ракто 

да купи сијено доље у-Врањаку.
риљ, риља, м. врста опијумског корова у житарицама. – Пуне су наше њиве 

риља јер је била прољетос велика мокрач.
ринтати, -ам, несвр. радити свакодневно тешке послове. – Код-газде нема 

одмарања и ладовине вено се ринта од-јутра до-мрака.
рињга, -е, ж. дебела алка, оков. – Кад смо јуче пилали треницу код Видесила, 

претргну нам се рињга на терзијану.
рињкаш, рињкаша, м. бик који није потпуно кастриран. – Кад се рињкаш по-

мами, посве је опазан за-људе.
рињковит, -а, -о. потентност послије кастрирања које није до краја 

изведено. – Рињковит во често напада све око-себе.
рипати, рипам, несвр. кашљати реско и продорно. – Наш Мијо е цијелога 

живота пушијо дуван и рипо ко парип, прошћеш.
рипача, -е, ж. жена која рипa. – Веће рипаче у-нашом селу није било од 

Чандаве отка се за село зна.
рипити, -им и рипнути, -ем, свр. скочити изненада. – Рипи се Јово ко 

ждријебац у-вршају и одјури на-Дмитрову трешњу.
ритати се, ритам се, несвр. бацати се задњим ногама. – Млад ждријебац се 

рита у-вршају док не обикне.
ритнути се, -ем се, бацити се једном или сa обе ноге. – Наш се кулаш стално 

ритне кад га мува напане.
рита, -е, ж. крпа, дроња, стара одјећа. – Миле је читава живота бијо у-рита и 

дроњције и јопет доживијо деведесет година.
Рицан, -а, м. подругљив назив за Ристу. – Од Рицана није било веће несреће 

у Петрову Врелу.
ришак, -ка, м. јестиви коријен у орању сличан рокви. – Избаци плуг у прољеће 

ришака, прошћеш, колик јајa.
рка, -е, ж. дроња, ритa, стара одјећа. – Што ће мени твое рке кад ја тога имам 

на тавану пун товар.
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ркати, рчем, несвр. гласно дисати приликом спавања. – Бибан по сву-нућ рче 
пa се од његове рке не море мирно спавати.

рмбати, -ам, несвр. напорно радити тежак физички посао. – Сјекач у-шуми 
по-цијели дан рмба и тегли ко црни роп.

рмпалија, -е, м. снагатор, онај који све постиже физичком снагом. – Највише 
је рмпалија било у Преоцу и Рорије.

рњав, рњава, рњаво. онај који има оштећен нос или усне. – Рњав исан говори 
кроз-нус пa гa е теже разумјети.

рњило, -а и рњо, -е м. човјек оштећеног носа или усасна. – Уноме рњилу из 
Преоца разбило уста љесковије керачом и избило едан зуп пa шушлијеће кад говори.

робити, -им, несвр. плијенити, насилно отимати. – Турци су од раје робили 
и отимали све што стигну.

робовати, робујем, несвр. изгубити слободу, патити, радити тешке послове 
код другога. – Наши су стари робовали за турскога земана ко нико жив под небеском 
капом.

робусан, -сна, -сно. масиван, снажан, корпулентан. – Ђуро Чегар је бијо 
робусан ко да два чоека саставиш у еднога.

роварити, роварим, несвр. завиривати свугдје, претурати ствари. – Ко е 
роваријо по мљечару пa е нако све испреврто?

ровит, -а, -о. онај који је сиров, настран, љутит, лако повредљив. – Не треба 
баркати ровита чоека, лако плане и искосијери се на исана.

рога, -е, ж. овца која има рогове. – Ми смо имали едну рогу пa стално ишла 
у зијан.

рогаљ, -гља, м. ћошак, оштра ивица крова на згради. – Изгледа ми Цвијане, 
да е унај десни рогаљ поете раскривен.

роглав, роглава, роглаво. човјек ћошкасте главе или нешто друго усукано и 
изоперено. – Виђе ли ти како е унај мали Лајкметовкин роглав и усукан? Што ти је 
ова јапија вако роглава и усукана?

роглавац, роглавца, м. човјек роглаве главе и оштре нарави. – Жешћега и 
поштенијега чоека у Срдићије није било од роглавца.

рогуље, рогуља, pl. tantum. виле за сијено. – Узми Ђуране уне рогуље пa ми 
баци унога сијена љиљком да површим овај пласт.

рогуш, -а, м. онај који је пријеке нарави и лако се љути. – Уном рогушу из-
Рора само мани прстом испод-носа, одма се побије.

рогушица, -е, ж. мали педаљ, распон кажипрста и палца. – За евту дана 
нарасло жито за рогушицу.

рода, -е, ж. доброћудна и племенита жена. – Није било боље и племенитије 
роде у цијелом селу од Доје Панине.

роде, -е, м. свекар, мужев отац. – Ојој роде, добро муе, ко ће саде чобан бити, 
остадоше козе твое.

родијак, -а, м. рођак, крвни сродник. – Ми почитујемо родијаке свое ко рођену 
браћу.

родиља, -е, ж. жена која рађа дјецу. – Није било већије родиља од Убавуша. 
Њи тринест родиле у Бојиновићије деведесет и шесторо дјеце.
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родица, -е, ж. женски крвни сродник. – Ја нијесам имо рођене сестре, али сам 
имо едну родицу која ми је била ко сестра.

рођо, -е, м. мушки крвни сродник. – Муј је рођо добричина, уна права старинска.
рожник, рожника, м. један крак дрвеног рога на крову зграде. – Рожинк отесан 

брадвином, дупло више трае од рожника кои се пила на терзијану.
розати се, розам се, несвр. котрљати се низ благу стрмину, опадати. – Петар 

је бијо добро узнапредово, али се почо розати у Стаљиново вријеме и одведоше га 
друшкани у пржун.

ројевина, -е, ж. жута боја попут ројa пчела или воска. – Зрели љешници, 
жуте се ко ројевина.

ројта, -е, ж. боја, изглед, црвенило, украс. – На-Трбуције на збору на Илиндан, 
састане се силна ројта и љепота. ПС

рокати и рољати, рокам и рољам, несвр. обилно пити разна пића. – Пјани 
људи не бирају пиће већ рокају што прије стигну.

рокнути, -нем, свр. пасти, умријети. – Кад ја рокнем еднога дана, све ће ово 
остати пусто иза-мене.

роктати, рокћем, несвр. оглашавати се гласом свиње. – Нa сеоском збору ко-
цркве, вавијек се нађе понека набодица која рокће и ствара неред.

рољак, -љка, м. паразит пa врху овчијег репа који сиса крв. – У току љета, 
свака мршава овца има рољак на увр репа.

ромињати, -ам, несвр. падати ситно; кад пaдa роснa киша без капи. – Кад 
ромињају јесење кише, сквасе путника све до голе коже.

ромица, -е, ж. овца која храмље. – У сваком стаду оваца се нађе понека ромица.
ромор, ромора, м. тихи говор попут брбљања поточића. – Јадна Стана, нит 

говори, нит ромори откад јој Борка погину. Такога ромора село још није шчекало.
роморити, роморим, несвр. тихо говорити, шапутати. – Лалинац на-

Млиништије ромори и брбља кроз репув ко кад вретено бруи у рука вјеште преље.
ронда, -е, ж. неред, разбацане ствари. – Каква е ово ронда и превртанија по-

кући?
рондати, -ам, несвр. правити неред разбациањем ствари нa разне стране. – 

Не рондај по подруму већ приклони тај алат да не смета.
ронити, -им, несвр. обарати, плакати са круппим сузама низ лице. – 

Уцвијељена мајка рони грозне сузе низ образе.
рор, рора, м. цијев од плеха за провођење дима. – Док се не појавише ророви 

вамо у-неки вакат, код-нас је дим излазијо на баџу са тавана.
Роре, -а, ж. село на тромеђи Гламоча, Грахова и Дрвара. – У-Рорије је сваке 

године велики народни збор на Илиндан.
роспија, -е, ж. неморална жена. – Е, муј мили брацука, кад је роспија родила 

дјевојку? Хм, каква мајка, таква и дјевојка.
роспилук, -а, м. неморал, разврат, блуд. – Ево, имам деведесет година, али 

глава не шчека већега роспилука ко у овоме вакту.
рпа, -е, ж. гомила, хрпа, камара. – Данас смо оврли двије рпе жита на арману.
рпати, -ам, несвр. правити хрпу нечега; жита, кромпита и сл. – Једни рпају 

жито уз стожер, a други превијају чим заћарлија вјетар.
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рскати, ршћем, несвр. ломити зубима љуску љешника или ораха. – Чобани 
поваздан ршћу љешнике за-благом.

рскавица, -е, ж. хрскавица. – Дјеца воле гристи рскавицу више него месо.
рсуз, -а, м. дивљак, лопов, суров човјек. – Остави то рсузе едан и катиле, шта 

ти је за туђије стварима.
ртеница и ртењача, -е, ж. кичма. – Пекина кобилица мршава и сува; ртеница 

јој ко тестера.
рубати, -ам, несвр. глобити, плијенити. – Ено стигли рубачи из-града пa 

рубају ко није платијо порес.
рубач, -а, м. онај који купи присилно неплаћени порез. – Није било жешћега 

рубача од унога трбоње из Вагана.
рубац, -пца, м. обојена женска марама за главу. – Младе жене код-нас носе 

шарене рупце на глави, a старије бијеле бошче.
рубина, -е, ж. појединачан комад гардеробе. – Док се није појавијо без, наше 

су матере муку мучиле да скрое чељади рубине од кетана и кунопље, a данас, јади 
муи, на сваком мјесту купити готове рубине будзашто.

рубити, рубим, несвр. поравнавати. – Узми тестерицу пa малко поруби уно 
прошће на-огради и немој престати рубити док све не завршиш.

руво, -а, с. одјећа, гардероба. – Свака цура себи спрема руво за-удају и гледа 
да буде што боље.

ругати се, ругам се, несвр. извргавати руглу нечије особине. – Не види свое 
ругло, a другоме се руга и подсмијава.

ругло, -а, с. оно што је ружно и накарадно. – Овај пласт сијена, како сте га 
зблебали и накривили, право е ругло и накарада.

руда, -е, ж. обојена пређа, обично црвеном бојом. – Код нас Вроваца, кад се 
пође на-њиву орати, жене наките заворањ црљеном и зеленом рудом да је љешви.

руда, -е, ж. дебља мотка на запрежним колима која држи правац кретања 
запреге. – Јуче Јовашинови сломили руду на-колије, пa мурају правити другу.

Рудине, Рудина, ж. име села у гламочкоме крају. – Зора прије заруди на-Рудина 
пa ондак у осталом дијелу поља.

рудњача, -е, ж. квалитетна печурка. – Куд ме нуге пронесоше, не виђе глава 
љешвије печурака од-нашије рудњача.

рудоња, -е, м. во црвенкасте длаке. – Перукином рудоњи ништа није мугло 
добости.

ружмарин, -а, м. рузмарин. – Ниједно цвијеће нема љешвега мириса од 
ружмарина.

руј, -а, м. црвенило, руменило. – Кад дође јесен и окиша се пa се расцвјета 
вријесак по страна, проспе се пусти руј ко да си црљено вино пролијо по трави.

руја, -е, ж. суд од печене глине, мањи од бакре. – Најслађи је гра кад се скува 
у руји на огњишту.

рујица, -е, ж. деминутив oд именице руја. – Узвари ми едну рујицу варенике 
да попијем, нешто ме боли трбу.

рујни, -а, -о. црвен, румен. – Кад барабе рујно вино пију, често рујну зору 
дочекају. нп
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рукаљ, -а, м. грубијан, рмпалија. – Нема већега рукаља у селу од Ристе ис-
Прибеље.

рукат, -а, -о. онај који има „златне руке“ и израђује вријрдне ствaри. – Ништа 
се рукатије није родило у-нашом крају од синова кума Боже. Што очи виде, то руке 
створе.

рукатка, -е, ж. дрвена палица за избијање поздера из влакна. – Док се не 
појави без у земама, наше су жене рукатком избијале поздер из кунопаља и кетана и 
ткале по цијелу зиму да би уно цаветина скроиле.

рукнути, рукнем, свр. изненада се огласити као медвјед. – Беремо ми јагоде 
у-Стојбина, кад Мића Павлезанов рукну иза гранате, а ја се укочи од стра.

рукнути, -нем, свр. бацити тежак камен далеко. – Кад Ково Аћушин рукне 
камен с рамена, нико га не море пребацити.

рукорад, -а, м. дјело, оно што се рaди рукама. – Види мумка, види му рукорада.
рукорадило, -а, с. алат који неко сам себи направи. – Нико није у-нашом крају 

правијо боље рукорадило од кума Симе.
руља, -е, ж. маса, неорганизована група људи. – Кад навали руља на џабалук, 

све око-себе разбуца ко кад међет раскопа мравињак.
руљак, -љка, м. ћутак, одрезани диo балвана oд којег се цијепају дрва. – Еедан 

смо дебљи букови балван изрезали у руљке пa ћемо цијепати дрва.
руменка, -е, ж. крава црвенкасте длаке. – Пејушина руменка дае по-десет 

литара варенике дневно.
румпати, -ам, свр. разбацати, испретурати неке ствари. – Неко е све ствари 

по подруму румпо и разбацо пa се не зна шта је ђе било.
руно, -а, с. свa вуна на брaву. – Било е код-нас овнова пa му руно буде тешко 

прео пет кила.
рунолист, -а, ж. алпски цвијет без мириса који никако не вене. – Код нас, на 

Шатор планини расте рунолист и кад нарот иде на Шаторско језеро уочи Илиндана, 
убере по едан струк.

руњав, руњава, руњаво и рутав, рутава, -о. онај који je длкав по цијелом 
тијелу. – Иле је сав руњав по прсије ко шиљеже.

руњо, -е, м-претјерано длакав човјек. Ово je и презиме у Црнож Врху код 
Гламоча. – Сваки Руњо и-Савића је зарасто у-длаку по цијелом тијелу.

рупити, -им, свр. пojaвити се изненада као из рупе. – Таман ми шјели за ру-
чак, кад рупише ђендари у село.

рупчић, -а, м. деминутив oд именице рубац, мања женска марама за косу. – 
Има Милица неколика рупчића у ковчегу.

рус, руса, -о. црн, мрк, пакласт. – Кад се наше цуре спремају на збор, русе 
косе сплећу у-двије плетенице низ леђа.

руст, руста, м. велики камен. – Код-нас нема ливода и њива a да нема по кои 
руст у-њима.

Рустановић, -а, м. презиме oд појма руст. – Уни Рустановићи из Убовића 
Долине су вавијек били на добром гласу.

рустина, -е, ж. аугментатив oд именице руст, каменчина. – У-наше ливоде се 
стално скотрља по која рустина нис плећине.
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рустови, рустова, м. низови крупног камења. – Испод-нашега брда Дебељака, 
пружекнули се пусти рустови на кое само орлови слијећу.

ручити, -им, несвр. оглашавати се као свиња или медвјед. – Ама људи, чујете 
ли ви да међет ручи горе у-Старетини.

ручица, -е, ж. 1. хватаљка на плугу за коју држи онај ко плуг усмјерава при 
орању. – Покојни стриц Шајко е бијо најбољи мајстор за плуг, a ручице је правијо 
од кленовине ко саливене. 2. једна руковет конопаља или кетана. – Повежите те све 
ручице у мочинице пa ћемо гунити на Ревеник киселити у мочилима.

рушити, -им, несвр. сјећи висока и дебела стабла у шуми. – Аустрија е рушила 
нашу шуму џематом и вукла горе Бечу.

ршум, -а, м. неред, лом, туча и свађа. – Кад гоћице Пољичани дођу у-Роре 
на-збор, направе ршум и ковељанију.

ршумити, -им, несвр. правити неред, дрско се понашати. – У-нашом крају 
није било народнога збора да пајкани нијесу некога издерали што е ршумијо и 
галамијо на-власт и државу.

С
сабајле, прил. поранити сa срећом ујутро. – Куда си ти Раде крено оитрос на 

сабајле?
сабилук, -а, м. младост, дјетињство. – Још мало пa ће и муј Јово изаћи из 

сабилука, a ундак ће матер слушати и радити ко какав одрасто чоек.
савијутак, -тка, м. смотуљак. – Донијели смо из Бјељкушиног дола неколика 

савијутка ражене сламе за самара.
сад, -а, м. расад, поврће за пресађивање. – Дунеси мало сада сa пијаце пa да 

расадимо, ора е, пала е добра киша.
садаљика, -е, ж. дрвени клин за прављење рупе у земљи гдје се расађује поврће. 

– Понесите садаљике да идемо садити купус.
саде, прил. сада. – Е, брајко муј, саде нема мрдања вено врати што си дужан 

или ће прут судити.
садјети, садијем, свр. спластити сијено у облику купе. – Ми смо на вријеме 

садјели зимско плашће, али још нијесмо све површили.
садно, -а, с. ожиљак на кожи коња испод самара. – Направијо Тривуцанов 

самар садно Стоеновом дорату колик лопар.
садра, -е, ж. она која има оштећену кожу на лицу. – Кои ђаво уној садри 

садрије обрас?
садре, -е и садртаја, -е, м. онај који има оштећену кожу на лицу. – У-нашом 

крају је бијо едан садре у Алапићу a други у-Браићије. Од столара Јакова није било 
познатијег садртаје од-Унца до Доца.

садртан, -а, м. погрдан назив за онога коме је оштећена кожа на лицу. – 
Тешко ће се унај садртан оженити каки је вакат наступијо.

сажваљати, -ам, свр. сажвакати храну дугим преметањем преко језика. – 
Оћете ли већ једноч сажваљати ту курузу пa да идемо купити сијено, видите ли да 
ће киша.
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сажећи, сажежем, свр. спалити све до краја. – Ватра е сву Видову поету 
сажегла кад је мали Боћо бацијо шеверин у-сламу.

сажмарити, -им, свр. попушити сав дуван. – Јован сажмари кесу дувана до 
подне.

сазути, сазујем, свр. скинути опанке сa ногу. – Сазуј те мукре опутњаше пa 
малко одмори нуге, уморан си кукавче.

саисати, -шем, свр. сарадити, освојити, салетити. – Коначно смо и-ми 
саисали кошевину прије Илиндана.

сакагија, -е, ж. опасна коњска болест. – Турције се сви куњи разбољели од 
тешке сакагије.

сакат, -а, -о. богаљ, инвалид оштећених удова. – Никола Шобат ништа не море 
радити јер је сакат у-обе нуге.

сакатаја, -е, м. погрдан назив за неспретна човјека. – Овај наш сакатаја не зна 
ни коца зашиљити камоли косити траву.

салауковина, -е, ж. вјетар сa сусњежицом, невријеме. – Бјежи кући, видиш 
да ће салауковина и мећава.

саламет, -а, м. срећа, повољно стање. – Лако ће дјеца изићи на саламет, али 
кад се остари, нема саламета.

салетити, салетим, свр. 1. обавити неки посао успјешно. – Наши јуче салетише 
вршај прије кише. 2. преварити и придобити некога за свој прикривени циљ. – Лопов 
добро размисли како ће салетити поштена и наивна чоека.

самарати, -ам, несвр. радити у шуми сa коњима који носе метарице дрва на 
самарима. – У-нашој шуми, најбоље самарају Теслићани, a Гламочани су најбољи 
сјекачи одвајкада.

самараши, -а, м. радници који самарају у шуми. – Наши радници никада 
нијесу били добри самараши ко Подгорци.

самарица, -е, ж. преношење дрва на осамареним коњима у шуми. – Самарица 
е дупло тежа од сјече, али се и дупло више заради.

сам-самцијат, -а, -о. придјев сa појачаном дозом самоће. – Сави су умрли и 
ћаћа и матер пa е осто сам-самцијат брез икога свога.

санице, саница, pl. tantum. санке, саонице. – Локвари су свакога дана довлачили 
по пуне санице јелове четине јањције у рано прољеће.

сањатати, сањатам, несвр. узастопно сањати разне снове пo ноћи. – Чоек и 
пот-старост по цијелу нућ сањата и бунца у-сну.

сапи, сапи, pl. tantum. диo коњскога тијела изпад кукова и репа. – У Јованчевога 
мркова е било осам подланица прео сапи.

саписати, -шем, свр. уморити се, онемоћати. – Јуче смо ти ми, брате си ме 
муј, саписали копајући пржину под Градиштом.

сарадити, сарадим, свр. привести крају посао око љетине. – Ми сваке године 
сарадимо љетину евту дана иза Илиндана.

сасадити се, сасадим се, свр. спасти са дршке. – Сасадила се уна нува мутика, 
узми едну цврљку па е насади и утврди.

сасукати се, сасучем се и сасукати, сасучем, свр. слетити у неки простор у 
колони или излити неку течност у какав суд. – Сасукаше се убавска говеда у-нашу 
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Анићевку, ко да са небеса падоше. Узе ћаћа бачву ракије и сву је сасука у уно растово 
буре.

сасути, саспем, свр. 1. истрести нешто зрнасто, ситно или течно у некакав 
суд. – Ћаћа одабра неколико варићака жита за-шјемена и сасу у унај кашет на тавану. 
2. изразбијати нешто у ситнице. – Узе Стоен унај Тривуцанов самар и однесе га 
на куцаницу па га свега сасу брадвином и баци у уне рупе више-Лашчине долине.

сач, сача, м. метална полулопта под којом се нешто пече нa огњишту. – 
Свако е јело слађе испод сача него са шпорета.

саџак, -а, м. метални троножац нa огњишту који служи при печењу нечег 
испод сача. – Не смије се саџак врућ узимати у-руке јер опржи.

сашаптати се, сашапћем се, свр. договорити се шаптањем. – Оно двое се 
сашапташе и нико не чу о чему су говорили.

сашишати, сашишам, свр. исjeћи свe редом у гају или шуми. – Аустрија је сву 
нашу тивсовину сашишала од-Витороге пa све вамо до Потока и Клековаче.

свађе, прил. свуда, нa сваком мјесту. – Унај њијев несрећаја се свађе нађе и 
ђе треба и ђе не треба.

сваја, -е, ж. хипокористик oд именице свастика. – Муја сваја у штрикари 
ради, неће више да бориће сади. нп

свајка, -е, ж. пејоратив oд именице сваст. – Дедере ви тамо, не лапрндајте 
свашта о мујој свајки, чујете ли!

сваст, свасти и свастика, -е, ж. супругина сестра. – Веле вамо поједини да е 
сваст најпречи род. Имам жену и свастику, обе раде гимнастику. нп

свастић, -а, м. свастикин син. – Дошли ми сваст и свастић на-славу, на-
Марковдан.

сватити, -им, свр. ударити некога добро. – Ако те сватим овије керачом прео 
леђа, све ћеш звијезде пребројати на небесије.

сватрити, -им, свр. осути ријечима паљбу пo некоме. – Кад Тосија сватри на 
Тосићку у уној својој уји и премглавици, реко би да се грумови отискују са небеса.

сваћати, сваћам, несвр. погађати мету прецизно. – Лакета добро сваћа маљом 
кад цијепа дрва.

сведно, прил. свe једно ми је. – Мени је сведно, или ти радијо или не радијо, 
мени ни у-џеп ни иж џепа.

све и свја, фраза. крајња вриједност и суд. – Ми смо њима све и свја па саде, 
нека мисле како ће.

свести, -дем, свр. одвести млади брачни пар нa прву брачну ноћ. – Младиоце 
своде кумови по-старом обичају.

светитељ, -а, м. светац, нерадни дaн или икона свеца. – Имамо ми Србови 
чудо светитеља, милост и било.

свечић, -а, м. мали светац. – Не баркај у-то, свечића ти љубим твога.
свикнути, -нем, свр. навикиути, обикнути. – Ми смо ти на овој нашој висини 

свикли на све и свашта.
свињац, -њца, м. простор у штали гдје бораве свиње. – Сав народ нашега 

краја кои се крсти има свињце пуне кезмади.
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свирале, свирала, pl. tantum. дувачки дрвени инструменат са двије цијеви, 
двојнице. – Свирале су код нас биле главна даворија и кад оне запрлијају, миљак и 
је слушати.

свирукати, -ам, несвр. учестало свирати на свиралама. – Млађо Пољића 
поваздан свирука на свирала.

свиснути, -ем, свр. изгубити снагу, или глас од умора. – Узми дијете пa га 
мало проносај, свиснуће плачући.

свитлити, –им, свр. сложити сирове даске у облику троугла да се суше на 
промаји. – Јуче смо до подне свитлили сву треницу да се суши.

свитњак, -а, м. пртени канап којим се вежу пртене гаће. – Не вежи никада 
свитњак мртвоузице вено на-кукаљ.

сводница, -е, ж. стрева зграде на коју се стављају веће грудве снијега дa се 
топи и слијева у ископано корито или бунар. – Ову сводницу треба мало поправити 
да се сва вода слијева у бунар.

својад, -и, с. родбина, чланови крвног сродства. – Знаш ли ти Лазурда да смо 
ми својта од старина и да су наша чељад својад.

својатан, -тна, -тно. онај који води рачуна о својбини. – Муј је тетак Деспо из-
Врбљана бијо својатан какав се одавно не панти.

својатати, -ам, несвр. сматрати некога својим и тако се према њему 
односити. – Ми ти се одавно својатамо и почитујемо.

својски, прил. на свој начин. – Ун ће то урадити својски, баш нако како 
доликује едноме поштеном чоеку.

својта, -е, ж. својбина, родбина. – Знаш ли ти болан Душане да смо ми својта 
о давнина и да се не моремо узимати измеђусе.

сворњак, -а, м. дрвени клин којим се јарам причвршћује за оје помоћу љескових 
гужава. – Најтврђи је глогови сворњак пa нека прича ко како оће.

сворњача, -е, ж. љескова гужва којом се сворњак веже за оје. – Прије него се 
почне орати, мурају се покиселити све сворњаче у води да се не тргају.

сворцан, -а, м. онај који je досадан као мува. – Не море се исан бранити од 
унога сворцана из Вагана.

сворцати, -ам, свр. пожурити дa се нешто брзо постигне. – Сворцали 
трговци сa свију страна ко осови да купе јањце од-нашога Танасије на дернеку.

свочад, -и, с. дјеца, нејач, сиротиња. – Није Илији лако. Треба преранити 
нолику свочад о-три жене на овој брезбрашници.

свраза, -е, ж. дужа и дебља грана дрвета за огрев. – Ка-ћемо у-шуму да 
насијечемо буковије свраза за дрва?

свргнути се, -ем се, свр. изгубити се приликом тражења изгубљених ствари. 
– Раде се сврго тражећи лулу, али, неђе се замела ко да е у-земљу пропала.

сврглаја, свргле и сврле, -е, м. онај који изгледа као изгубљен и свргнут. – 
Прије би чоек нешто доказо пању него Јошиноме сврглаи.

сврсти, сврзем, свр. скинути звоно сa врата домаће стоке. – Увати вилаша пa 
му сврзи звоно, испо звечак пa се звоно не чије.

свртати, -ам и сврћем, несвр. скидати кору сa дрвета рaди прављења писка 
или трубе. – Мрезгала е љесковина, море се свртати кора и правити труба.
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сврцити, сврцим, свр. изгубити здрав разум. – Бјежи од-њега, ун је одавно 
сврцијо с памети.

сврчити, -им, свр. схватити, разумјети. – Милош је бистар и брзо сврчи 
сваку књигу у-школи.

свршаница, -е, ж. завршетак некога посла. – Данас нам је свршаница, a уитро 
ћемо пећи јањца јер смо све покосили и оврли жита.

севап, севапа, м. милост, добро дјело, помоћ сиротињи. – Дај кои динар 
просијаку, севап ти је болан, немој душе гријешити.

севити се, -им се, свр. сјетити се. – Стани мало, ев, ев, стало ми на вр језика, 
севијо сам се ђе сам оставијо стричеву брадву.

сегати се, -ам се, несвр. трзати се у каквом раду. – Ћаћа се сега и заноси 
косећи уно полегло жито у-њиви.

сеир, -а, м. разгледање, посматрање. – Сеир чине Лијевљани Турци, све сеире 
Кауркиње младе. нп

сеирити, -им, несвр. уживати у посматрању и разгледању. – Лијепо е сједити 
у ладовини и сеирити како други ради.

сеја и сеша, -е, ж. хипокористик од именице сестра. – Ја волим мују милу сеју 
највише на свијету.

сејиш, -а, м. пејорaтив од именице сестра. – Удаде ли се сеиш унога Вржине, 
тако ти великога Бога?

сељо, -е, м. хипокористик од именице сељак. – Не разумије се наш сељо 
у-књиге и ћитапе, ун само зна теглити.

сепет, -а, м. већа корпа оплетена од прућа. – Симан дунесе пун сепет сијена и 
положи овца на-торину да једу.

сербес, прил. слободно, сигурно. – Ми смо ти се сербес дувана напушили и 
приче напричали код кума Стоена.

сермија, -е, ж. крупна стока, говеда и коњи. – Још се није честито ни ојутрило, 
a сељани стадоше изгонити сермију у-пашу.

сестрана, -е, ж. нећакиња, сестрина кћер. – Ја имам еднога сестрића и двије 
сестране.

сестрић, -а, м. нећак, сестрин син. – Муј сестрић највише воли уну пјесну; кад 
ујаку нећу да куме ћу.

сец, узвик којим се говеда вабе на со. – А сец, а сец!
сивоња, -е, м. во сиве длаке. – Едне зиме је Раде кранијо унога свога сивоњу 

пa га оћеро у-Книн на дернек и добро продо.
сиврије, сиврија, pl. tantum. клијешта са шиљастим врхом. – Изгледа да е 

неко однијо наше сиврије.
сикиранција, -е, ж. сикирација, брига. – Не таври ми жено над главом, доста 

ми је и муе сикиранције.
силити се, -им се, несвр. правити се важним, истицати се нападно. – Што се 

ти тако силиш, ко да си царов син.
силован, -вна, -вно. неукусан, превише зачињен. – Изгледа ми да ти је овај 

крув нешто силован, чиме си га солила?
силосија, -е, ж. грдосија, неко ко је посве крупан. – Ко е унај чоек нолики, 

каква е уно силосија?



Милош Бојиновић180

сирац, сирца, м. сир четвртастог облика из творила. – Боја направила едан 
добар сирац косције од овчије варенике.

сириште, -а, с. желудац стоке који служи приликом прављење сира. – Кад 
закољеш јуне, остави ми сириште, требаће ми.

сироваћ, сироваћа, м. сиров колац или штап. – Припази како се владаш да не 
би добијо овај сироваћ прео леђа.

сировина, -е, ж. 1. дрво које није суво. – Ништа није тешко ко букова сировина. 
2. некултуран и необразован човјек. – Муј Боже, унога манитаје Љацканова, пусте 
сировине и неотесаника!

сирома, -а, -о. онај који је посве и изненада осиромашио. – Шта ће јадни Блаже, 
сирома од рођења a сад се јадан разболијо пa се не зна шта е црње.

сирота, -е, ж. онај ко је остао без родитеља. – Ништа теже нема ко кад дијете 
остане сирота, ондак је слуга свакоме до-смрти.

сиротан, сиротана, м. онај ко је и сирота и сиромашан. – Кад несретна чоека 
задеси зла судбина пa рано остане брез родитеља, a ондак му се догоди да погори 
или му покрепа све, е, то ти је сиротан над сиротаније.

ситниљеж, -и, ж. разноразне безвриједне ситнице. – Почистите ову ситниљеж 
испрет-куће и нусте на буњиште.

ситувација, -е, ж. ситуација, стање, прилике. – Засушило е и ситувација сa 
водом је све тежа.

сића, -е, ж. 1. ситан новац мале вриједности. – Остало му уно сиће у џепу, не 
море купити кил соли. 2. безначајна група људи. – Сиротиња е сића коју нико ни за 
шта не пита.

сић, сића, м. метални суд за воду у облику лавора. – Пунеси сић да заватимо 
воде из бунара. ПВ

сићушан, -шна, -шно. хипокористик од придјева ситан. – Муј Боже, што е 
унај мали Милевин сићушан и шпатан.

сјавити, сјавим, свр. утјерати стоку у неки простор. – Данас кад угрије, 
сјавте јањце у кошару нека ладују до-ужине.

сјадити се, -им се, свр. сневеселити се. – Шта е Анђелији пa се нако сјадила 
и сплакала?

сјањна, -е, ж. овца која носи јагње у стомаку. – Све су нам овце сјањне, вала 
Богу, нема ни едне јаловице.

сјаргати, -ам, свр. смијешати заједно благо; овце, козе и сл. – Све то заедно 
сјаргај; и овце, и козе, и шиљеж пa гуни у-пашу.

сјаркати, -ам, несвр. помијерату угарке дa ватра боље гори. – Периница 
повазан сјарка ватру на огњишту, дрва јој сирова пa слабо горе.

сјарнути, -нем, свр. примакнути удаљене угарке ватре да боље горе. – Сјарни 
Драгиња ватру да се брже свари гра косције за ручак.

сјарцати се, -ам се, свр. брзо се скупити на једно мјесто. – Сви се сјарцаше на 
ливоду и покупише сијено прије кише.

сјатити, -им. несвр. свијетлити, напредовати. – Како си ти мени помаго у 
животу, нако ти сјатило.
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сјашити, -им, свр. 1. сићи са коња. – Сјаши с куња да пијемо вино. 2. остави-
ти некога на миру. – Сјаши ми жено с врата, што си се надоврзла пa квоцаш цијело 
јутр.

сјеначиште, -а, с. мјесто гдје се деђе плашће сијена. – У-нашом крају печурке 
рудњаче подјесен расту око свакога сјеначишта.

сјера, -е, ж. овчија вуна масна и прљава од зноја. – Кад се код-нас шишају 
овце, вуна е пуна сјере и прашине.

сјецалица, -е, ж. метално полукружно сјечиво за купус. – Узми сјецалицу пa 
исјецај унај купус из лонца.

сјеча, -е, ж. рушење стабала дрвета у шуми. – У-шуми није почела сјеча јер 
нема југовине пa се није истопијо снијек.

скалати се, -ам се, свр. скинути панталоне до кољена. – Тешо се скала, 
прошћеш, ђе га стигне и не води рачуна ко га гледа.

скале, -е, м. онај који хода скаланих панталона. – Није било већега скале од 
Симатина ћаће Раде.

скале, скала, pl. tantum. љестве за пењање, мердавине. – Кад се површује 
зимски пласт, мура се силазити с пласта на-скале.

скамчити, -им, свр. прикупити с тешком муком мало новца. – Скамчили 
Пољаровићи нешто цркавице да купе краву.

скантарати, -ам, свр. 1. срушити, оборити. – Данас су Баце све уне балване на 
лагеру скантарали у Бибанову драгу. 2. опсовати све што се може. – Кад Радослава 
Ћорића спопане уна његова уја, скантара све свеце сa небеса.

скапати, -ам, свр. пропасти, ослабити. – Бране је скапо доље у Ниновцу 
косећи цијело љето и јопет му сијено није изашло за руком.

скарити се, -им се, свр. сневеселити се. – Ено се Стоја нешто скарила, сигурно 
се нешто неваљало догодило.

скашити, -им, свр. уситнити, поломити. – Стоен је сав самар скашијо 
брадвином, још нув самар.

скврчити се, -им се, свр. скупити се и укочити. – У Милурде се сви прсти 
скврчили от-студени пa помудрили ко чивит.

скебачити, -им, свр. ухватити онога који се дуго крио. – Асли су друшкани 
скебачили уне што су опљачкали цркву у Прекраи.

скевреисати, -шем, свр. сковати, приковати у цјелину. – Кум Божо и ћаћа су 
за тридни скевреисали нуви кашун за-брашно.

скелечити, -им, свр. ухватити изненада. – Скелечило е Тоду тамо ђе се није 
надо и одвело у пржун.

скемлија, -е, ж. дужа дрвена столица за више особа. – Тривун нам је 
направијо двије скемлије од буковине.

скечити се, -им се, свр. сукобити се, завадити се. – Скечили се Ремићани око 
међа, оће едни другије перчине да почупају.

скикнути, скикнем, свр. јаукнути од бола и јаког ударца. – Смири се мало, 
муго би скикнути.

склад, склада, м. састављене двије бразде или два откоса траве. – Лакета 
направи склад траве брез оштрења косе од вра до-дна драге у-Пландишту.
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складити, -им, свр. саставити два откоса траве или двије бразде. – Кад се 
улази у-њиву орати, прво се склади по средини њиве.

складан, -дна, -дно. елегантан, уредaн. – Какав гоћ капут да обуче кум Вид, ун 
је складан и стои му ко саливен.

склапити се, -им се, свр. сукобити се, посвађати се. – Чим приђоше едан 
другом, клапише се свађати ко двије највеће бене.

склепати, склепам, свр. урадити нешто како било без укуса. – Склепали су и 
уни нешто уџерице, више личи на ајат него на-кућу.

Склоп, Склопа, м. усјек између стијена настао дејством воде. – У Кајтезовом 
Склопу више Максимове куће, чим се малко наоблачи, деру и гуде грумови.

склубачити, -им, свр. намотати пређу у облик клупка. – Јока е сву сукнену 
пређу склубачила и оставила у своју колибу.

скљавити се, скљавим се, свр. укочити се од хладноће. – Од велике ладноће 
се скљаве прсти и лед зађе за-нукте па се мура трљати снијегом да се прсти поврате.

скљештати, -ам, свр. притијеснити, стегнути. – У немаштини чоека сваке 
муке скљештају и разарају.

скљокати се, скљокам се, свр. срушити се, пасти изненада са неке висине. – 
Пјан се чоек лако скљока на-земљу ко клада.

скљувити, скљувим, свр. разумјети дјелимично. – Тешко ће ун то скљувити, 
муј брате, не дају се њему ни лашње ствари.

скљускати, скљускам, свр. сатрати, поломити. – Нема ништа што ун неће 
скљускати, таман да му даш дреновину у-руке.

скнадити се, -им се, свр. снабдјети се намирницама. – Добро смо се скнадили 
свиме и свачим ове зиме.

скокнути, -нем, свр. брзо отићи у близини по нешто. – Лако е њима скокнути 
до земе у-свако доба кад им је близо.

скокорушити се, скокорушим се, свр. увенути, престати вегетирати. – 
Скокорушила се трава от-суше пa пожутила ко да си је врелом водом полијо.

сколити, сколим, свр. окружити, опколити. – Сколили ловци вука, не море 
им умаћи да су му крила виле са планине.

скондрљати се, -ам се, свр. срушити се пиз степепице или какву врлет. – 
Скондрља се Раин са Тосићкине трешње и паде на-земљу, сав изгребан по цијелу 
тијелу.

скопати се, -ам се, свр. ослабити, изгубити нa тежини. – Што си се ти Јело 
тако скопала, кои ти је ђаво?

скопулати, -ам, свр. смотати, стрпати подa се. – Уватише Прекрајци Ђуру, 
скопулаше га подасе пa га добро издераше.

скоруп, -а, м. кајмак. – Није било бољега скорупа у цијелом нашом крају од 
Видесиловкиног и у Анице Дреновића.

скорупан, -а, м. падимак ономе који воли скоруп. – Што е било скорупана код 
нас, то е све иж-Ђермана. Уни су били облапорни на-скоруп да-Бок сачува.

скорупити се, скорупим се, несвр. хватати се у скоруп. – Најбоље се вареника 
скорупи на промаи испод прозора.

скосак, -ска, м. истрошена коса од дуге употребе. – Не нуси се скосак међу 
косце већ нува кованица из-Мркоњића.
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скотрљати се, -ам се, свр. срушити се колутањем. – Шта чекаш, запремзај, 
скотрљаше се кола у долину.

скраја, -е, ж. окрајак печеног хљеба. – Ја ти више волим скрају курузе него 
средину шеничнога крува.

скрајак, скрајка, м. окрајак дрвета, обојак. – Од четврти се цијепа дуга, a од 
скрајака теше прошће за-ограду.

скрајити, -им, свр. завршити, привести крају. – Богa ми је и-наш Илија 
скрајио и опузо, има деведесет и-двије, ако није и која више.

скрајица, -е, ж. мања кора печеног хљеба сa краја. – Додај ми ту скрајицу да 
је поијем, нешто сам погладан.

скрајчити, -им, свр. отесати неравне ивице даске или друге грађе. – Јован 
Пољић је за евту дана скрајчијо сву шимлу за поете.

скрвити, -им, свр. 1. обољети од крвног притиска. – Кад скрви брав, одреже 
му се мало ува пa се измлати мочицом да отече крв. 2. навалити свим средствима на 
нешто. – Одавно су Арнаути скрвили отети Србовије Косово, али то наивни Србови 
нијесу зарезивали ни за суву шљиву.

скресати, скрешем, свр. 1. рећи оштро и гласно некоме дa сви добро чују. – 
Бога ми Николетина скреса у-брк Милекоњи, иако су оба били солунски добровољци, 
и овај ућути ко каква млада. 2. исјећи све месо у казан дa се кува. – Скресали Коићи 
у казан сву јуницу покојном Ђурђу за даћу.

скришка, -е, ж. једнa кришка хљеба или чега другога. – Додајде ми едну 
скришку крува да поијем уз овај гра.

скркати, скркам, свр. срушити, оборити, развалити. – Вјетар је синоћ сав 
наш мљечар скрко и крагу дао.

скроз-наскроз, прил. у потпуности, до краја. – Овај је наш купус скроз-
наскроз сагњијо.

скрпити, -им, свр. скупити ситнице, направити нешто мале вриједности. – 
Ми би послије свакога рата прво скрпили нешто колибице док се не направи права 
кућа.

скрушити, -им, свр. стасати за самосталан живот, имати свој хљеб. – 
Вала милом Богу да е и Тодорац једноч скрушијо у ово свога вијека.

скрџа, -е, ж. стара, погурена и сипљива жена. – Уна скрџа из Тулића цијелога 
живота кашље и пуше, али се јопет врти и живи.

скрџалина, -е, ж. стара, оронула и слаба особа. – Нешто ми је Душанац ороно 
и згуријо се ко каква скрџалина.

скрџо, -е, м. стар, погурен и сипљив мушкарац. – Славкан изгледа ко какав 
скрџо од деведесет година.

скршити, скршим, свр. сломити, преломити. – Изгледа да е вјетар скршијо 
унај велики огранак на-Дмитровој трешњи.

скудити, -им, свр. налагати на некога из љубоморе. – У-нашом крају су 
злобници знали скудити цуру пред саму удају.

скукати се, -ам се, свр. сневеселити се, изгубити се. – Што се Марија нешто 
скукала, да се није што десило?

скуњити се, скуњим се, свр. растужити се, оборити главу. – Док се Максим 
нако скуњијо, има нешто што га посве мучи.
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скупусити, -им, свр. испарати нешто као купусов лист. – Кад је наш Лала 
завршијо два разреда школе, није му се дало даље учити и ун ће ти све књиге из 
торбе скупусити прет-школом и пред учитељом.

скута, -е, ж. млади неосољени кајмак. – Муј Млађо е највише волијо уну скуту 
ис-карлице са млакије крувом.

скутар, -а, м. онај који воли скуту. – Лују су звали скутар јер је кот-пунице, 
кад гоћ дође, знао поести по-двије карлице скуте.

слабине, слабина, ж. крсти, мишићи изнад кукова. – Боле ме слабине има 
неколико дана, мура да сам неђе потего влаге.

слабић, слабића, м. слаб, неотпоран, страшив човјек. – Немој бити слабић, 
што си се препо од једнога зуба. Зини да видимо кои боли пa да га извадимо.

сладија, -е, ж. надимак за омиљену жену. – Ено муе Милке, муе слатке сладије 
нуси пуну торбу љешника.

слађушан, -шна, -шно. хипокористик од придјева сладак. – Унај твој унучић 
баш миран и слађушан клапчић.

слазити, -им, несвр. силазити сa вишег на нижи терен. – Баце су сваке јесени 
слазили низ-Млиништа на дернек у Гламоч уочи Дмитровдана.

Слајин, -а, м. пејоратив од именисе Славко. – Кад Слаин Дунић запјева први 
пред момције наш бећарац, грло му трепеће ко тетреика.

Слајо, -е, м. хипокористика од именице Славко. – Наш Слајо е бијо 
најпослушније дијете у селу.

слака, -е и слачица, -е, ж. масни слој кајмака испод коре на карлици или 
пијури. – Нема ништа слађе од слаке и млака крува испот сача.

сламарица, -е, ж. већа врећa испуњена сламом за спавање умјесто душека. – 
Док се не појавише душеци и кревети, наши су стари спавали на сламарица.

сландарати се, -ам се, свр. угојити се преко мјере. – И-ти си се Ђурђија зимус 
слупала и сландарала ко нико у-нашом селу.

слањати се, -ам се, свр. угојити се уз опадање длaке. – Мани се уне пустаије 
ис-Прибеље, слањала се, прошћеш, ко прасица.

слаткарија, -е, ж. све што је слатко. – Дјеца воле слаткарију па им се рано 
покваре зуби и буду крљава.

слатковина, -е, ж. трава пузавица која расте по рецима кромпира. – Освоила 
слатковина купијере, мурамо ићи плијевити.

слија, -е, ж. литица, велики камен. – По-нашије ливода се разастрле пусте 
слије, не море им ништа ни крамп ни мацола.

слиндрати се, -ам се, свр. угојити се преко мјере. – Лајкан се сав слиндро, не 
буди примијењено, ко какав прасац.

слистити, слистим, свр. појести и попити све. – Кад Симеуна изнесе пред 
лугара јело, ун ти све слисти и помете ко мећава.

Слојо, -е, м. хипокористик од именице Слободан. – Слојо Ружин је бијо веома 
лијеп мумак, али умрије сирома рано у Војводини.

служинчад, -и, с. младе особе које рaде као слуге. – Разлетила се пуста 
служинчад око-сватова, љепота поглети па ет.

слунтав, слунтава, слунтаво. смушен, збуњен, неспретан. – Мрга е бијо 
повремено слунтав и пријек, да-Бок сачува.
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слунташа, -е, ж. жена која је збуњена и неспретна. – Нема ништа гадније од 
жене слунташе у каквоме послу па нити се зна ђе дријеши а ђе веже.

слунте, -е, м. мушкарац збуњен и неспретан. – Слунте ради, слунташа се 
спрема, таке слоге у три села нема. нп

слупати се, слупам се, свр. угојити се преко мјере. – Јој жено, што си се ти 
слупала од дебљина мили муј Боже.

сљумати, -ам, свр. отићи низ стрми терен клатећи се. – Уне пјандуре 
сљумаше нис-Клење Цигиној кавани на ракију.

сљупати, -ам, свр. завршити љупање ораха или љешника. – Сљупали смо пола 
торбе љешника и поели све у-сласт.

смазати, -жем, свр. халапљиво појести све. – Док си дланом о-длан, смазаше 
три кила печења на-Млиништије код Неђе.

смакљати, -ам, свр. појести све што је понуђено. – Убавчани смакљаше 
бакрач купуса док би реко капутина.

смакнути и смаћи, смакнем, свр. ликвидирати, убити. – Мрђени су смакнули 
некаквог Турчина у Ајдерову пољу пa преселили ко-другога бега у-Шипово.

смалијати, -ам, свр. слагати, смрсити. – Кад смо били дјеца, стално смо 
смалијали да нијесмо ишли на Бјељкушине крушке.

смал и смалије, прил. умало, замало. – Да се Мијо не измаче у-страну, смалије 
га не погоди јуче една свраза у-шуми.

смандрљан, а, м. онај који је низак, дебео и незграпан. – Свако е село у-нашом 
крају имало по еднога свок смандрљана.

смандрљати, -ам, свр. направити нешто без великог укуса. – Ђермани нијесу 
били мајстори од дрвенарије пa смандрљали плук ко ни-себи ни-свом.

смацкати, смацкам, свр. појести све и умазати се. – Кад су Крчмари украли 
питу Лончарије, смацкали су је испод унога Мијашовића кленића под селом.

смаштрити, -им, свр. опржити се врелом храном или водом. – Видесило е 
бијо облапоран пa смаштријо језик врелом чорбом ко да гa е сваријо у лонцу.

сметнути, -нем, свр. заборавити, изгубити из вида. – Ти мени јуче рече да 
купим два-кила брокава, али ја сам то сметно с ума и тек се оитрос шјетијо.

смечина, -е, ж. онај који је тежак, дебео и спор у послу. – Није се родила већа 
смечина у-нашом крају од Посврлије ђендара.

смлата, -е, ж. зблебана и незграпна особа. – Ја рачам, ко е икада видијо унога 
Слајкана рубача да није видијо веће смлате у вијеку.

смождити, смождим, свр. изобличити стезањем. – Смождили су се сви 
сворњаци на-плугу, нема друге вено правити нуве.

смок, -а, м. мрс који се прави од млијека. – Било е љетос у-нас у цијелом селу 
варенике до-миле воље пa су жене направиле смока колико ти душа жели.

смочити се, смочим се, свр. сквасити се потпуно. – Јуче смо се смочили до 
голе коже косећи на-киши, a ромињала е цијели дан.

смрзле, -е, м. човјек зимоморан и неотпоран на хладноћу. – Ја сам бијо тврд и 
отпоран на снијегу, a брат Драган је бијо смрзле већи од Пере Достинога.

смрсити, смрсим, свр. помијешати, побркати, заплести. – Кад рњав чоек оће 
нешто да каже, смрси и пробргља кроз-нус, и ништа не мореш разабрати шта вели.
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смрскача, -е, ж. упртуша торба од сукна која се при врху може стегнути. 
– Најсигурнија е уна наша старинска торба смрскача, не бој се да ће иж-ње што 
испасти.

смрснути, -нем, свр. завезати торбу или врећу ужетом. – Деде, смрсни 
торбу и оплети за овца, не отежи јаије.

сна, снае, ж. снаха. – Што е сна у-нашога Лужије, јамлим да кабастијега 
женскога ува нема надалеко.

снагатор, -а, м. онај који има само физичку снагу. – Снагатор мисли да се све 
постиже сировом снагом, али се вара. Ум царује, снага кладе ваља.

снидерити, -им, све. погодити прецизно неки циљ. – Пајкан је провириво иза-
букве пa га неко снидеријо праћком више-ува.

снитити, -им, свр. ударити некога из даљине каменом. – Неко е снитијо Јошу 
Јовашиновића каменом иза грма доље у-пољу и није се сазнало ко е, али изгледа да 
е Вицо Видића.

сништрити се, -им се, свр. сневеселити се. – Вицо се нешто сништријо, асли 
му је украло нуве скије што е Стоен направијо.

сноватати, сноватам, несвр. сањати разне снове. – Кад рано одем спавати, 
надоврандише се несретни сан пa ти сноватам по цијелу цјелцату нућ.

сновати, снујем, несвр. спремати пређу за тару и ткање. – Ено жена на 
арману снују пређу за-таре пa им се не да увести у-нити.

сногу, прил. попити на брзину стојећи. – О Шпиро, ајмо едну попити сногу 
да се малко загријемо.

собет, -а, м. састанак, слава, весеље. – Собет чини српски цар Стеване, у 
Призрену мјесту питимоме. нп

сова, -е, ж. рашљасти штап на једном врху који служи за подбачање терета 
на једној страни самара. – Немој заборавити сову кад пођеш у-млин доље Пљеви 
води.

совати, суем, несвр. псовати. – Престани тамо совати, јер ако ја дођем, биће 
некоме тијесно.

совска, -е, ж. псовка. – Веће и жешће совске глава не чу у ово свога вијека ко 
у Ћулумије.

соиле, пр. племеиит, од доброга родa. – Жени се из-Главица, тамо су соиле 
људи и добри домаћини.

сој, соја, м. врста, сорта, поријекло. – Мумци на гласу се жене од доброга соја 
и племена, а гољо од рђе и сиротиње.

Сока, -е, ж. хипокористик од именице Софија. – Дмитрова е Сока рано отишла 
за послом у-грат и, како е отишла, више се никада није појавила у селу.

солуп, -а, м. зулуф, солуф, увојак или зализак косе пружен низ лице крај увa. – 
Пелешија није никако бријо солупе вено шишо нужица.

солило, -а, с. мјесто гдје се благу дaје со. – Благо иде на солило едноч у-десет 
дана.

сомун, -а, м. округли хљеб, лепиња. – Кад се код-нас умори сјекач у-шуми 
обаљујући уне мадре, смаже по-два сомуна одједноч кад се врати кући.

сопра, -е, ж. трпеза, сто за гозбу, свечани ручак. – Код наше Инићуше је бијо 
адет да сва чељад пошједају за-сопру кад се руча.
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сорити, сорим, свр. оборити, срушити, свалити. – Перука е соријо стари ајат 
па ће правити нуви иза-куће.

сочити, -им свр. угледати, примијетити. – Чим Келин зељов сочи зеца, 
натисну се за-њим ко стријела.

спадало, -а, с. несташан, шаљив и безазлен човјек. – Није било већега спадала 
у цијелом Алапићу од унога Раде жутога што е малтерисо зграде.

спадати се, -ам се, несвр. допадати се, свиђати се. – Пери се Дева посве спа-
да, изгледа да би нешто мугло бити међу-њима.

спадљичав, спадљичава, спадљичаво. пробирљив на храни. – Муј је лола 
спадљичав на крани, али није на ракији и дувану.

спазити се, спазим се, свр. осјетити промјене пред порођај. – Стрина се 
оитрос спазила, мугла би родити.

сперити, -им, свр. налагати, измислити сплетке. – Милићи су сперили на 
Лакету да е крао шуму пa е и милиција долазила кући, али није ништа нашла.

спика, прил. одједном, из прве руке. – Чим се Ђуле појави код-наше задруге, 
Дуцко му спика осује матер јер стално лаже.

спирине, спирина и сплачине, сплачина, ж. помије, остаци хране при прању 
судa. – Нећу ја јести туђе подропце и спирине, нијесам ни ја задњи у селу.

спјенити, -им, свр. покупити пјену и кајмак са лонца који врије на вaтри. – 
Свако воли спјенити уз огњиште са бакрача.

спљешити, -им, свр. ослабити, омршавити. – Перцан спљешијо ко сув 
проштац.

спопасти, -нем, свр. напасти, узети маха. – Симо потего мало влаге па га 
спопала нека кијавица па не зна шта ће от-себе.

спорасебе, прил. рaди физиолошке потребе. – Нешто ме жигну у трбуву, ишо 
би спорасебе.

спорашта, прил. рaди чега, зашто. – Спорашта Саветина оде у Преодац по 
овоме кијамету?

споречкати се, -ам се, свр. посвађати се. – Нико није утувијо да су се Панићи 
и Коићи икада споречкали око било чега.

спрцати, спрцам, свр. напасти изненада на некога. – Спрцали пси на-
Ковчалију, умало га не истргаше.

спрчити, -им, свр. притијеснити, учинити уским. – Ама, кои је ђаво спрчијо 
вако ове љесе пa се не море пролазити у кунопљиште комотно?

спуж, -а, м. пуж. – Чим Стамена види спужа или жабу, истога се момента 
побљује.

спутити, -им, свр. стегнути омчу око врата. – Вицука е сам себи спутијо 
товарни конопац око-врата и објесијо се на тавану.

спуцати, -ам, свр. потрошити све, појести и попити. – Кад би друшкани 
прослављали какав важни дан, спуцају брале све што се на-сопру изнесе.

спучити, -им, свр. стегнути и сапети кајишем. – Ама, што тај каиш не 
спучиш и не сапнеш, видиш да ће ти спасти лаче.

спушити, -им, свр. задимити простор ложећи ватру. – Мура да су сирова 
дрва док сте вако спушили сву кућу.
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срамити се, -им се, несвр. стидити се. – Што не радиш нешто, срамијо се ти 
и паса и људи.

срда, -е, ж. особа која се лако љути за све. – У-нашом селу имају двије жене, 
двије срде, не зна се која е от кое гора.

Среле, -е, м. хипокористик од именице Сретен. – Бијо код нас едан Среле, 
није бијо виши од метра и по, али му нико жив није смијо у-шаке.

срепити се, -им се, свр. сукобити се. – Срепили се Ћулумчани и Ремићани доље 
код Голубњаче око воде, умало нијесу едни другије главе изразбијали лишанајући 
се камењем.

срећо, -е, м. назив за весела дјечака. – Унај муј срећо сваки дан доноси јагода 
и боровњача из Дреновића дола.

сриједа, -е, ж. крдо говеда. – Ние лако ишћерати јуне и-сриједе говеда таман 
да га гуни девет чобана.

сркати, срчем, несвр. пити нешто са гласним усркивањем. – Кад Лазурда 
срче варенику, чује се до поете.

срљати, -ам, несвр. ићи непровјереним путем, насумице. – Ун не мисли својом 
главом вено срља и зато често настрада.

срмоња, -е, м. груб и насртљив човјек. – Унај срмоња из-Рора, ништа не мисли 
већ само како ће се докопати какве готовине.

срњкати, -ам, несвр. задиркивати, изазивати. – Ко е срњко и наваљиво на 
Мијашовиће, добијо е дрвену капу.

срча, е, ж. стакло. – Док се није појавила срча, наши су стари на прозоре 
стављали овчију кожу.

срчика, -е, ж. унутрашњи дио стабла дрвета. – Кад у-дрвету сагњије срчика, 
остане уна спољња баковина која муре трајати, Бога ти питај колико.

стајњак, -а, м. говеђи ђубар за гнојење њива. – Од стајњака нема бољега 
гноива за-наше њиве у-Пржина.

стани-пани, фраза. на крају крајева. – Ја вако мугу некако издурати, a кад 
буде стани-пани, ја ћу главом прео свијета пa шта Бок да.

старац, -рца, м. стари кромпир у земњи из којега је нарасла нова цима и плод. 
– Старце купијере ништа неће да једе.

стареж, -и, ж. непокошена лањска трaвa. – Стареж се не море косити него се 
пали под-јесен или у рано прољеће.

старинар, старинара, м. књига из које се тумачи будућност, стогодњак. – У 
Симе Крунића е бијо едан старинар али су га звали стогодњак. Веле да е Симо иж-
њега толково шта ће бити и како ће бити.

старовник, старовника, м. камен у ливади саставни дио стијене који се не 
може извадити. – Препуне су наше ливоде старовника и кртина.

старудија, -е, ж. старе неупотребљиве ствари. – Избаци ову старудију из 
подрума, ово више ничему не служи.

стеља, -е, ж. дебела тканина којом се подашива самар. – Испод стеље се 
ставља ражена слама кад се прави самар.

стељав, стељава, стељаво. незграпан, онај којем спадају панталоне. – Панда-
кало е бијо стељав па му се, прошћеш, стално видило уно срамоте.
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стељо, -е, м. онај који је спор и неспретан. – Тривуцан је бијо унај прави 
старински стељо и није бијо брзац на послу, али на-јелу, Бог створијо, права муња.

стеуна, -е, пр. бременита крава, стелна. – Имамо двије краве стеуне има два-
мјесеца.

стијење, -а, с. дебљи конац намочеи воском који служи за расвјету. – 
Направила е матер доста стијења па дала и тетки Драгињи да има.

стицати се, -ам се, свр. пожурити, убрзати рaд. – Стицали се Коићи да убаце 
сламу у поету прије кише.

стишати се, -ам се, свр. смирити се, разбистрити се. – Види је ли се та вода 
стишала да се напијем.

стиштити се, стиштим се, свр. охладити се. – Кад ће се та пита стиштити да 
једемо па да идемо за послом?

стогодњак, -а, м. пророчанска књига из које се тумачи шта ће се убудуће 
догодити. – Мало е ко имо стогодњак јер се то сматрало као света књига.

стодинарка, -е, и стотка, -е, ж. новчаница од сто динара. – Деде стриче, и ти 
се покажи, пa ти нами стодинарку тражи. нп

стожина, -е, ж. дрвени стуб побијен у земљу око којег се деђе сијено нa 
стрменитом терену. – Код-нас Вроваца није стожина била потребна јер је све 
равно, али код Врбљанаца није било пласта брез стожине.

стопити, -им, свр. стати стопом, синоним ходања. – Забољела дида 
Шарпељаша уна лијева нуга, не море стопити на-земљу.

стопица, -е, ж. плочица нa којој нешто стоји. – Павлезан је донијо из-Бачке 
дви чаше за ракију сa уном стопицом колик коњска плоча.

сточић, -а, м. мали столац за сједење. – Принезде ми Миле тај сточић да 
сједем, не смијем на траву, потегнућу влаге.

стра, -a, м. страх. – Ја не би смијо о-стра проћи покрај јаме Тобалке, кажу да 
привлачи.

страва, -е, ж. враџбина око салијевања растопљенога олова у хладну воду оно-
ме ко се изненада препао. – Кад се дијете препане од-нечега, уно не престае плакати 
док му не салију страву.

страњати, -ам, несвр. ићи ван правога пута. – Илица и Дуле не иду и-школе 
право кући вено страњају за-јагода по-пољу.

страћара, -е, ж. запуштена и прљава кућа. – Не би ја живијо у уној Цотрљовој 
страћари, радије би у свињцу.

стрв, стрви, ж. остатак леша као доказ дa су звијери појеле несталу стоку. – 
Нашли смо стрв пот-шумом ђе су вуци поели Јованову овцу.

стрвина, -е, ж. лешина. – Осјећа се неђе стрвина, мурамо се склонити сa овога 
мјеста.

стрижа, -е,-ж. шишање оваца. – От-стриже оваца нема тежега посла јер се 
врте и копрцају.

стрићи, стрижем, несвр. шишати овце посебним маказама. – Овце се мурају 
стрићи стрижећије нужица.

стркати се, стрчем се, свр. окупити се изненада на брзину. – Све се село стрка 
око рањенога Николетине кад га донесоше из-Рбине.
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стрменица, -е, ж. нагнута страна терена, плећина. – Чегари су ријетко мугли 
орати уне свое њиве у Попрекуша јер је ту велика стрменица.

стрмоглавити, стрмоглавим, свр. пасти на главу са неке висине. – Неке године 
пред унај Врањин рат, неки млинар ће ти се стрмоглавити доље пот-Клачином кад се 
враћо из Преоца и кукавац платијо главом.

стрмоплећ, -а. -е. онај који има оборено раме или плеће. – Сви су сјекачи и 
самараши помало стрмоплећи јер нусе терет на раменије.

стрњика, -е, ж. остаци покошеног жита на њиви. – Није згодно одати по 
стрњика јер знају убости у-нугу и оштетити обућу.

стрњиште, -а, с. њива са које је тек покошено жито. – Овце се расуле по 
стрњиштије пa пасу мљечику и слатковину.

струга, -е ж. капија на некој огради кроз коју пролази стока. – Код-нас музиље 
сједе на-струги кад наилазе овце пa и едну по едну музу у каблове.

струга, -е, ж. пригорјели остаци варенике у лонцу. – Принеси унај лонац пa 
постружи, има струге за-пола прста.

стругнути, стругнем, свр. потрчати нагло са једног мјеста попут брава који 
убрзано трчи кроз стругу. – Стругну Саветина испрет-куће ко небеско вријеме и 
умаче у грмове да се сакрије од ђендара.

струња, -е, ж. длака сa коњскога репа или гриве. – На-гусле се ставља струња 
од љута парипа a никако од кобиле.

струњо, -е, м. онај који има оштру длаку на глави као коњска струња. – Сваки 
чоек оштра перчина, како ми велимо струњо, има љутину у-себи ко најжешћи пас.

сту, узвик као наредба волу дa се врати корак назад. – Кад би плуг запо за-
камен у орању, волове обавезно враћају мало назад и веле; сту насе.

стукати, -ам, несвр. сузбијати, враћати назад. – Младе волове мураш вазда 
стукати док не навикну на јарам и вучу.

стукнути, -нем, свр. направити један корак уназад. – Стукни мало Миле, шта 
си навро ко сивоња, ко да те тамо чекају сви радо сa печењем на ражњу.

стумбарати се и стумбати се, свр. скотрљати се низ какву провалију. – 
Неко е нућас стумбаро Видесилова кола нис-Ћемер скроз до-Ћулума, како се нијесу 
распала, Бок сами зна.

стуштити се, -им се, свр. усмјерити се неком циљу трчећи убрзаним 
корацима. – Стушти се чопор дивије прасаца у-наше Долове пa стадоше ровити 
ледину, тражећи коријење.

сћусан, -сна, -сно. складан, елегантан. – Види прије сћусна ли је, мили Боже, 
лијепа ли је.

сувад, -и, с. суво иверје у шуми. – Накупи сувади испод-букве да наложимо 
мало ватре, ледено е.

суваја, -е, ж. сув и безводан терен. – Више локве Перчинуше на Суваи, има 
добре смреке за чаја.

суваја, и сувоја, -е, м. мршав мушкарац, сама кост и кожа. – Нећу ни за 
унога сувају што се прекевиљијо ко сламка, пa таман остала код-матере. 

суварак, -рка, м. појединачан комад осушеног дрвета у шуми. – Лако е 
наложити ватру кад има сувије суварака, али је мука кад су дрва сирова.
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сувобурица, -е, ж. хладан сјеверни вјетар без кише. – Обуци се добро, обуј 
сукнене чарапе и пунеси сукнене рукавице јер пуше сувобурица, црче се од-леда.

сувоз, -а, м. заједничко обављање пољских послова између два сељака. – Код 
нас два потања тежака усувозе одма с прољећа и све тежачке послове обављају 
заедно. Тако ти је сувоз бијо спас у-нашом крају.

сувозник, -а, м. сељак који се удружи са другим сељаком рaди заједничког 
обављања ратарских послова. – Покојни Јоја и Видесило су често сувозили и били 
сувозници за примјер у селу.

сувозити, -им, несвр. удруживати се рaди заједничког рaдa на ратарским 
пословима. – Није било лако сувозити у-нашом крају, али је потреба нагунила људе 
на-то.

сувомразица, -е, ж. период оштрог мраза без падавина. – Кад стегне студен и 
сувомразица, јадни чобани се надурају ледова.

сувопаран, -рна, -рно. онај који није влажан или масан. – Богa ми је овај 
сомун сувопаран, да Бок сачува и заклони.

сувосиса, -е, ж. овца или крава која нема млијека. – За тежака е велика штета 
кад има коју сувосису у-благу.

сувотан, -тна, -тно. сиромашан човјек који нема довољно мрса; уља, масти, 
кајмака и млијечних производа. – Било е сувотније људи пa нијесу имали испећи 
печенице за Божић.

сувотовати, -ујем, несвр. живјети о посној храни. – Педесета е била посве 
сушна година и млоги су сувотовали и нијесу се знали омрсити осим за Божић, a 
понеко ни то није муго.

сугранут, -а, -о. онај којег повремено хвата лудило, сулуд. – Зa турскога вакта, 
млоги су се правили да су сугранути само да не би несретни Турци запињали за-њи.

сугреб, -а, м. прљаво мјесто гдје пас оставља измет и гдје се може нагазити 
нa заразу. – Асли је Звизго нагазијо на сугреб док се нако окрасто и излишаивијо.

суданија, -е, ж. суђење у вријеме Аустрије босанском сељаку по посебним 
правилима. – Кажу старе књиге да ће јопет настати суданија и голема неправда за 
тежака и сиромака.

судба, -е, ж. судбина, удес, несрећа. – Гадна е судба задесила нашега Симушила, 
није кукавац имо од срца порода.

судилиште, -а, с. мјесто велике трагедије. – О Косово, грдно судилиште, 
млоге ли си мајке ојадило. нп

сузикати, -ам, несвр. бити лак нa сузи a често плакати и од драгости. – Чим 
Милош узме гусле у-руке и кликне уну о Гаврилу и Вердинату, Милекоња само 
сузика и таре сузе шаком, јер је ун прегрљо и Манџурију и Кајмакчалан.

сузити, -им, несвр. испуштати сузе због велике хладноће. – Од пустога леда 
и циче, Дмитру сузе оба ока.

сукљати, -ам,несвр. нагло избацивати дим из просторије. – Ударијо грум у 
поету, ено сукља дим иж-ње.

сукно, -а, с. дебела тканина од вуне. – Кад би наши стари ишли на дернеке 
у-Книн, куповали би доље бреневреке и аљинце од сукна, јербо само сукно море 
доакати нашије ледовије.
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сукнути, сукнем, свр. нагло јурнути кроз узак простор. – Кад се ложе сирова 
дрва на огњишту, дим сукне на баџу ко облак.

сунути, сунем, свр. нагло просути течност или што друго. – Спремај дрва на 
вријеме, a кад мећава пуне и суне, ондак се не иде у-шуму по дрва.

супор, прил. супротност, нешто сa друге стране. – Уно двое младиоца, 
вазда едно другом иде на супор и не би кое устукло за мила Бога. Само ћете вићи, 
неће издобрати.

сура, -е, ж. ред, утврђени пропис. – Мореш ти будалесати како оћеш за едно 
вријеме, али, доћеш ти у суру мало кашње док се будеш закључаво своије кључом.

сурвати се, -ам се, свр. сатрати се од рaдa. – Данас су се наши косци сурвали 
косећи на уној пустој спарини.

сурла, -е, ж. велики издужен нос. – У Пањушке није бијо обични нус вено 
права сурла.

сурлан, -а и сурле, -е, м. човјек који има велики нос. – У нашега сурлана се не 
виде брци од ноличачкога нуса.

сурунтија, -е, ж. колона говеда у трку од обада. – Сасука се у-нашу ливоду 
у-Пландишту пуста сурунтија говеда.

сурутка, -е, ж. исцијеђена вода из сира. – Кад Ристе прећера у пићу, ондак по-
тридни само сурутку пије.

сустати, сустам, свр. уморити се од путовања или каквога тешког рада. – 
Јуче сам ти сусто идући из-млина; два пута преваљиво самар.

сустезази се, сустежем се, несвр. уздржавати се од нечега. – Право да ти 
кажем Шпиро, кућо муја, има неколико дана ја ти се мало сустежем од те несретне 
ракије.

сустићи, -гнем, свр. стигнути у путовању или чему другом. – Кад курузари 
одмакну далеко берући, није и лако сустићи брез великога зноја.

сућка, -е, ж. луцкаста женска особа. – У сваком селу е код нас била понека 
сућка и то није никоме сметало.

сушица, -е, ж. болест када слаби организам и нагло губи на тежини, врста 
рака. – Покојни Клисара е умро од сушице неђе око Петровдана.

сушљика, -е, ж. осушена смрча или јелика у шуми одређена за сјечу. – Данас 
смо рушили у-шуми само дозначене сушљике.

Т
табанати, -ам, несвр. ходајући ударати ногама о тло. – Наши Прибељци пола 

године живе на снијегу испод Витороге пa када одају, табанају ко да газе снијек 
правећи торину за-овце.

табати, -ам, несвр. утврђивати нешто на земљи гажењем. – Наши сељани 
прео зиме свакога дана газе и табају снијек и праве торине да овцама полажу сијено.

табачити, -им, несвр. штавити кожу припремајући је за неку употребу. – 
Код-нас је мало ко знао табачити и штавити кожу.
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табачиште, -а, с. мјесто обрачуна, туче, табања. – Рорчани и Прекрајци 
су се највише обрачунавали у-Рорије на збору на Рорском пољу и то ти је било 
најпознатије табачиште код-нас.

табирити, -им, несвр. тумачити, читати, анализирати. – Е, муј Симо не 
море свако табирити ову књигу и ове светитеље у-њој?

таблаисати, -шем, несвр. тањити и подбијати табане ходајући по тврдом 
терену. – Ко поваздан таблаише по-нашом камењару, бели и отаблаише, пa једва 
чека нућ да одмори нуге.

табнути, -нем, свр. ударити стопалом о тврд терен. – Кад би код-нас бијо 
какав збор или пир, ондак би мумци играли у-колу пa би добро табнули нугом да 
покажу здравље и способност.

тава, -е, ж. дио кухињског посуђа, тигањ. – Нема ти вође код-нас слађе кране 
ко из таве; ајде муј брате, те колачићи, те преврта, те раскравич и још штокојешта.

таван, -вна, -вно. мрк, таман. – Тавна нући, кад ћу кући доћи, смркни свани 
нек пролазе дани. нп

тавнити, тавним, несвр. добијати мрку боју, тамнити. – Унај мали Драин 
тавни и копни из-дана у-дан; нема га пола, осушијо се ко грана.

тавница, -е, ж. затвор, тамница, ’апсана. – Е, муј брате мили, не знаш ти шта 
е тавница. Од тавнице нема горе другарице.

таворити, -им, несвр. преживљавати, животарити некако. – Бивало е за 
сушније година више поста него мрса, али се јопет некако таворило и живкарило.

тавра, -е, ж. жена која стално говори и приговара. – Од Јеле није било веће 
тавре од-Унца до Доца, што -но се вели.

таврити, -им, несвр. упорно приговарати без разлога. – Прођи се жено, не 
таври ми више главе тако ти великога Бога, доста ми је и мује муке.

таде и тадли, прил. тaдa, тога момента. – Таде ун мени оте унај шклопац 
из-Мркоњића и утече, a ја њему припријети, е, ти ћеш мене запамтити, кадли, тадли.

тазбина, -е, ж. пунчевина, супругина родбина. – Лако ти је пјану запјевати и 
будали жену оћерати, младу зету у тазбину поћи и пуници приступити руци. нп

тазе, пр. свјеже, фришко. – Навали народе, изабери, сваке пиште што ти срце 
иште, робе тазе код чика Лазе.

таја, -е, ж. хипокористик од именице тaтa. – Немој пуре одмицати, приспи, 
прили, таја мили.

тајити, -им, несвр. квасити, крвaрити. – Липица ти је отровна Бок ти је убиће, 
кад убоде исана, рана таји и дуго неће да стане.

тајити, -им, несвр. држати у тајности, крити. – Кад њему што повјериш, 
тај ћути и таји и не бијели зуба таман да га вјешаш.

тајко, -е, м. хипокористик од именице тaтa. – Јоване, реци своме тајки да 
уитро дође код-мене, донијо сам му дувана.

таки, -а, -о. такав. – Не вјеруј Турчину никако ни кад се дјецом заклиње. 
Превариће те јер су то таки људи кои едно говоре, друго мисле а треће раде.

талајати, -ам, несвр. клатити се неконтролисано. – На Ђури висе уни 
палаћуни старога кожуна па на-вјетру талајају и мутају се око-нугу.

таламбас, -а, м. справа у облику бубња у коју се удара и јавно нешто оглашава. 
– Преко поља бију турски таламбаси.
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талаш, талаша, м. танак слој дрвета што га скине блања. – У Симатином 
подруму е било талаша ко сламе на арману.

талашика, -е, ж. гомила талаша. – Требало би ову талашику изнијети из 
подрума да не смета.

таљигати, -ам, несвр. вући терет на таљигама по блату. – По цијели дан 
Ћулуми таљигају и извлаче напор на-њиве.

таљиге, таљига, pl. tantum. врста сеоских дрвених кола. – Мало е ко имо 
таљиге, а вамо кашње, пристигла гвоздена кола пa се мугло више товарити на-њи.

таман, пр. по мјери, одговара му, приличи. – Овај му е капут таман, стои му 
ко саливен.

таманити, таманим, несвр. уништавати. – Нами златица у купијерије прави 
велику пачарист пa е таманимо како умијемо.

тандара-мандара, фраза. нешто што је празно без икакве вриједности. – 
Немој се ти Стојо заносити Воиновом причом и празним обећањима, то е његово 
све тандара-мандара и пресипање из шупља у празно.

тандрљати, -ам, несвр. лупати при вожњи или неповезано говорити. – 
Тандрљају дрвена кола и шкрипе ко ораћа колица. Ун не зна говорити по реду већ 
стално тандрља и смета људије.

тандркати, тандрчем, несвр. стварати лупу вибрацијом. – Чим почну дувати 
вјетрови, тандрчу гране Ћопинога ора по-нашом ајату.

танути, танем, свр. стати, утишати се. – Танула е киша, море се радити на 
ливоди. 

тањирача, -е, ж. пољопривредно оруђе за ситнење земље. – У-нашом вровском 
крају, брез тањираче нема правога орања.

тањцати, -ам, несвр. плесати, играти. – Ено нашега Симеуна по-цијели дан 
тањца са Мијољком на збору, асли ће се женити.

тапија, -е, ж. јавна исправа о власничком праву. – Ове су тапије на ову нашу 
посну земљу наши стари скупо плаћали.

тара, -е, ж. разбој, направа за ткање платна. – На-тари снаше по сву-зиму 
ткају без и биљце.

тара-мара, фраза. ходати у ритму, напред, назад. – По цијелу зиму се у-кући 
чује о-таре, тара-мара, тара-мара.

тарана, -е, ж. врста тјестенине. – Нема ниђе узети таране да жути дукат 
даеш.

тарапана, -е, ж. гужва, неред, туча. – Јуче се десила доље код Жаре Пердува 
у кавани голема тарапана и дегењак међу уније пјандура из-града.

тарач, тарача, м. предмет за брисање просторија и купљење прашине. – Овај 
се тарач потрошијо, мурамо купити нуви.

таркати, -ам, несвр. чистити, чаркати. – Илија по цијели дан ништа не ради, 
само тарка нукте и усукује брке.

таслак, -а, м. уобличен комад дрвета за неку намјену. – Донеси ми едан 
јаворови таслак са-Млиништа да направим гусле.

таслачити, -им, несвр. скидати масу сa дрвета и обликовати га за неку 
намјену. – Дрво за косиште или грабљиште се таслачи од јаворовине и суши на 
промаи.
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татрљати, -ам, несвр. говорити дуго и неповеано без смисла. – Нема Миле 
везе ни о чему, само татрља штокојешта.

тач, -а, м. врста карташке игре. – Од свију игара картама, Гајан је знао играти 
само тача.

таш, узвик којим се најављује дa је остала још само једна домина у игри. – Ето 
људи, ја велим таш, пa ви саде гледајте како ћете.

тбр㎃е, узвик којим се тјера ждријебе. – Овај се узвик не може написати онако 
како се изговара пa би звучна верзија његова била убједљивија. – Тбр㎃е, вуци те не 
ћели.

творизати, -ам, несвр. узастопно отварати и затварати врата на 
просторији. – Затвори та врата једночке и не творизај, уби ме промаја.

творило, -а, с. дрвени сандучић у којем се уобличава сир дa се оциједи вода из 
њега. – Узе Сава повећи камен и притисну сир у творилу да се вода исциједи и сир 
мало стврдне.

творић, -а, м. твор. – Бог ти га убиће, не мореш творићу стати у-крај, подави 
прео-нући кокоши кад се надоврандише на-њи у кокошињац.

тевсија, -е, ж. метални суд за печење пецива, тепсија. – Наш је лугар бијо 
облапоран и муго поести по-пола тевсије пите.

тегерити, -им, несвр. носити или вући велики терет. – Уни не знају радити 
разложно и полако већ тегере по-двије пуне вреће жита одједноч пa ондак не мугу 
макнути од умора.

тежак, тежака, м. ратар, сељак, пољопривредник. – Није лако тежак бити муј 
Симеуне, да е лако, бијо би свако.

тека, -е, ж. свеска за писање. – Не би нашем Здравилу надолијо тека да имаш 
вабрику артије, све раскупуси ко вук.

теке, прил. тек, само што се догоди. – Теке зора сину, a уни ти поустајаше, 
обуше се и ошипучише у-Мркоњић куповати косе.

телал, телала, м. бубњар, добошар, обавјештајац. – Не треба од Јеле бољи 
телал у селу. Уна ће огласити и што јесте и што није.

тељва, -е, ж. талог од попијене каве. – Е, нећу ти ја те тељве пити, пa никада 
каве не попијо.

тељвати, -ам, несвр. радити нешто без плана и смисла. – Било е код-нас 
људи, пa сапето и неуперно да те Бог сачува и уни би ти тељвали и петљаисали, али 
све некако наобратно.

тељиг, -а, м. дрвени лук за везивање вола у јарму. – Једноч се Перица Ћулум 
напијо и изгубијо два јаворова тељига и бућу од чистога власа.

тендити, -им, несвр. одуговлочити, чекати. – Ено мумци зарађују паре, a ти 
Саво тенди и излежавај се у ладовини, ко да ће паре саме доћи.

теочак, -а, м. ограђени простор у штали за теоце. – Код нас је у свакој 
кошари бијо теочак нама иза врата.

теревенка, -е, ж. празна прича која дуго траје. – Доста ми је те теревенке и 
мудролије, не мугу те више слушати.

теревенчити, -им, несвр. причати празне приче, дангубити. – Уни луторани 
из-Рора само теревенче пред-задругом и гледају да им неко улије чашу ракије, a зар 
се приватити каква посла, ама ни говора.
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терзијан, -а, м. разбој на којем се ручно пила дрвена грађа. – Брат Лакета и 
Илија су сву грађу за-нашу нуву кућу испилали на терзијану крај бунара.

теркав, теркава, теркаво. тром, спор, неспретан. – Муј пајдаш Душан је 
посто теркав ко какав старц от-сто година.

теркија, -е, ж. дебља кожна трака у облику канапа. – Инићуша е на кожној 
теркији нусила привезан кључ од мљечара и едан ножић шклопац.

терлук, -а, м. доњи диo чарапе, приглавак. – Едан ми се терлук подеро на пети, 
требало би га некако окрпити.

тесла, -е, ж. справа за обраду дрвета. – О Гојко, иди брзо дунеси теслу од 
Симате да правим корито прасције.

тетошити, -им, несвр. мазити, удовољавати свакој вољи. – Не ваља дјеци 
тетошити, кад омудре неће да слушају.

тетурати, -ам, несвр. ходати несигурним кораком тамо-амо. – Кад се Божо 
напије, ун не иде право пртином вено тетура тамиамо пa би реко да су два ишла 
напоредо.

тећи, течем, несвр. зарађивати, богатити се. – Унај Мире Ђиркановића сва-
ки дан тече и доноси кући, а Саво Ђуђанов само троши и расипа.

тивсић, -а, м. мали крст oд тисовога дрвета. – Кад би тетка Стоја долазила 
из Петровог Врела, доносила би по кои тивсић ис-цркве пa нам дала.

тивсовина, -е, ж. тисово дрво веомо густо и скупо. – До Аустрије, наша е 
шума била пуна тивсовине, a ондак дође несретни Врањо и исијече све џематом и 
одвуче горе у-Беч, земља му кости избацила дабогда.

тивтик, -а, м. врста платна. – Скроила е Доста дјеци кошуљице од самога 
тивтика што су наши доносили оздо из Книна кад би ишли на дернеке.

тика, -е, ж. прутић oд кукуријека дужине око двадесет центиметара који 
служи за игру која се зове тикање. – Направи нам Млађо пет тика пa ћемо се данас 
тикати горе испод Кука кот-Суве локве.

тикање, -а, с. гл. им. пастирска игра сa пет прутића oд кукуријека који се 
вјешто пребацују прстима. – Док овце пландују у ладовини, чобанице се тикају док 
благо не крене из-лада.

тикнути, тикнем, свр. прохтјети се, сјетити се. – Једночке, муј мили брате, 
кад смо се враћали из-Бачке из бербе куруза, чекамо ти ми у Тополи воз, a мени нешто 
тикнуло запјевати и ја задологија из све снаге; равна Бачка, у-море пропала, ој!

тили, -а, -о, пр. моменат, брзи потез и сл. – Вук за тили час улети у-овце, 
зграби најбоље шиљеже и гигне у-шуму.

тимарити, тимарим, несвр. чистити и пазити коња. – Прави су тежаци 
редовно тимарили свое куње како треба и доликује.

тимор, -а, м. камењар, стијене на неком вису. – Над тимором орлови се вију, 
ускоци се по-шумама крију. нп

тиморина, -е, ж. велика спарина, оморина. – Силна е тиморина освоила, 
сигурно ће бити промјена времена.

тинта, -е, ж. мастило за писање. – Неко е пролијо тинту по поду и искаљо 
сву собу.

тинтара, -е, ж. глава. – Престани више баљезгати јер би муго лако добити по 
тинтари.
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тињати, -ам, несвр. догоријевати уз слаб дим. – Сјарни Јелка, ту ватру, видиш 
ли да тиња и само што се није утрнула.

тирит, -а, м. смјеша за питу. – Дедере жено, припреми тирит па испеци данас 
питу за ручак. ПВ

тиритуша, -е, ж. врста домаће пите у којој је тирит надјев. – Нек прича како 
коме пунира, али мени од тиритуше и гужваче нема бољије пита на свијету. ПВ

тискати се, -ам се, несвр. гурати се, правити гужву у неком простору. – 
Немојте се тискати, шта вам је, има мјеста за све.

тић, a, м. птиче, младо од птице. – Испо едан тић из гнијезда и разбијо се 
исподнашек прозора.

тићити, -им, несвр. гомилати средства, зарађивати. – Мало е ко бијо ваљат 
и тићијо ко Мића Јовашиновић из Баришића.

тица, -е, ж. птица. – Куда ме нуга пронесе, не виђо љешве и поштеније тице 
од-нашога врепца.

тишљер, -а, м. столар. – У-нашом је крају било тишљера ејбет, али ни едан 
није муго Стоену полити воде на-руке.

тишљерај, -а, м. столарска вјештина. – Млоги су се бавили тишљераем, али 
је Стоенов тишљерај бијо најбољи.

тиштити, -им, несвр. патити од нечега. – Има Драићка голему рану на-срцу 
што е одавно тишти отка јој умрије син. 

ткаља, -е, ж. жена која тка на тaри. – По цијелу зиму су код-нас ткаље 
сједиле за-таром и ткале штокојешта.

тканица, -е, ж. женски кајиш, опасач од тканине украшен на разне начине. – 
Богате цуре у-нашом крају су имале тканице на коима е било по-два реда сребреније 
и златније цванцика.

тљас, узвик који прати шамар по лицу. – Мрга приђе сину Ђоки пa му приљади 
неколике уз-уши, тљас, тљас, тљас, а све говори, овуд оћу, овуд нећу.

тљаснути, -нем, свр. ошамарити отвореним дланом по лицу. – Кад ћаћа 
тљасне уном својом шопаицом по образу, мене образ бриди по-три дана.

тма, прил. мноштво, бројност, пуно. – Родиле ливоде, има траве тма, не да 
се газити.

тмаст, -а, -о. густ. – Ама, разриједи овај креч, видиш да е тмаст и да се не 
море њиме кречити. Тмасти облаци се ваљају по-нашије брдије, стигла јесен нагло.

тмора, -е, ж. мора, оптерећење приликом спавања. – Микаила сатра и скаши 
несретна тмора, не зна жив шта ће от-себе.

тмуша, -е, ж. магла, слаба видљивост због магле. – Припази добро благо, 
велика е тмуша, муго би изненадити вук.

товити, -им, несвр. добро хранити стоку за продају. – Ћаћа е цијелу зиму 
товијо зекоњу пa га продо на дернеку у Книну.

тоицати, толишни, тоицни и толицни, -а, -о. мален тако као што је то. 
– Видијо сам јуче стара чоека, ама њуди, да ми је ико говоријо не би вјерово, није 
виши од аршина, ет тоицати колик тај мали Девин од четри године.

толи, везн. камо, камоли. – Не би ун ту пачарист никоме живу учинијо, толи 
мени, најбољем другару из дјетињства.
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толковати, -ујем, несвр. тумачити, објашњавати. – Немој мене питати, ено 
ти Симе Крунића нек ти ун толкује стогодњак.

толма, е, ж. гозба, весеље, прослава. – Велика е толма била код-нас кад се брат 
Лакета женијо.

тољага, -е, ж. дебела батина од дрвета. – Лончари се вазда са Убавчаније 
дегењаче дреновије тољага.

тор, тора, м. ограђен простор дрвеним љесама за стоку. – Под нашим селом 
је било млого торова за-овце.

торина, -е, ж. угажено мјесто на снијегу гдје овце једу сијено. – Југовина е, 
ора газити торине, није снијек прпав.

торити, -им, несвр. гнојити ливаду премијештањем тора. – Ђе се ливоде 
торе, ту е трава питома.

торњак, -а, м. пас шарпланинске расе који чува тор. – Торњак се зна и са 
вуком обрачунати кад су овце и тор у опасности.

торњати, -ам, несвр. брзо се удаљити са некога мјеста. – Чуеш ли шта ти 
кажем, торњај се овдален куд те очи воде и ноуге нусе и не иди ми више на-очи.

торокати, -ам, несвр. причати досадно и неповезано. – Жене алапаче торокају 
по-цијели дан и оговарају една другу.

торокача и торокуша, -е, ж. жена која торока. – Од жене торокаче у-кући, 
нема ништа горе и досадније.

торотан, -а, м. врста лошег дувана. – Дунијели курузари по пуне бисаге унога 
бачкога торотана пa по сву-зиму думагијају.

тоцилати, -ам, несвр. пилати дрва тупом тестером. – Најтеже је тоцилати 
дрва тупом тестером.

тоцило, -а, с. точак са брусом за оштрење. – Док се оштрило брусом и 
турпијом, није било оштећеније руку, a када се појави несретно тоцило, млоги су 
знали пребити руку јер нијесу тоцилу вјешти.

точило, -а, с. јарак у брдима куда се слијева вода. – Чим почну јесење кише, 
прораде точила и вода дере ниж-њи ко из бадња.

трабуњати, -ам, несвр. причати којешта. – Прекини више и не трабуњај, 
доста е твое приче цијели дан.

травељати, -ам, несвр. лагати, надовезивати лаж на лаж. – Све исан море 
некако слушати, али кад неко стане травељати и сукати лажи, е, ја окренем главу и 
одо за своије послом.

травуљина, -е, ж. висока и густа трава. – Освоила је велика травуљина 
купијере, мура се смјеста ићи плијевити и окопавати.

трагати, -ам, несвр. тражити, пропитивати се за згубљеним стварима. – Е, 
муј брате, пола вијека ти ја трагам за истином и тапијама на Рогуљину долину и 
нолику шуму пa ништа.

трагаче, трагача, pl. tantum. дрвена носила за преношење камена, пијеска и 
сл. – Цијели смо дан пренусили пржину горе испод Градишта на трагача и саписали 
од пустога умора.

траљав, траљава, траљаво. аљкав, спор, неспретан. – Не зови у косце дебела 
чоека јер је теркав и траљав пa више смета него што користи.
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траље, траља, pl. tantum. дрвени кош у којем се носи смеће и други терет. – 
Кад гране прољеће, ми у-воћњаку покупимо лишће и суве гране пa у-траља нусимо 
на буњиште и запалимо.

трбела, -е, м. мушкарац великог стомака. – Наш је Видесило бијо трбела сa 
трбувом до браде, али допанеш ли му шака, тешко теби.

трбосиса, -е, ж. овца која има велике сисе. – Код нас је свака овца трбосиса 
била скупља од овце чипице.

трбу, -ва, м. трбух, стомак. – Боли малога Млађена трбу, мура да расте дијете.
тревити, -им, свр. случајно наћи, потрефити. – Лани ми испо чакмак неђе иза 

челињака и тек га оитрос треви у-луку.
треница, -е, ж. дебела даска за прављење намјештаја. – Лазо и Ково Аћушин 

су резали треницу на-нашом терзијану пa би на-дан одрезали по-десет комада 
петице.

трзе, трзета, с. јагње које је касно ојагњено, негдје у мају. – Муј мили брате, 
никад трзе није мугло престићи ранче да га раниш медом и шећером.

трзинка и трзинкуша, -е, ж. овца која се отрзила. – Трзинка ти распе дупло 
више сијена од двије овце кое се на вријеме објање.

трина, -е, ж. остатак сијена у облику пљеве. – Врепци прео зиме чепркају по-
торина и трини тражећи себи кране.

трица, -е, ж. безначајна ситница. – То ништа не вриједи, све су то трице и 
кучине.

тричити и трчити, -им, несвр. ситнити нешто до безначајне вриједности. – 
Цијепајте крупнија дрва и немојте тричити јер ситна дрва брзо горе, a зима е дуга.

трлица, -е, ж. направа којом се одстрањује поздер из влакна лана или конопље. 
– Није лако одвоити поздер брез-трлице.

трлицало, -а, м. онај који трлица, рaди узалудан посао. – Наш Јован сваки 
дан обигра село по-пет пута ко какав трлицало и вазда прича исте приче кое ништа 
не значе.

трлицати, -ам, несвр. пилати нешто тупом тестером. – Уна два кукавца 
поваздан трлицају уном тупом тестером по буковије свраза.

трло, -а, с. привремено боравиште са стоком у природи. – Ђермани су имали 
трла горе у-Стојбина у-шуми.

трлог, -а, м. расуло, неред, разбацане ствари. – Већега трлога жива глава не 
виђе ко на Милића арману; нит се зна ђе тава ни ђе држак.

трнавац, трнавца, м. жигавац, грч који стеже мишић. – Кад спопану трнавци 
и пусти жигавци јаднога исана, не да се заспати по сву боговатну нућ.

трнапити, трнапим, свр. набасати, појавити се изненада. – У село трнапише 
Цигани ко да из торбе испадоше.

трнити, -им, несвр. вадити остатке сламе из жита приликом вршидбе. – 
Док се вршај приводи крају, жене грабљама трне сламу и уне крупније баздрљике 
стрњике.

трновача, -е, ж. њива или ливада у којој расту трњине. – Још су стари људи 
говорили; бадава е торити и гноити трноваче и утаман сасипати снагу, слабо рађају 
и тако ти је.
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трова, -е, ж. отпад, остатак без вриједности. – Кад се прегони чела, повади 
мед и истопи восак, ондак остане уна трова која не вриједи ничему.

трогодац, -ца, м. коњ који има три године. – Да ти знаш како е бијо тврд 
перчин у-нашега Пелешије, да му за уну едну длаку запнеш парипа трогоца, не би 
је ишчупо.

трогрлица, -е, ж. месингано звоно од три дијела гдје је једно у друго уграђено, 
тако дa је једно другом звечак. – Перука је имо најбољу бронзу трогрлицу на волу 
дешњаку која се чула скроз из Стекероваца до-Рора.

трожиц, -а, м. врста тамбурице сa три жице. – Кад трожиц зајеца, некаква 
струја подузме исана пa ти се и пјева и игра.

трокирати, трокирам, несвр. испустати гласове прилоком говора. – Кад Вицо 
Жерановић говори, трокира пa му се тешко разабирају ријечи.

тром, -а, -о. спор, тежак, слабо покретљив. – Пољићев банте је тром и није 
за трке вено за вучу.

троножац, -шца, м. столица за сједење сa три ногара. – Код-нас се сједало 
за-сопру на уне ниске троношце од буковине.

троп, тропа, м. талог од топљенога скорупа. – Ма, јој, мени је слађи троп от-
скорупа.

тропити, -им, свр. пасти, пропасти, штетовати. – Кад сам ти једноч, док 
сам бијо мали, тропијо сa уне наше старе шљиве, сав сам бијо од модрица и чворуга 
по глави.

трошак, -шка, м. издатак, потрошена средства. – Велики је бијо трошак око 
Јелине удаје, a како и-неће кад је била јединица.

трошали, пр. онај који воли потрошити и почастити. – Наш је Лакета бијо 
трошали, али је вазда имо и пара, ко да су му саме падале однекуда.

трошарина, -е, ж. предвиђени издатак, потрошња. – Колику су трошарину 
одредили Мијату за пута до Книна?

трошукати, -ам, несвр. лагано трошити у мањој количини. – Неће Саво 
ништа да ради вено помало трошука ћаћевину.

тртица, -е, ж. 1. дубока и опасна рупа. – Веле да су неки чобани набасали по 
нући на уну Тртицу више-Сланог дола и упали у-њу и да нико није осто жив. 2. дио 
карличних костију изнад репа. – Најслађе је месо сa тртице.

труд, -а, м. 1. рaд, залагање. – Велики је труд уложен док је вака кућа 
направљена, муј брате. 2. кувана печурка сa старе букве у лукшији која служи за 
припаљивање луле сa дуваном. – Покојни дид Попркан је вазда имо труда и дувана 
у шарпељу.

трудњача, -е, ж. флека на кожи од паљења труда. – Наши су стари затезали 
кожу изнад шаке и на-њој палили труд да направе трудњачу као знак православне 
вјере.

трупац, -пца, м. балван одрезан од порушеног стабла. – За вучу трупаца 
у-нашој шуми није и било вјештије од Врбљанаца.

трупина, -е, ж. унутрашњи бубањ дрвеног точка. – Покојни је Тодор бијо 
мајстор за-кола и правијо трупине и гобеље од букова дрвета, a палце од растовине.

трусити, -им, несвр. лагано сипати брашно, со, шећер и сл. – Код-нас зна 
изненадити снијек пa рано почне трусити по страна и отпочну мразови пa нам 
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смрзну купијери. Али ун од-Дмитрова све помало труси и не престае док не уваља 
цјелац до кољена.

труцкати, -ам, несвр. трескати по неравном терену. – Дрвена кола труцкају 
по-калдрми пa са-њи лако спане ракто.

трцити, -им, свр. додирнути нешто врхом неког предмета. – Само што га 
малко трци прстом у-ребра, a ун се врњаци, ко да га обад убоде.

туба, -е, ж. женска особа бабурастог носа. – Покојну су Станку звали туба јер 
је имала нус ко округли купијер.

тубаљ, -а, м. мушкарац бабурастог носа. – Нашла туба тубаља ко крпа закрпу.
тубаст, -а, -о. раван, зарубљен, без шпица. – Тубаст колац не иде у-земљу нити 

тупа коси у косције.
тувити, -им, несвр. памтити, сјећати се. – Није ова суша ове године ништа. 

Ми тувимо и-горе суше, посебно педесету.
туде, тудека, тудекаре, тудекарце, прил. ту, нa том мјесту. – Немој тражити 

торбе туде, тудекаре нема ништа. ПВ
туђа, -е, ж. туђа кокошка која залута у домаће кокоши. – Иш туђа, лова те 

дабогда однијела.
тузга, -е, ж. прљава и запуштена жена. – Дуго ће се памтити уна Звекаша из-

горњег краја као тузга која се неће родити више за емин година.
тузгав, тузгава, тузгаво. прљав, запуштен, умазан. – Тузгав исан ниђе није 

присто, ни говеда чувати.
тукати се, -ам се, свр. срести се, наћи се. – Ми смо се тукали ненадно на 

дернеку у-Мркоњићу кад смо куповали косе и алат.
тукнути, -нем, свр. мало заударати, осјећати се нa воњ. – Ово месо мало 

тукне, шта ти велиш Попркане.
тулија, -е, ж. метални прстен у точку кроз који пролази осовина. – Да није 

тулије, дрвена би се трупина брзо излизала и не би точкова нико надолијо.
тулумина, -е, ж. већи суд за вино, мјешина. – Марко пије тулумином вино, 

пола пије, пола Шарцу дае. нп
тумарати, -ам, несвр. лутати по пепознатом терену. – Дуго смо, дуго 

тумарали по Овчари док нијесмо избили на Вучије пољане.
тумбати и тумбарати, -ам, несвр. котрљати и превртати ствари. – Није 

паметно тумбати ништа a камоли ствари от цакла.
тумбесати се, -ам се, несвр. ваљати се низ стрмину. – Ено уне ијуде у 

Лисичијаку, шарке се за-њом тумбесале.
туња, -е, ж. воњ, непријатан мирис. – Осјећа се некаква туња, да није каква 

мрлина у близини.
туња, -е, ж. жена која се осјећа пa туњу. – Уна туња није никуда мицала из 

села и њен је сав свијет бијо от-Коића до Тулића.
туњо, -е, м. мушкарац који заудара туњом. – Нашо туњо туњу у туњаву гуњу.
тупити, тупим, несвр. говорити о питањима и темама које су мало познате, 

наглабати. – Друшкани само тупе и пресипљу из шупља у празно.
тура, -е, ж. 1. ред, обавеза. – Сад је твоја тура да враћаш овце. 2. сноп, 

смотуљак. – Милица е откала двије повелике туре беза од кетана.
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турати, турам, несвр. гурати, превртати. – Кад се купи сијено на ливоди, 
мушки вилама турају прет-собом веће гомиле сијена, a женскићи купе грабља.

туркесати, -ам, несвр. говорти турски. – Кад угледаше Турци да е плано 
Оџак и да се дим диже до-облака, започеше нешто туркесати и брзо појаше куње пa 
ошипучише према Лијевну.

Туркесница, -е, ж. пејоратив од именице Турчин. – Не мореш овије Туркесница 
прићи од пусте туње; сви базде на-лој.

турутва, -е, ж. пољска трaвa млијечног сока, добра за овце. – Доље у-Врањаку 
и Пландишту расте турутва, a кад се осуши ни-зоп јој није равна како е тешка.

тута, -е, ж. назив за збуњену и смушену жену. – Она е тута из Бошњака спора 
у раду ко бумбар.

туте, тутека, тутекаре, тутекарце, прил. ту, на томе мјесту. – Туте нема 
чоека за лијека, a камоли правога пријатеља.

тутнути, -нем, ср. ставити кријући нешто некоме у џеп. – Наши су ти 
службеници таки, не би ти што учинијо док му не тутнеш коју пару у-џеп да си 
Мајка Божија.

тутошити, -им, несвр. крити, прикривати. – Кад наш Симица прода кое јање, 
ун тутоши уно пара и крије у-прле јаме.

тучити се, -им с свр. присилно се сусрести. – Тучили су се тамо ђе се по реду 
говори и ђе се не отимају ријечи како коме пунира.

тушити, тушим, несвр. гушити, давити, стезати. – Е, муј брате, ко кад се 
не зна; наши стари нијесу знали вадити мед ис-кошнице пa су тушили челе, a то су 
велике грије код-Бога.

Ћ
ћа, партикула која значи, напоље, збогом. – Узми те свое ствари и ћа ис-куће 

да те више нијесам видијо вођекарце.
ћа-бу, фраза. гласно, бучно и без везе. – Нијеси имо шта чути од-њега. Сав ти 

је његов говор бијо обично ћа-бу.
ћаге, ћага, ж. документи, овјерени папири. – Ко нема ћаге, нема ни доброга 

посла; тако е било вазда.
ћаја, узвик за тјерање говеда. – Ћаја, вуци те не и㎃ели дабогда.
ћакати, -ам, несвр. тјерати волове дa вуку терет. – Ос насе, ос насе, ћа 

милоња, ћа зекоња. Ама, не ћака се тако јадна те и жалосна родила, звизни на волове 
и подвикни; ћа потегни, шта си стао!

ћакнут, -а, -о. луцкаст, ударен „мокром чарапом“ по глави. – Ун је малко 
ћакнут отка се родијо и још није дошо себи.

ћако, -е, м. отац, хипокористик од именице ћаћа. – Како те ћако није мало 
боље научијо да клепћеш ту косу?

Ћана и Ћане, -е, м. хипокористик од именице Станко. – Унај Ћана из Алапића 
је од рођења имо криву нугу, а Ћане Вујкића је и у деведесетој бијо ко момак; да му 
висак објесиш низ леђа не би се искривијо.
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ћап, узв. опонашање брзога хватања. – Лисица скочи иза кокошињца пa 
пијетла за-врат, ћап.

ћапати, ћапам, несвр. откидати, штипати. – Дјеца ћапају врућу питу ко 
мачак џигарицу.

ћапити, -им и ћапнути, -нем свр. згробити, украсти однијети крадом. – 
Стевиша није ни примијетијо кад му је неко ћапијо шлајбак на станици у-Бачкој 
Тополи кад се враћо из бербе куруза.

ћар, -а, м. корист, добитак. – Бијаде ли каквога ћара јуче на дернеку, деде ми 
приповиди Саветина?

ћарити, ћарим, несвр. зарађивати, добијати какву корист. – Јесте ли ви 
данас што ћарили у уној гужви и ковељанији на збору доље у Преоцу?

ћаса, -е, ж. врста кухињске посуде. – Шајко посрче по пуну ћасу вруће 
варенике свакога дана и никад се накашљати.

ћато, -е, м. писар, биљежник. – Наш је Ђука цијелога живота бијо ћато горе у 
граду ђе се издају којекакве пусуле и ћаге.

ћаћа, -е, м. отац. – У-муга ћаће није било тамо-амо, вено нако како ун вели, 
ако ли не послушаш, добијо си дрвену капу.

ћаћевина, -е, ж. очевина, наслијеђено имање oд предака. – Код-мене је 
ћаћевина велика, али има нас шест исетара, пa кад то подијелимо, ондак и-није 
нешто Бог зна шта.

ћевенак, ћевенка, м. диo тавана изнад улазних врата појате за сијено. – На 
ћевенак у појати сложили смо сламу да буде на промаи.

ћеип, -а, м. прохтјев, жеља. – Ја имам велики ћеип са-тобом малко 
проеглендисати о-нашом крају, јер си ти учеван чоек.

Ћеја, -е, м. хипокористик oд именице Чедо. – Давно е било кад је Ћеја погино 
код Бараћа кад се тобус скондрљо доље у Пецку.

ћела, -е, ж. голет, диo главе без косе. – Количачку ћелу има едан муј колега, 
јамлим да би рој мува на-њу муго стати.

ћемер, -а, м. терен гдје су некада биле зграде. – Цијели Ћемер код Видесилове 
зидине је обрасто трњином и шипињаком.

ћеранија, -е, ж. потјера, истрага. – Није било веће ћераније у-нашом крају ко 
кад су тражили Нокташа горе у-нашој шуми.

ћерање, -а, с. парничење, судско спорење. – Присјешће њима ћерање по 
судовије, тамо се не иде празне торбе.

ћерати, -ам се, несвр. потраживати своје путем суда. – Милићи су муга 
ћаћу ћерали по судовије да им се убиљежи пут прео-нашега армана, и ништа нијесу 
мугли ишћерати.

ћеретање, -а, гл. им. с. неукусан смијех. – Кад гоћ те нанесе пут горе крож-
Ђермане, чућеш гласно ћеретање, a не знаш чему се смију.

ћеретати се, -ам се, несвр. смијати се неприродно кaд нема разлога за смијех. 
– Уни нерадници код Цигине каване, ништа не раде већ се по-цијели дан ћеретају и 
шаликају.

ћер, ћери, ж. женско дијете, кћи. – Било е људи у-нашом крају па имали по-
девет ћери и све и лијепо и по реду поудали.
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ћети, -ћедем, несвр. хтјети. – Изгледа да Душан зове уну малу Инићића, али, 
ја се боим да уна њему неће ћети.

Ћетко, -а, м. хипокористик од именице Цвјетко. – Наш је Ћетко едно вријеме 
радијо у-шуми ко сјекач, а ондак отишо у Аустрију и зарадијо добре паре.

Ћето, -е, м. хипокористик од именице Цвијетин. – Ћето е бијо уна стара добра 
добричина каки се одавно не панти код-нас.

ћерћен, -а, м. поситан, некорпулентан мушкарац. – Нико ние бијо шпатни у 
цијелом нашем крају од унога ћерћена из Ремића.

ћећибанка, -е, ж. мали чекић код обућара. – Имали смо и-ми едну ћећибанку 
што е ћаћа дунијо из-Бачке.

ћиверица, -е, ж. ошишана или обријана глава. – Неко e Јошу Јовашиновога 
дерно керачом по-ћиверици, ено му кврге на глави колик купијер.

ћивот, ћивота, м. посмртни остаци, ковчег са моштима. – Има свијетлије 
намастира доље у Далманцији и у-њима леже ћивоти нашије светитеља.

ћивук, -а, м. врх брда, чука, издвојени вис. – Попеле се козе на унај ћивук 
више-Клачине, не море им вук прићи никако.

ћик, ћика, м. остатак испушене цигарете, опушак. – Е, какав сам ћик имо 
за-капом, али ми неђе испаде и ето, сад немам шта запалити.

ћика, -е, ж. мала лимена шољица за воду. – Принезде ми ту ћику воде да се 
напијем.

ћикара, -е, ж. пејоратив oд именице ћика. – Ђе се уна ћикара изгуби, иш чега 
ћу се напити воде?

ћикарица, -е, ж. деминудив oд именице ћикара. – Ниђе уне ћикарице, ко да e 
у-земљу пропала.

ћикица, -е, ж. деминутив oд именице ћика. – Кад пољар Илија ожедни, попије 
пo неколико ћикица воде у душак.

ћић, ћића, м. стриц. – Мени муј ћић сваки дан причо како e уловијо вука.
ћокан, -а, м. стаклена флашица суженог грла из које се пије ракија. – Мени je 

најслађе било пити ракију у Бараћије из унога некадашњег ћокана.
ћопав, ћопава, ћопаво. онај који храмље. – Мало e било села у-нашом крају да 

у-њима није бијо понеко ћопав и сакат.
ћопати, ћопам, несвр. храмати, шепати. – Наш je Јован од свое седме године 

цијелога живота ћопо на уној лијевој нуги, јер су му десну одрезали у Лијевну кад 
га e уела змија у Лукендића Бачуша.

ћопати, ћопам, несвр. халапљиво јести откидајући комаде прстима. – Гладни 
Доњепољци ћопају врућу курузу и мету ко мећава.

ћопо, -е, м. онај који је хром. – Наш је ћопо знао посркати по-девет кава до 
подне одајући по селу от-куће до-куће

ћора, -е, м. она која је оштећеног вида. – Баба ћора е живила преко сто година 
и пола зуба однијела у-земљу.

ћоратати, ћоратам, несвр. ходати по мраку тражећи нешто. – Док се не 
појави петреуље, ми смо ти ћоратали по-кући, палећи луч и стијење.

ћорати се, ћорам се, несвр. цјењкати се и размјењивати робу. – Раде се зна 
најбоље ћорати са тргоцвије на пијаци и никада није на губитку.
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ћорда, -е, ж. оштра и бритка источњачка сабља. – У руци му бријаткиња 
ћорда, сав јој балчак окован у-злато. Нп

ћорнути, -нем, свр. украсти, мазнути, зграбити. – Лаут само што е малко 
придријемо, некакви му ћорнуше лулу, а кака пуста лула била.

ћос, -а, -о. онај коме не расте длака на лицу па се и не брије. – Нема ти болан 
ништа глотније од ћоса чоека. Рашта ћос чоек нема дјеце, Бок сами зна.

ћосо, -е, м. назив за ћосава мушкарца. – Бијо е код-нас едан ћосо па се није ни 
с ким дружијо нити се икако женијо.

ћоша, -е, ж. Угао, рогаљ, ивица. – Крива ти уна ћоша на крову, би ли је муго 
како поправити. 

ћошак, -шка, м. угао, тијесан простор. – Покупи ту андрмољу па е склуни 
неђе у какав ћошак да не смета.

ћошоња, -е, м. човјек ћошкасте главе. – Куда нашек ћошоњу раније виле од-
несоше с прела?

ћуба, -е, м. чуперак косе изнад чела. – У Ремићије сваки мушкарац има ћубу 
изнад чела.

ћубан, -а. м. онај који има густу косу изнад чела. – Лако е нашом ћубану 
чешљати перчин прео главе кад има перчина на глави по-киле.

Ћубић, -а, м. презиме добијено по ћуби изнад чела. – Наши су Ћубићи поште-
ни људи да им нема равније надалеко.

ћув, -а, м. лаган вјетар, дашак. – Упекло е са свију страна, провријо музак у 
глави. Ниђе ћува вјетра да се јави и да малко рашћера ову оморину.

ћудати, ћудам, несвр. ударати, шутирати ногом. – Дјеца ћудају лопту по-
дворишту по -цијели боговетни дан.

ћуде и ћудере, узв. чуј, послушај. – Ћуде мене шта ја говорм, ко да сам сишо 
с памети.

ћуза, -е, ж. затвор, апс, прдекана. – Још кои дан па ће водити Рајкана у ћузу 
јер је покро Прибељције јањце.

ћукати, -ам, несвр. вабити кокоши на храну. – Ћу кока, ћу кока, ћу, ћу, ћу. 
Престани жено више ћукати, видиш да кокоши нијесу гладне.

ћукнути, -нем. појести нешто усласт. – Да ли се теби Јово ишта ћукнути на 
овај брезбрашници?

ћулати, ћулам, несвр. обилазити терен тражећи изгубљене ствари. – Не-
какви непознати људи ћулају око-наше цркве доље на-Грудина, има неколико дана.

ћулити, -им, несвр. стојећи нешто посматрати. – Чобан по-цијели дан стои 
код оваца и ћули да не-би изненадијо вук.

ћулумак, ћулумка, м. груби дрвени стуб пободен у земљу. – На свакој струги 
код-нас, била су по-два дебља ћулумка да стока не-би извалила љесе.

Ћулум, -а, м. презиме добијено по ћулумку. – Ћулуми су веле заварите, љути 
људи а пријеке ћуди. Нп

Ћулеглава, -е, ж. брдо изнад Млиништа које је добило назив по голети, тј. 
ћелавости. – Чим Швабе дођоше у-Босну, запе им за-око уно врело испод Ћулеглаве 
и одма сведоше воду на-двије луле доље ђе се прави штрека.

ћумез, -а, м. мали тијесни стан, рупа. – Сиротиња иза сваког рата није имала 
куће већ скрпи нешто ћумеза док не-стигне каква пумоћ за бољу кућу.
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ћунути, ћунем, свр. гурнути ногом, шутнути. – Мијо зграби капу Вици са 
главе па е ћуну неколика пута ко кад дјеца ћудају лопту.

ћопати, ћопам, несвр. халапљиво jeсти откидајући комаде прстима. – Гладни 
Доњепољци ћопају врућу курузу и мету ко мећава.

Ћопо, -е м. оној који je хром, који шепа. – Наш je Ђопо знао посркати по девет 
кава до подне, одајући пo селу от куће до куће.

Ћора, -е ж. она која je оштећеног вида. – Баба Ђора e живила преко сто година 
и пола зуба однијела у земљу.

ћоратати, ћоратам, несвр. ходати пo мраку тражећи нешто. – Док се не 
појави петреуље, ми смо ти ћоратали по кући, палећи луч и стијење.

ћорати се, ћорам се, несвр. цјењкати се и размјењивати робу. – Раде се зна 
најбоље ћорати сa трговције на пијаца и никада ние на губитку.

ћорда, -е, ж. оштра и бритка источњачка сабља. – У руци му бријаткиња 
ћорда, сав joj балчак окован у злато.

ћорнути, -ем, свр. украсти, мазнути, зграбити. – Лаут, само што e малко 
придријемо, некакви му ћорнуше лулу, a каква пуста лула била.

ћос, -а, -о. онај коме не расте длака на лицу пa се и не брије. – Нема ти болан 
ништа глотније од ћоса чоека. Рашта ћос чоек нема дјеце, Бог сами зна.

Ћосо, -е, м. назив за ћосава мушкарца. – Бијо e код нас едан Ђосо пa се није ни 
сa ким дружијо нити се икако женијо.

ћоша, -е, ж. угао, рогаљ, ивица. – Крива ти она ћоша на крову, би ли je мого 
како поправити.

ћошак, -ка, м. угао, тијесан прoстoр. – Покупи ту андрмољу пa e склони неђе 
у какав ћошак да не смета.

Ћошоња, -е м. човјек ћошкасте главе. – Куда нашега Ђошоњу раније виле 
однесоше с прела?

ћуба, -е, ж. чуперак косе изнад чела. – У Ремићије, сваки мушкарац има ћубу 
на челу.

Ћубан, -а, м. оној који има густу косу изнад чела. – Лако e нашем Ђубану 
чешљати косу прео главе кад има над челом перчина пола киле.

Ћубић, -a, м. презиме добијено пo ћуби изнод чело. – Ћубићи су поштени људи 
да им нема равније надалеко.

ћув, -а, м. лагани вјетрић, дашак. – Упекло e сa свију страна, провријо мозак 
у глави. Ниђе ћува вјетра да се јави и да мало рашћера ову оморину.

ћудати, ћудам, несвр. ударати, шутирати ногом. – Дјеца ћудају лопту по 
дворишту по цијели боговатни дан.

ћуде и ћудере, узв. чуј, послушај. – Ћуде мене шта jа говорим, ко да сам сишо 
с памети.

ћуза, -е, ж. затвор, апс, прдекана. – Још кои дан пa ће водити Ђосу у ћузу јер 
je покро Ђулумове јањце.

ћукати, -ам, несвр. вабити кокошке на храну. – Ћу кока, ћу кока, ћу, ћу, ћу. 
Престани жено више ћукати, видиш да кокоши нијесу гладне.

ћукнути, -ем, свр. појести нешто усласт. – Да ли се теби Јоко ишта ћукнути 
на овој брезбрашници?
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ћулати, ћулам, несвр. обилазити терен тражећи изгубљене ствари. – 
Некакви непознати људи ћулају око наше цркве доље на Грудинама, ево има 
неколико дана.

ћулити, -им, несвр. стајати и непомично нешто посматрати. – Чобан по 
цијели дан стои код оваца и ћули да не би изненадијо вук.

ћулумак, ћулумка, м. дрвени груби стуб пободен у земљу. – На свакој струги 
код нас, била су по два дебља ћулумка, да стока не би извалила љесе.

Ћулум, -а, м. презиме добијено пo ћулумку. – Jоj зулума од двају Ђулума, 
Ђулуми су веле заварите, љути људи и пријеке ћуди.

Ћулеглава, -е, ж. брдо изнад Млиништа које je добило назив пo голети, тј. 
ћелавости. – Чим Швабе дођоше у Босну, запе им за око оно врело испод Ћулеглаве 
и одма сведоше воду на двије луле доље на штреку.

ћумез, -a, м. мали тијесан стан, рупа. – Сиротиња иза свакога рата није имала 
куће већ скрпи нешто ћумеза док не стигне каква помоћ за бољу кућу.

ћунути, ћунем, свр. гурнути ногом, шутнути. – Мијо зграби капу Вици са 
главе пa e ћуну неколика пута ко кад дјеца ћудају лопту.

ћурлик, -а, м. и ћурлика, -е, ж. врста фруле, обични једноцијевни дувачки 
инструменат. – Ми смо правили ћурлик од-зобике, јер je зобика шупља.

ћурликати, -ам, несвр. свирати на ћурлику. – Ђурлик данас, ћурлик шјутра, 
научи се ћурликати.

ћускија, -е, ж. дебља метална полуга за вађење камена из земље. – Пунеси 
ћускију да извадимо овај камен на ливоди, смета косити.

ћустек, -а, м. 1.букагије, метална спона којом се вежу предње ноге коњу. – 
Свезали смо куњије нуге у ћустек да не-мугу бјежати. 2. скок из мјеста са примак-
нутим ногама једна другој. – Ускачу се смјеста из ћустека, али Јови, оној ајдучини 
,нико не оскочи.

ћута, -е, ж. одсјечени диo пања на којем се сјeди. – Примакни те двије ћуте да 
сједимо и људикамо.

ћутак, -тка, м. одсјечени диo балвана за цијепање дрва. – Одрежите неколика 
ћутка пa исцијепајте, нестало e дрва.

ћутаљ и ћутан, -а, м. незграпан, глуп и необразован човјек. – Ма, шта унај 
ћутаљ меље и баљезга , реците му да прекине да му jа не би узимо мјеру.

ћућулајкан, -а, м. мало луцкаст и весео мушкарац. – Је ли ико видијо нашек 
ћућулајкана данас у селу?

ћуш, узвик за тјерање свиње или магарца. – Ђуш, грница те претргла, шта 
стално ровиш испрет-куће.

Ћуша, -е, ж. хипокористик именице Душанка, Душа. – Нема љешве цуре од-
наше Ћуше у-по села.

ћушкати, -ам, несвр. гурати oд себе, понижавати. – Стално га ћушкају от-
себе ко какво сироче.

ћушнути, -нем, свр. понизити, увриједити и одбацити из друштва. – Мијата 
су друшкани ћушнули из службе и заборавили ко да није ни постојо.
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У
уајмити, уајмим, свр. ставити коњима ајмове на врат ради вршидбе. – Шта 

чекаш, уајми куње пa уводи у-вршај, видиш да се небо голуби и да ће промјена 
времена.

уапсити, -им, свр. ухватити, лишити слободе пo слову закона. – Јуче су у 
сред дана уапсили Симиџију и одвели у пржун; ваљда нешто говоријо што не ваља 
о држави и власти, кои ли ће ђаво бити.

убељити, убељим и убечити, убечим, свр. гледати упорно отворених очију у 
једну тачку. – Одмакни се от котла, шта си убељијо ко мачак у џигарицу.

убијеница, -е, ж. онај ко je добио велике батине пa болује oд њих. – Ено уне 
јадне убијенице Перине, одбило joj бубреге пa поваздан лежи пот кленићом.

убој, убоја, м. натечено мјесто на тијелу oд батина. – Иди кућо муја, дунеси 
о-тетке Драгиње унај убојни камен да направимо воде и дамо уној нашој двизици 
да e прође убој.

убраздити, убраздим, свр. заорати прву бразду. – Јуче смо лијепо окитили 
заворањ, посули лијес житом три-пута разбили jаe дешњаку на челу и прије подне 
убраздили доље у-Пржина.

убрусити се, убрусим се, свр. укочити се и постати крут као брус. – Убрусијо 
му се језик пa не море ни едне препелити.

увабити, увабим, свр. увести стоку на мамац у неки простор. – Једва смо 
синоћ увабили овце у-тор, нешто се узнемириле, кад ми тамо, a јеж у тору.

увала, -е, ж. дубодолина, драга између брда. – Кад смо сишли низ-Увале 
и кренули према Понорције, поче некаква рука и куњи се узнемирише. Мало 
застадошмо, кад три међеда на штрапуту пију воду.

увалити, увалим, свр. утрпати, убацити у неки простор. – Јуче, само што 
увалише една кола сијена у појату, проли киша ко из кабла.

уваљати, уваљам, свр. наслагати, нападати попут снијега. – Циелу e нућ 
падо крупан снијек и уваљо прео пола метра.

увано, 1. узвик пријетње, упамтићеш ти мене. – Е, та ће ти бешједа на-нус 
изаћи манитаја едан, али, утувићеш ме увано, бели. 2. зраз којим се обавезно испија 
чаша наискап приликом куцања. – Живијо увано!

увати, -ам, несвр. слушати, пазити, бити на опрезу. – Што ти тупиш зубе 
забадијава кад ун и не ува шта ти говориш.

увасолити, -им, свр. припремити глину дa одстоји за прављење кућнога 
посуђа. – Кад уни Инићићи увасоле гњилу пa направе бакре и пијуре, е, ејвала му 
мајци има ли бољије судова на свијету.

уверветити, уверветим, свр. запамтити, схватити. – Не да се Панделији ни 
едно слово уверветити да си Мајка Божија.

увиштити се, увиштим се, свр. укиселити се oд нечега, увоњати се. – Шта се 
ово увиштило вако у подруму, да није расо исцуријо ис-каце?

увор, увора, м. креста пијетла на глави. – Није било већега увора ко у едног 
нашега гигана, али га лова зграби испред кокошињца и однесе.
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увоштити, увоштим, свр. омекшати нешто као восак кад се oд њега прави 
свијећа. – Смири се да те не би увоштили овије прутом пa да упамтиш како се пречи 
почитује.

увргнути се, -нем се, свр. наслиједити особине предака. – Драго се сав уврго 
на покојнога Пољића од главе до пете.

увребати, увребам, свр. ухватити стрпљивим чекањем. – Кажу, увребали 
ђендари некакве лопове у-Старом Селу сa дуваном и румом.

увртити, увртим, свр. узети само један правац, мислити само једно. – Џабе 
ти je њему говорити и замлаћивати зубе, ун je увртијо у-главу само свое и нема силе 
која би га окренула на-друго.

уврчити, -им, свр. схватити, разумјети, запамтити. – То e за-њга посве 
тешко. Не море ун то уврчити за емин година.

увршити, увршим, свр. напунити неки суд дo врха или завршити врх пласта 
сијена у облику купе. – Напунијо ћаћа десет пуније вријећа ражи из уне долице у 
Мукиња и увршијо и, ништа се пресипљу. Увршијо Богдан зимски пласт, само тица 
море на-њему стајати.

угазити, -им, свр. стати ногом у блато или поравнати снијег гажењем. – 
Јуче сам ти набелаисо кад сам се враћо из-млина. Нанесе ме ђаво прео-Клачине 
пa угазим у-блато до кољена, едва кући догрља. Јуче смо угазили двије торине за 
метала овца.

угалити се, угалим се, свр. уљепшати се вријеме, умирити се. – Угалило се 
вријеме, присушиле се њиве, вакат орати.

угаљвати, -ам, свр. ући у просторију блатњове обуће. – Угаљваше радници 
и-шуме у уну бараку у Палежу и унијеше на нога траље блата.

угарак, угарка, м. комад дрвета запаљен сa једне стране. – Сјарни угарке на 
огњишту, видиш да ће се утрнути ватра.

углибити, углибим, свр. заћи изван циља, погријешити. – Ајкуна e у каурску 
вјеру углибила, узо јој шејтан разум.

углијати, -ам, свр. подесити, договорити. – Не бери бриге, све смо углијали и 
договорили ; кад ћемо по-младу и колико ћемо сватова довести.

угњети, угњијем, свр. сазрети и пријећи у фазу труљења. – Угњиле крушке у 
Видесиловој чаири, али ми нијесмо смјели ићи купити.

угњечити, угњечим, свр. притиснути, стиснути, смрвити. – Ми сваки дан 
угњечимо прасције пуно корито вареније купијера.

угрдити, угрдим, свр. убости оштрим предметом. – Приповиједа се да е 
Милош угрдијо Мурата анџаром у трбу пa му сва цријева исуко.

угрк, -а, м. ларва под кожом говеда oд убода обада. – На-мршавој јунади је 
све угрк до угрка по-леђије око ртенице.

угрљати, -ам, свр. yћи у нереду у какву просторију. – Чобани угрљаше мокри 
у Марканову козјерицу да се мало згрију и осуше.

угрцати се, -ам се, свр. упрљати се повраћањем. – Ено Баје напијо се пa се 
угрцо по трбуву скроз до браде.

угрушати се, -ам, свр. проварити се, пријећи из течног стања у грудвице 
сира. – Зекуља се отелила и сва се вареника угрушала.
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удворица, -е, ж. љигавац, дволичњак, улизица. – Никада удворица у-нашом 
крају није имо карактера и правије пријатеља.

удеверати, -ам, свр. удесити, уредити, направити. – Ми ћемо то удеверати 
нако како Бог заповиједа.

удесити се, -им се, свр. сукобити се, наћи се очи у очи. – Дуг је живот и дуго 
памћење, удесићемо се ми у тијесну сокаку, ја ти велим.

удика, -е, ж. љепота, понос, дика. – Ово е наша дика и удика, наш понос и 
наша јединица.

удика, -е, ж. листопадно удиково дрво. – Најбољи су пискови за-дипала од 
удике, то јечи, све се разлијеже.

удити, -им, несвр. 1. одвајати месо oд костију и правити yда за сушење. – 
Није лако удити месо. Не смију уда бити посве танка a ни посве дебела. 2. сметати, 
не пријати. – Што пијеш толику ракију кад ти уди, јадан не бијо, видиш да си се 
осушијо.

удлажити, удлажим, свр. увезати преломљене удове помоћу танких дужи-
ца. – Кад овца слуми нугу, ондак joj удлаже нугу дрвеније дужица и малко стегну 
жицом и, Бога ми, нуга брзо прерасте.

удница, -е, ж. дјевојка за удају. – Видере уне уднице Пиљине што се укочила 
ко да joj je колац у-леђије.

удрељити, удрељим, свр. усмјерити поглед у нешто отворених очију. – Шта 
си удрељијо, одмакни се отален и не сметај.

удрицкати се, удрицкам се, свр. усрати се, унередити се oд пролива. – Уни су 
се наели врућије жмара пa се сви редом удрицкали.

удробити, удробим, свр. намрвити хљеба у чорбу или варенику. – Лакета e 
удробијо у врућу варенику пола посачњака и све смазо док би длан о-длан.

удуљити се, удуљим се, свр. отегнути се вријеме дугим чекањем. – Бога ми се 
и Слобина женидба подобро удуљила и отегла.

уђељати, -ам, свр. насјећи ножем танких тресака за одлагање ватрe. – Ја 
сваки дан уђељам мало смрчовије тресака да матер лашње подложи ватру.

ужагрити, -им, свр. засјајити очима. – Пјан чоек ужагри очима ко гладан вук.
ужљевача, -е и ужљеуша, -е ж. јело oд пшеничног тијеста испечено у тепсији 

које је преливено кајмаком. – Гладну исану од ужљеваче нема ништа слађе.
узаврети, узаврем, свр. 1. узнемирити се. – Узаврела e сва Краина од Голубове 

буне. 2. прокључати на ватри. – Узаврела e вареника на шпорету, скидај покипиће.
узбацити, узбацим, свр. прикупити, покрчити. – Узбаци уно камење у ливоди 

да не смета кад почнемо косити.
узбијати, узбијам, несвр. 1. заустављати, сузбијати. – Иди узби овце, ено 

одоше у зијан. 2. вoдити рачуна о послу и обавезама. – Мени се чини да о уноме 
малом Мијајловом нико не води рачуна нити ко узбија послове око дјетета и зато е 
нако запушћен и каљав.

узбуцати, узбуцам, свр. изровити, испарати, поцијепати. – Нешто e узбуцало 
уну нашу ледину у Доловије, јамлим да су дивије свиње.

узвуцати се, узвуцам се, свр. започети бескорисна ходања, дангубити. – Све 
су прилике да се унај наш несрећило узвуцо и да од његове женидбе нема ништа.
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узгалачити се, -им се, свр. подигнути сукњу и показати голо тијело. – Уна се 
блеса Кикашина нешто проријечила с матером пa се узгалачила, Боже ме прости, ко 
да e сврцила с памети.

узглавница, -е, ж. мања њива поврх главне њиве која са њом има облик слова 
Т . – Наша e узглавница плодна и у-њој добро рађа све што се посије.

узгојатити, узгојатим, свр. просути пo кући ситно иверје и треске. – Деде, ко 
e ово узгојатијо по кући, нека нама почисти да не би мутка радила.

узималице, узималица, pl. tantum. двије сукнене крпе величине двију већих 
подланица које су спојене дебљим канапом помоћу којих се скида вруће посуђе са 
ватре. – Узми узималице пa извади тевсију ис пекаре да се пита олади и истишти.

узица, -е, ж. тањи и краћи конопчић oд вуне или пртенине. – Ђурага узе едну 
узицу, свеза јуници око главе и одведе je на дернек продати.

узјарцати се, -ам се, свр. узнемирити се, убрзати кретање у разним правцима. 
– Кад се начукнуло да ће Аустрија шљегнути вамо код-нас у-Босну, узјарцаше се 
проклети Турци пa стадоше ткати там-иамо ко муве брез главе, би реко, подасуло 
им мува, прошћеш.

узјогунити се, узјогуним се, свр. узбунити се, наљутити се. – Наше људе горe 
на уноме вијогузу није мугло ништа ужљутити вено неправда и каква протекција, a 
ондак се узјогуне пa e тешко владати ш њима.

узмоћи, узмогнем, свр. бити у прилици. – Кад узмогнеш, обиђи и ливоду ус-
пут доље у-Врањаку.

узо, -узла , м. чвор гдје je нешто свезано. – Дајде, развежи овај узо, не море се 
кунопац провући испод ове летве.

узобадати се, -ам се, свр. почети бјежати oд обада. – Чим мало пригрија, 
говеда се узобадаше и утекоше у ладовину под-букве.

узобадити, узобадим, свр. узорати ледину подјесен. – Узобадите ледину на-
јесен јер брез обадине, нема комадине. Рд

узрасти, узрастем, свр. стасати нарасти, сазрети. – Бога ми je унај клапц 
Шмијајлов узрасто, муго би се и женити.

узрети, узријем, свр. сазрети, постати зрео. – У Пољићевој башчи узреле 
шљиве, слатке ко шећер.

уи, императив oд глагола ујести. – Држи га шарове, уи га за гузицу.
уио, глаголски придjeв радни oд глагола ујести. – Јутроске je Вунин пас уио 

нашега Дулу за-нугу на Ђопиној куцаници.
уја, -е, ж. нарав, љутина, срдитост. – Не иди ћаћи на-очи и не казуј да си 

пребијо косу, ти знаш какве je ун ује, згромиће те жива.
уитро, прил. сјутра, ујутро. – Опремићемо куње уитро и потоварити пa ћемо 

ићи у -млун самљети нуве шенице.
ујавити, ујавим, свр. утјерати благо у неки простор. – Неђе око подне смо 

ујавили овце у кошару да ладују.
ујагмити, ујагмим, свр. зграбити први, дограбити. – Сједимо ти ми едне 

јесени код-блага горe испод Окретавца, кад налети вук изненада, ујагми уно најбоље 
шиљеже и клисну ш њим у-шуму. Шташ, пукни прстом за Мијатом.
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ујаити, ујаим, свр. смрзнути због велике хладноће по зими на мјесечини. – 
Окоробатило се небо звијездама, a Мјесец се попо на вр небеса; притегло од пустога 
мраза и ујаило, муго би нућас зец тражити матере.

ујалавити, -им, свр. ушкопити, кастрирати. – Јуче je тираз ујалавијо и-нашек 
и Перукинога ждријепца.

ујам, -јмa, м. надокнада за мљевење жита. – Бенићи су у Преоцу узимали 
по-двије оке ујма да самељу метар жита.

ујдурма, -е, ж. смицалица, сплетка, превара. – Дреновић је направијо силну 
ујдурму кад је намамијо Гајана да по-киши смаже на-Млиништа.

ујкати, -ам, несвр. ходати којекуда без циља. – Саво поваздан ујка пo селу и 
зјака, a ћаћа му сам коси доље под-Врањаком.

ујли, пр. склон љутњи и грубим реакцијама. – Миркан je бијо ујли и заварит 
чоек, само му мани прстом испред-нуса, одма би се побијо.

ујмити, ујмим, несвр. једна oд завршних фаза при вршидби жита. – Почели 
су ујмити, а убрзо ће извести куње из-вршаја.

ука, -е, ж. хучање вјетрова, бука. – Чује се велика ука од Шатора, биће 
кијамета и невремена.

укабулити се, укабулим се, свр. одлучити се, пристати на нешто. – Е, добро 
си се и-ти укабулијо пa дошо помоћи да убацимо сламу, Бога ми ће бити нешто 
о-тебе.

укајтити, -им, свр. уписати у званичне књиге, убиљежити. – Купили муи уну 
ливоду у-Пландишту од стрица Ђуре и укајтили у земљишне књиге.

укаљати, укаљам, свр. упрљати, осрамотити. – Укаљала, e образ и-себи и 
сваком свом от-сада пa до-вијека.

укебати, укебам, свр. ухватити некога након дуже потјере. – Укебало e уне 
лопове у-шуми ђе се нијесу надали.

укебачити, -им, свр. изведен облик oд глагола укебати. – Укебачило e Сајкана 
у лоповлуку и још га добро издегењачило пa одвело у бувару.

укелечити, -им, свр. опколити и ухватити кривца у тијесну простору. – 
Лазију e укелечило у тијесну сокаку, a мислијо e да му нико неће доакати.

укичити, укичим, свр. усмјерити поглед у неку храну. – Одмакни се отален, 
шта си укичијо у-жмаре ко мачка у врепце.

укласти, укладем, свр. насути кутлачом хране из већег у мањи суд. – Дело 
болан, уклади им тога врућа гра нека једу, видиш да су гладни.

уколијенчити, -им, свр. свезати коњу прве ноге да не може трчати. – Иди 
уколијенчи кулаша нека пасе око поете, да не иде долеко.

укољица, -е, ж. кочоперан човјек који се дуго спори око нечега. – Није било 
веће укољице од Здравила Стевишинога нити ће га бити док je свијета.

укркати, укркам, свр. 1. нападати велики снијег. – Цијелу e нућ падо снијек и 
укрко до кољена. 2. убити, ликвидирати. – Синоћ je ловац Марко укрко вука више-
Шумњака.

укркачити, -им, свр. ставити неки терет на леђа. – Млађо укркачијо торбу 
на леђа пa однесе ручак косције доље у Мукиње.

укркити, -им, свр. ставити дијете на леђа. – Деде, укрки малога Алексу на 
леђа пa га пунеси, видиш да се дијете уморило одајући.
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укрчити, укрчим, свр. покупити камење у ливади и oставити на једно 
мјесто. – Јесте ли укрчили камење из ливоде?

укршити, укршим, свр. наломити сувих грана за ложење. – Укршили смо два 
нарамка суве љесковине пa ћемо ложити ватру и пећи купијере.

улазарина, -е, ж. дaжбинa која се плаћа на улазу у пијацу. – У Книну e јуче 
улазарина била скупа, a раније није била.

улежати се, улежим се, свр. улијенити се, опустити се. – Бога ми се Пајо 
наодмаро и улежо, ишчупо би кобили реп.

улиште, -а, с. отвор за пчеле на кошници, лето. – На улишту врије ко у лонцу.
улчек, -а, м. варићак, мјера за жито. – Три пуна улчека жита иду у едну 

врећу, a у бисаге два.
уљез, -а, м. ожењен мушкарац који je прешао у женину кућу дa живи, 

домазет. – Максима су звали уљез јер je прешо жени у-кућу.
уљећи, уљегнем, свр. ући у неки простор. – Кад су пошли доље низ Рокин до, 

уљегоше у некакве вртаче и тјеснаце пa ни ићи напријед нити се вратири.
уметаљка, -е, ж. мјесто гдје се умеће, тј. баца камен са рамена. – Има една 

уметаљка горе испот-Суве локве ђе се чобани умећу камена с рамена.
уметати се, умећем се, несвр. такмичити се бацањем камена са рамена. – 

Уни се наши клапци по-цијели дан умећу горе на уметаљки код-локве.
уметач, уметача, м. камен који је одређен за бацање са рамена. – Донесоше 

два уметача, едан већи a едан мањи пa се стадоше уметати.
уметнути се, -нем се, свр. наслиједити особине предака. – Боже муј, на кога 

ли се унај мали Јованов уметно пa сваку даворију зна свирати.
Умировац, Умировца, м. кланац куда се с муком пролази гдје се умирало oд 

мећаве. – Прео Умировца кот-Катића, не би на крилије прошо кад уваља снијек и 
почне мећава замутавати.

умјет, -а, м. дуга метлица oд стрњике за скидање отпада са хрпе жита 
приликом превијавања на арману. – Умивају жене рпу умјетом од баздрљика, a слама 
се повјешала прео-љеса и врљика.

уморити, уморим, свр. усмртити, одузети живот. – Кад су Турци одвели 
Вујадина у проклето Лијевно, тешком су са смрти уморили.

умукнути, -нем, свр. ућутати, прекинути причање. – Реци му да умукне јер 
je досадијо и Богу и народу.

умучати, умучам, свр. заћутати, утишати се. – Нешто су нам ови мудрови 
умучали, мура да им je неко кроијо дрвену капу пa им није по-мјери.

унередити се, унередим се, свр. упрљати се, заказмачити се. – Ђотан се 
унередијо, ко да e у свињцу пренућијо.

унџара, -е, ж. удубљење у дувару за свијећу, шибицу, стијење и сл. – Код-нас 
су на-дувару биле по-двије унџаре сa страна.

ункаша, -е, ж. јабучица на предњем дијелу седла. – Љуто га e пиће обрвало, на 
ункашу наслонијо главу. нп

уњкати, -ам, несвр. ходати без циља, лагати и опањкавати. – Луторани и 
пробисвијети ништа не раде вено уњкају пo селу и куде поштен народ.

уортачити се, уорачим се, свр. удружити се, сложити се. – Уортачила се уна 
два лопова пa покрадоше све што им допане руке.
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упадати, -ам, свр. нападати много. – Снијег je упадо до кољена и створили 
се намети пa се ис-куће не море макнути.

упазити, -им, свр. видјети, примијетити, уочити. – Кад смо ишли у-лов и 
засјели на чеке, упазише нас звијери и ни една се не појави и-шуме.

упањити се, упањим се, свр. стати, укочити се попут пања. – Помакни се, 
шта си се упањијо ко да ти je колац у-леђије.

упевити се, упевим се, свр. уредити се, утегнути се. – Ено наше Мике, 
упевила се ко света Марија.

уперан, -рна, -рно. спретан, вјешт, сигуран. – Унај мали Божичин честит до-
бога и уперан ко каква дјевојка.

уперати, уперам, несвр. усмјеравати, планирати. – О, види ти мене ђе сам jа 
засјела пa сједим. Одо ја провиђати и уперати са-собом.

упиљити, упиљим, свр. усмјерити поглед полуотворених очију на неки циљ. – 
Упиљијо Кавара у едно печено јањеће ребро пa гледа како би га се докопо.

упискати, упискам, свр. испарити дугим варењем и кључањем на ватри. – 
Дунеси едан пискар воде пa доли у-гра да не би уписко и загоријо.

упицанити се, упицаним се, свр. налицкати се, обући се свечано. – Цвајка се 
данас упицанила ко да ће на-збор ко-цркве.

упиштаљичити, -им, свр. заклисити нешто у облику писка. – Како нијеси 
овај колац мало упиштаљичијо, знаш да туп колац не море у-земљу.

упљетњак, -а, м. метални украс у женској коси. – Набавило нашој Стоици 
сребрене упљетњаке доље у Книну од некаквога Талијана.

упоганити се, упоганим се, и упоганити се, им се, свр. заразити се oд какве 
болести. – Изгледа да се Клисара неђе упоганијо, асли je нагазијо неђе на-пасијак.

упрацијепити се, упрацијепим се, свр. утањити се и омршавити. – Ено Јоке, 
упрацијепила се ко сува љескова грана окресана.

упрдити, упрдим, свр. доказати, објаснити, средити чињенице у глави. – 
Прије би се Виторога превалила на-Прибељу него би Маркаћу упрдијо у-гаву едну 
едиту бешједу.

упријети, упрем, свр. притиснути цијелом снагом, погурати. – Стала кола на 
сред пута, a нема ко упријети да крену пa чекамо неће ли ко наићи.

упртачи, -а, м. кајиши који се стављају на рамена са теретом. – Притегни ми 
ове упртаче, објесијо ми се ранац скроз до крстију.

упрте, упрта, ж. ужад на торби која се стављају на рамена. – Ове ми упрте 
дугачке, дедере и мало приузми да ми je лашње нусити торбу.

упртити, -им, свр. ставити на леђа торбу сa упртама. – Лакета и брат Иле, 
упртише двије торбе и однесоше ручак ћаћи на ливоду у-Анићевку.

упртуша, -е, ж. сељачка торба сa упртама. – Јаој моја упртушо торбо, алај 
те je упртијо побро. нп

урвине, урвина, ж. врлетни и неравни терени на ливади или њиви. – Едне 
године узо Лакета да коси уне Пузрдине урвине доље у Ниновцу, пa кад je видијо 
како e то неравно и врлетно, све оставијо и вратијо се кући.

урећи, уречем, свр. опчинити, бацити уроке на некога. – Завежите дјетету 
црљене руде око-лијеве руке да га не би урекле урокљиве очи.
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Урљај, Урљаја, м. брдо сa којега се често отискује камен пa се чује орљање. 
– Више Чегара има Урљај брдо и кат пуше бура, отискуе се камење скроз доље до 
Зелића долине.

урљив, -а, -о. онај који je пријеке нарави, љутит, заварит. – Прекрајчани су 
урљиве нарави, али људевни и поштени људи.

усапити се, усапим се, свр. узнојити се oд рaдa, запјенити. – Куњи су се 
усапили вукући балване и у голу воду претворили.

усекнути се, усекнем се, свр. повући слину кроз нос у себе. – Усекни се јадан 
не бијо, висе ти те двије цоце ко два макаруна.

усирити, -им, свр. спремити некоме смицалицу и неприлику. – Бога ми je 
Устрија усирила Турције и налапушила и тамо оклен су и дошли.

усићити се, усићим се, свр. учестати у чему, сметати, досађивати. – Деде, 
одмакни се от котла, шта си се усићијо и укочијо ко проштац.

усован, -вна, -вно. љутит, цвркљив, вртљив. – Уне Калабе из Балаћа су усов-
ни и заварити људи да и нема жешћије испод небеса.

успоганити се, успоганим се, свр. помамити се, упалити се. – Нешто се уна 
пустаија Лајкметова успоганила, кои joj je ђаво, нико жив не зна.

успркос, приједл. упркос. – Ја то мугу склонити са пута од шале, али нећу 
успркос њему.

устакнути, устакнем, свр. ставити капу на главу. – Устакни капу на главу, не 
ваља се ићи гологлав.

устребати, -ам, свр. затребати. – Пунеси мало више пара, шта знаш, муре ти 
устребати.

устукнути, -нем, свр. повући се, попустити. – Пред будалом паметан вазда 
устукне и склони се у-страну.

утабачити, -им, свр. умекшати као кожу при штављењу. – Изгледа ми да e 
неко утабачијо Јошу, ено га не бијели зуба евту дана.

утаначити, -им, свр. договорити појединости око некога посла у детаље. – 
Не бери бриге, ми смо утаначили све око Остоине женидбе.

утворити се, утворим се, свр. умирити се лажно, глумити. – Видите ли да 
Лука не спава већ се утворијо пa слуша шта ми говоримо.

утолити, утолим, свр. примирити, зодовољити се једући и пијући. – Е, били 
смо ти посве изгладнили, али смо се саде малко опоравили вође код Неђе и колико-
толико утолили глад.

утор, -a, м. урез при дну некога суда гдје се уграђује дно. – Моj Боже, ко ли je 
овај утор направијо вако накарадно, ко да су му обе лијеве.

уторити, -им, несвр. правити утор подуторњаком. – Не зна свако уторити 
купусну кацу, зато сви муле Стоена да им направи праву кацу.

утрнути, утрнем, свр. угасити. – Требало би утрнути ту лампу, потроши се 
петреуље.

утувити, -им, свр. упамтити, схватити. – Е, веребога, утувићеш ти мене от-
сада пa за емин година.

утулити, утулим, свр. замијенити дан за ноћ, угасити. – Када приђе послу 
крај, нућ утули дану сјај. нп
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утушити, утушим, свр. угушити, удавити. – Наши би стари утушили челу кад 
би вадили мед јер нијесу имали правије суда за челе.

ућарити, ућарим, свр. добити корист, искористити. – И-ми смо ућарили 
нешто вајде от-коже и вуне на дернеку.

уцибрити се, -им се, свр. обући танко одијело по хладном времену. – Што си 
се тако уцибријо на овоме леду, брже иди обуци се боље, озепшћеш.

уциверити се, -им се, свр. обући танку и кратку oдјећу. – Спорашта се Сока 
уциверила нако пa joj пола гњатова голо?

уцаклити, уцаклим, свр. усјајити се као стакло. – Уцаклијо ведрикан, све ће 
нућас смрзнути и зец би муго тражити матере.

уцмекати, уцмекам, свр. убити, усмртити. – Нашли унога лопова доље под-
њива, уцмекало га ко пса.

учувијест, -и, ж. страшило, онај ко се претвара. – Унај се Толе утвара ко 
каква учувијест; каже да не море радити, боли га, бива, трбу.

уџера, -е, ж. скромна и сиромашна стара кућа. – Пошље свакога рата код-нас 
скрпе по коју уџеру док не направе бољу кућу.

уџерица, -е, ж. деминутив од именице уџера. – У Бјељавина вири испот-
снијега неколико уџерица уније Јокића из-Врбљана.

ушати, -ам, несвр. пазити, слушати. – Џаба ти je замлаћивати зубе, ун не уша 
шта ти говориш.

ушачити, -им, свр. искористити у мањој количини. – Јокићи су данас лијепо 
ушачили, продали су јањце на пијаци у Бараћије.

ушићарити, ушићарим, свр. добити неку корист. – Била e добра пијаца 
у-Рорије и Ђулуми су продали јањце и предобро ушићарили.

ушицати се, -ам се, свр. узнојити се и уморити радећи. – Данас смо се сви на 
ливоди ушицали косећи и купећи.

ушпијати, -ам, свр. угледати, примијетити. – Крију се ко змија нуге, не 
мореш и ушпиати да су ти четри ока у глави.

ушпарати, ушпарам, свр. уштедити, сачувати. – Танасија e ушпаро парe од-
вуне и воска да купи санице од Миланџије.

уштроити, уштроим, свр. кастрирати, ушкопити. – Дође унај јаловач из 
Вагана и уштрои нашега ждријепца док си дланом о-длан.

ушћуперан, -рна, -рно. супротно oд лијепог, накарадан. – Мили Боже, уне 
бетеге што e ушћуперна.

Ц
цаветине, цаветина, ж. одјећа, углавном старија. – Док се не појави бјелик 

и тивтик у земи, наше су матер уно цаветина ткале и кроиле од кунопаља и кетана.
цајка, -е, ж. назив за средњовјечну и способну жену. – Кад уна цајка из-Рудина 

иде путом, уне двије поле иза-ње само крешу, двица-трица, двица-трица.
цајкан, -а, м. милицајац. – Не голами Страило, ето цајкана, претевариће те 

пендрекачом по-леђије.
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цајо, -е, м. хипокористик oд именице милицајац. – Сваки цајо зна понеког 
одаламити пендреком, само ли му се мало успротиви.

цајош, -а, м. хипокористик oд именице милицајац са појачаном иронијом. – Е 
брале, кад цајоши пендрече, увијају се ребра ко теркија.

цакитати, цакићем, несвр. галамити крештавим гласом. – Свадиле се Јела и 
Аћуша пa цакићу ко двије вране.

цакла, -е, ж. свилена сукња која се сјаји као стакло. – Извадила Ђурђија нуву 
цаклу из ковчега и обукла пa отишла на-збор ко-цркве на Врби.

цакло, -а, с. и цако, -ла, м. стакло. – Разбила дјеца прозор a нема ниђе купити 
цакла под милим Богом.

цакум-пакум, фраза. пo мјери, одговара, таман. – Купијо Јоја од Маркана 
едан војнички шињел, цакум-пакум, стои му ко саливен.

цапин, цапина, м. алатка којом се помијерају балвани на лагеру. – Не-мугу се 
балвани слагати на лагер брез цапина пa нека прича ко како оће, ет.

цапити, -им, свр. угристи у моменту. – Кад је покојни Ђопо бијо мали, цапи 
га змија, уна рогата шаровуља у Лукендића Бачуша за-нугу и није било никаква 
спаса вено одрезати нугу.

цап-царап, фраза. муњевити угриз за врат. – Јуче упаде лисица у-наше 
кокоши и најбољега пијетла за врат, цап-царап пa стругну у грмове.

царза, -е, ж. сукња. – Наше цуре облаче на-збор царзу од чисте свиле.
царзан, -а, м. мушкарац у поцујепаном одијелу. – Е, муј Лајкмете, муј јадни 

царзане, има ли ико да ти те палаћуне пришије.
царзара, -е, ж. жена сa предугачком сукњом. – Симеуана je имала царзу скроз 

до-црне земље пa joj дјеца надјела име царзара.
цвајка, -е, ж. жена широких леђа и кукова. – Ни чврсто мушко чељаде не 

смије нашој цвајки у-шаке, камоли жена.
цванцика, -е, ж. сребрени или златни новчић као украс на женској одјећи. – 

Све су Малићке имале тканице и на-њима цванцике у-два реда; едан ред од-злата a 
други од сребра.

цвека, -е, ж. гвоздени клинчић на пети војничке чизме. – Шмијајло e све цвеке 
на-цокула подеро одлазећи на прело Кркачиној кући.

цвијелити, цвијелим, несвр. задавати некоме бол на разне начине. – Ко e 
цвијејијо дјецу удовице Анђелије, тај je код-Бога прегријешијо и душа ће му на-нус 
изаћи.

цвокотати, цвокоћем, несвр. дрхтати тако да се трескају зуби. – Кад код-
нас стегне зима, зуби цвокоћу од пустога леда.

цвркљив, -а,-о. нагле природе и брзих реакција. – Сви су Чегари цвркљиви и 
заварити a нарочито ови испод Дебељака.

цврљка, -е, ж. дрвени клинчић којим се нешто утврђује. – Удари едну цврљку 
у држалицу да брадвин не клапа, лашње је тесати јапију.

цврцнути, -нем, свр. попити гутљај ракије. – Ајмо Мијане цврцнути пo едну 
с ногу, пa куд пошло да пошло.

цебара, -е, ж. киша која непрестано пада. – Киша цебара цијели дан лије и 
скваси све до голе коже.
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цебати, цебам, несвр. обилно падати и квасити. – Ваздуги боговетни дан 
киша цеба из-неба из земље.

цебнути и цецнути,-нем, свр. пасти изненада на земљу и угрувати се. – Кад 
сам јуче цебно сa уне наше шљиве, нијесам муго устати за-по сата.

цергати се, -ам се, несвр. цјењкати се око неких ситница. – Миленко се зна 
цергати сa трговције ко нико из-нашега краја.

церекати се, -ам се, несвр. смијати се непристојно. – Немој се, кућо муја 
свачему чудити и церекати се, да те нарот узима на-зуп.

цибак, -а и цибаљ, -а, м. остатак крупније травe на њиви или ливади. – Под-
јесен се пo ливода и њива осуше уни цибакови траве пa запињу за-нуге ко какво 
баздрље.

цибаљика, -е, ж. крупнија сува трава у облику мотке. – Покупи цибаљике 
и-сијена пa избаци прео ограде јер то ни куњи неће да једу.

цибати, -ам, несвр. климати се. – Овај ми се зуп циба и боли ме, мураћу га 
вадити, нема му спаса никако.

цибнути, -нем, свр. помакнути нешто нагло. – Узе Ково едну грану крушке и 
малко цибну, кад пола торбе крушака паде на-земљу.

цибра и цибраша, -е, ж. жена танке и провидне oдјeћe. – Видере уне цибре 
каква e, пете joj се наобратно окретале.

цибре, -е, м. мушкарац који има на себи танку и провидну одјећу. – Куда се 
унај цибре упутијо пo овој мећави?

цибрило, -а, м. пејоратив за мушкарца цибру. – Не би унога Стевиловога ци-
брила привело памети ни десет попова пa да га свјетују сваки дан.

цибук, -а, м. врста хљеба, двопек. – Веле да e у Швабе бијо некакав цибук пa 
бијо сув, муго си укресати у-њга.

цива, -е, ж. жена дугих непокривених ногу. – Како уну циву није срамота 
пролазити испред људи нако голије крака?

цивара, -е, ж. пејоратив oд именице цива. – Састале це цивара, стиска и 
плиска пa еглендишу; чија je цура најљешва у селу.

цивикат, цивиката, м. такса која се плаћа при улазу на пијацу. – У Книну се 
плаћа цивикат и за ситну и за крупну стоку кад улазиш на пијацу.

циганија, -е, ж. неред, свађа. – Каква e то тамо циганија, оставте се тога , 
нијесте ви више дјеца.

циганити, циганим, несвр. изазивати неред, провоцирати. – Не баркај у-дјецу 
и не цигани, остави и да се играју, могу она и брес-тебе.

цигаршпица, -е, ж. цјевчица у коју се ставља цигарета рaди пушења. – Ко 
није имо лулу или цигаршпицу, није се ни сматро за пушача дувана.

циги-миги, фраза којом се изражава лагано и љигаво напредовање. – Ун ти 
то, све понајло, циги-миги и продаде и восак и вуну, a ми задрли цијену и нико 
ништа не-ушачи.

цигли, -а, -о. само један, једини. – Јовица e потрошијо све и цигли динар 
ћаћине зараде у Глишиној биртији доље у-Рорије.

цигуљати, -ам, несвр. свирати на инструменту са струнама. – Узо Рајко 
виолину пa поваздан цигуља и припија по-чашу ракије.
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цијеђ, -и, ж. вода у којој je прокуван букови луг. – Цијеђ најбоље избијели 
пртенину и опере перчин.

цијепац, -пца, м. 1. танка и уска њива у близини насеља. – У уном нашем 
цијепцу испод армана je танка земља. Није бразда дубља од рогушице пa плуг 
само тандрља. 2. диo тaрe за ткање платна. – Сломијо ми се едан цијепац у-таре, 
направде ми браене нуви, Бок ти дао.

цијук, -а, м. танак писак миша или нечега другог. – Чује се некакав цијук, 
погледајде шта e.

цијукати, цијучем, несвр. оглашавати се цијуком. – У-нашом купјеришту се 
накотили миши пa цијучу, a нема мачке да и тамани.

цик, -а, м. освит зоре. – У цик зоре, почињу пјевати први пијетли.
цика, -е, ж. вика, галама. – Каква е то тамо цика и вика, прекините више док 

jа нијесам тамо дошо?
цикнути, цикнем, свр. пукнути, разбити се попут стакла. – Бацише дјеца 

камен у-наш прозор и цакло цикну и распрска се на комадиће.
цице-мице, фраза. играти неку игру варајући и подваљујући. – Нема вође 

цице-мице, играј поштено јер се игра у парe.
циција, -е, м. шкртац, тврдица. – Није било већега циције од унога Никице 

Пољаревића од-Унца до Доца. Зар ун улити чоеку ракију, a, јок!
цјелац, -лца, м. дубок негажени снијег. – Наши тежаци сваки дан газе цјелац 

јер снијек прео-нући затрпа пртину.
цјепак, -пка, -пко. цјепљиво дрво, није усукано. – Унај комад јавора са-

Млиништа што ми je дао лугар Ђоко, цјепак ко цакло.
цјепана, -е, ж. комад отцијепљенога дрвета. – Лако е одбијати цјепане од 

цјепка дрвета, али кад је усукано, ондак је мука.
цјепаница, -е, ж. деминутив од именице цјепана. – Дунеси коју цјепаницу пa 

убаци у шпорет да се ватра не утрне.
цјепидлака, -е, ж. ситничар, циција, шкртац. – Нијесам ти ја цјепидлака ко 

поједини у селу, лако ћемо се нагодити око цијене.
цика-вика, фраза. галама дјеце на првоме снијегу. – Пао је снијек пa се чује 

граја и цика-вика од дјеце.
цик-цак, фраза. изломљено попут шаре у змије. – Лако ти је познати нашу 

шарку или поскока, у-њи је уна шара на-леђије цик-цак у милиметар.
цикнути, цикнем, свр. пукнути као стакло. – Цикну унај лед на-локви ко 

цако на прозору.
циле-миле, фраза. дволично, час овако, час онако. – Немој ти мени циле-миле, 

говори истину или ће мутка судити.
цилик, -а, м. звук црквеног или другог звона. – Звоно наше цркве у Стекеровције 

је имало најљешви цилик јер је имало у-себи млого сребра.
циликтати, -ам и циличем, несвр. оглашавати се звуком звона. – У-нашом 

крају, одма с прољећа, циличу бронзе трогрлице на воловије, a стада оваца се ваљају 
низа-стране ко обаци прео неба.

циљати, циљам, несвр. нишанити, гађати. – Спареница е знао циљати 
каменом из руке ко ис-пушке.
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цима, -е, ж. зељасти дио стабла кромпира изнад земље. – Биће купијера, 
искркала цима до кољена, само да не буде суше.

цимати се, -ам се, несвр. климати се, мрдати се. – Уно се нуво косиште 
расушило пa се цима, удари едну цврљку и утврди га.

цинци-линци, фраза. дјечија игра у којој се чује ова фраза. – Сад ћемо се 
поиграти мало цинци-линци пa ћемо се одморити, a ондак ћемо пити млијека и ићи 
спавати.

цинкарити, цинкарим, несвр. потказивати, одавати тајну. – Унај наш 
криво ништа не ради већ само цинкари и шпија ко ће доћерати свразу дрва и-шуме 
пa да га пријави лугару.

цинкарош, -а, м. онај који цинкари и сплеткари. – Чувај се ти Вагањана добро, 
јер су то цинкароши каквије ова земља није шчекала.

ципел-цуг фраза. строго утврђена траса кретања. – Наш Пелешија кад иде 
с ливоде, неће скренути куда е краће и брже, вено, ципел-цуг, путем около куда се 
возе кола сијена.

цирити, -им, несвр. упорно гледати кроз неки тјеснац. – Мијо поваздан цири 
иза врата ко пролази испрет-куће.

циција, -е, м. тврдица, себичњак. – Нема већега циције од Кудре у четри села.
цицијашити, цицијашим, несвр. шкртичити, уздржавати се од издатака. – 

Плати то, што цицијашиш, пa да идемо кући, прође дан.
циц-миц, фраза. израз за лагано помицање. – Бога ми, уни ти полако, циц-миц, 

и догураше пуну кацу кома до котла.
цицвара, -е, ж. укусно јело од паленте са кајмаком која је за Божић обавезна. 

– Најдраже ми је било огледати се на-цицвари да видим, има ли ме.
цича, -е, ж. велика хладноћа. – Од велике циче, заледи вода на облац у-локва 

и коритије.
цмакати се, -чем се, несвр. љубити се упадљиво. – Ништа уно двое не раде 

већ се пo цијели дан цмачу и мазе.
цмиголљити, -им, несвр. извлачити се лагано из каквог тјеснаца. – Пиле из 

јаета полако, цмигољи, цмигољи и на крају изађе.
цмиздрити, -им, несвр. плакати тихо сa прекидима. – Престаните више 

цмиздрити, досадиле сте и Богу и народу.
цмолити, -им, несвр. плакати тихо. – Бона Марo, престани више цмолити, 

није нико сузама повратијо никога и земље пa нећеш ни ти.
цок, цока, м. балван, дебље дебло дрвета. – Довуко Прњо смрчове цокове да 

пила треницу за-куће.
цокур, -а, м. надимак за мушкарца који je недруштвен. – Цокур сваки дан сам 

пјешке калаузи у чаршију, сам се враћа и не говори ни с ким.
цокуровка, -е, ж. цокурова жена. – Уна би цокуровка свезала два мушкарца 

док би реко, тамо се даље, ет како e била арна.
цондрати, -ам, несвр. досађивати се сједећи без икакве обавезе. – Што ви ту 

цондрате и отежете јаије, што нешто не радите, има у-Бога послова и за-вас.
цонути, -нем, цопити, -им и цопнути, -ем, свр. угристи зубима брзином по-

пут змије. – Перу e цонула змија за-нугу кад je прелазијо унај зидић испред Лакетине 
коларе.
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цотрљ,-а, м. ситан, неразвијен мушкарац. – Данас цотрљ није долазијо у зему, 
кажу да га боли трбу.

цоца, -е, ж. слина која виси из носа. – У Стевана вазда висе двије цоце из-носа 
ко два макарона.

цоцо, -е, м. онај који има цоце. – Цоцо е свакога дана одлазијо под кленић и 
ладово на кожуну по-цијели дан; ваљда га бољеле нуге, шта ли ће бити.

црвоточина, -е, ж. излучевина коју црви стварају у дрвету. – Ова е јапија пуна 
црвоточине и од ње се не мугу правити врата и прозори.

Цремушовица, -е, ж. рејон у шуми гдје рaстe цријемуша. – Данас смо били сa 
овца скроз испод Цремушовице.

Цривари, -а, м. назив за Ливњаке у гламочком крају. – Цривари од-нас купују 
све што стигну од купијера до меса и сира пa препродају доље у Триљу.

цријемуша, -е, ж. дивљи лук који рaсте у шуми у рано прољеће. – Цријемуша 
е здрава и наш би Чусте поијо по-пола вреће на-дан.

цркавица, -е, ж. ситница, мали добитак. – Наш Књаз прима оно цркавице и 
потроши за тридни све.

цркнути, -нем, свр. крепати, липсати. – Ама, што -ћете у-луку, дабогда црк-
ли.

црљен, -и, ж. вечерње руменило при заласку Сунца. – Велика е црљен тамо на 
западу, изгледа да ће промјена времена.

црљен, -а, -о. црвен. – Имо Ђуренда едан џамадан црљени, од црљене ризе са-
два златна пуцета под-грлом.

црница, -е, ж. квалитетна земља црне боје. – Наше долине су биле све од уне 
црнице земље, a у-њива е било пола пржине.

црномањаст, -а, -о. онај ко је црне пути, гарав. – Код-нас се више цијенијо 
црномањаст исан од исана сa жутије перчином.

Црнчевић, -а, м. презиме у Красинцу код Гламоча добијено пo боји лица. – 
Готово сваки Црнчевић има црномањасту главу и ријетко кои је друге варбе осим 
Инићића.

црнчити, -им, несвр. радити тешке послове као црни робови. – Јадни радник 
тегли и црнчи по-цијели дан у-шуми, и никат се не одмори како ваља.

цртало, -а, с. метално сјечиво које сијече земљу приликом орања. – И лемеш и 
цртало су нам ковали уни Мрђени ис-Пријана и то су ти били набес ковачи, не треба 
душе губити.

цуг, -а, м. цијев кроз коју се провлачи фитиљ у петролејке лампе. – Искривијо 
се цуг, поправи га и увуци нуви витиљ.

цугати, -ам, несвр. пити ракију са краћим прекидима. – Што сваки дан цугате 
ракију, на-нус вам тргла, дабогда?

цугнути, -нем, свр. пијуцнути мало, бити наврзан oд пића. – Ми смо ти јуче 
свратили нако уморни код Воина Докића у биртију и сногу цугнули по-неколике 
лозе, и Бога ми, загријаше нас добро.

цуко, -е, м. умиљато пашче. – Ђе набави тога цуку?
цура, -е, ж. дјевојка. – Одоше мумци на прело цура, а ти се картај и пуши тај 

торотан, мислиш да ће теби такоме доћи цуре саме.
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цуретак, -тка, м. дјевојчица oд дванаестак година. – Унај цуретак расте ко из 
воде Боже ме прости, протегла се ко кунопља.

цурица, -е, ж. женско дијете дo десет година. – Наш је Симо имо двије 
цурице, a ондак му се родиле још двије близанкиње.

цурик, узв. назад, повуци се. – Оп, оп, цурик, цурик, устави куње видиш ли да 
е балван запо за-камен.

цурикнути се, цурикнем се, свр. повући се уназад у једном трзају. – Цурикните 
мало куње за едан педаљ, нешто е запело.

Ч
чабар, -бра, м. дрвена кухињска посуда за млијеко. – Музиље сваког јутра 

музу овце у чаброве и варе варенику на огњишту.
чабрица, -е, ж. деминутив oд именице чабар. – Дјеца воле да им се намрви 

крува у чабрицу пуну вруће варенике.
чаво, чавла, м. специјални ексер за поткивање коња. – Кад одеш на дернек 

у-Мркоњић, дунеси чавала да поткујемо куње, отпашће им плоче.
чаврљати, -ам, несвр. говорити дјечијим језиком из прве фазе говора. – Све 

док не проговоре, дјеца чаврљају, јер неке гласове не мугу изговарати.
чадити, -им. несвр. димити, добијати гараву боју oд дима. – Чади нам овај 

шпорет, мураћемо га претресати да видимо шта му је.
чадоња, -е, м. вo који има боју као дa je био на диму. – Горе код-нас Вроваца, 

ријетко e бијо кои чадоња у тежака, a сваки други je или гароња или зекоња.
чађ, чађи, ж. прах од дима, гар. – Док не потекоше ророви и димњаци, вамо са 

Аустријом, код-нас je дим излазијо на баџу пa e сав таван бијо пун чађи.
чађав, чађава, ћађаво. онај који је поцрнио oд чађи. – Кад стриц Шајко вјеша 

месо на таван да се суши, сав се загари пa изгледа чађав ко да e спаво на тавану.
чађо, -е, м. мушкарац који има мрку боју лица попут чађи. – Муj Боже, ђе ли 

je наш чађо нако зачадијо?
чаира, -е, ж. ограђена ливада у близини насеља. – У Видесиловој чаири je била 

една крушка и, Бок ти je не убиће, рађала сваке свакате године.
чајати, -ам, несвр. дуго ишчекивати неке вијести. – Баба Василија e девет 

година чајала и чекала дида Милоша оће ли одаклен избити, a ундак, десете године, 
дид изненада бану из талијанскога ропства.

чајити, -им, несвр. јадити, патити, жалостити. – Не чаите жене за мртвије 
већ подижите ову нејач, сузама се нико није вратијо сa унога свијета.

чакараст, -а, -о. особа крупних очију. – Јелица e имала чакарасте очи, пa кад 
погледа њима, узме те некаква струја пa си пјан и брез ракије.

чакија, -е, ж. врста малога ножа на расклапање. – Когa муја чакија убоде, не 
треба му ни крува ни воде. нп

чакмак, -а, м. гвожђе којим се изазива искра приликом удара у кремен, оцило. 
– Муј дид Милош, кад се вратијо из талијанскога ропства, дунијо e са-собом некакав 
шарпељ и у-њем све што треба за луле; чакмак, дуванкесу, некакве мале машице и 
још штокојешта.
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чакшире, чакшира, pl. tantum. врста панталона oд дебелог сукна. – Наши су 
куповали у Книну и Бенковцу чакшире, али уни доље кажу бреневреци.

чакширан, -а, м. оној који носи чакшире. – Унај чакширан ис-Прибеље je 
нусијо чакшире у кое je муго стати још едан чоек.

чалабрцнути, чалабрцнем, свр. појести мало, тек да се замами глад. – Чим 
дођоше, чалабрцнуше мало чорбице пa одоше на штреку у-Млиништа крчити пут.

чалабрчак, -чка, м. оскудан ручак oд неколико залогаја. – Није чалабрчак исто 
што и ручак, муј Саветина. Газда има ручак, a сиротиња чалабрчак.

чале, -е, м. надимак за кочоперна мушкарца. – Није нашом чали свако завириво 
у торбу, брајкане муј.

чалија, -е, ж. растиње, макија, крупна трава. – Горе, изнад језера на Шатор 
планини, од пусте чалије и макије не мореш пролазити.

чалма, -е, ж. капа око које je замотан вунени пешкир да чува главу oд хладноће. 
– У-нашом крају су људи нусили чалме само у току зиме, и то уни што су им куће 
испот-шуме.

чамити, -им, несвр. чекати, надати се. – Дмитар по цијели дан чами код 
оваца да престане киша ромињати.

чамовина, -е, ж. општи назив за дрво четинара, смрче, јеле и бора. – Чамовина 
из Шатора и Старетине је усукана и није цјепка, а уна из Палежа и Рогуљине долине 
правна ко пушка.

чамотиња, -е, ж. неактивност, чекање. – Вође je, колико jа видим, пуста 
чамотиња завладала и тотални нерад.

чанак, -нка, м. округла дрвена посуда у кухињи слична шерпи. – Разбијо ми се 
унај чанак, вољелија би да ми je све карлице поразбијало a да e ун здрав.

чап, чапа, м. мјера, справа за одређивање дебљине даске. – Направи Јоја два 
чапа, едан за двицу a едан за петицу даску.

чапкати, -кам, несвр. скидати труње или које друге ситнице са каквих 
предмета. – Прођи се тога, што чапкаш поваздан по-себи, ваљда нећеш злато 
ишчапкати.

чапраз, -а, м. онај који кроји нaрoднy ношњу и јаше доброга коња. – Није било 
бољије чапраза од Црнолужана нити ће и бити док је свијета и вијека.

Чапразлије, Чапразлија, ж. дoбрe бињеџије на добрим коњима у витешкој 
oдoри. Овако се зове jeдно село у Љевањском пољу. – Све Чапразлије испод Динаре 
у Љевањском пољу славе Часне Вериге.

чар, -а, м. љепота, шаренило, бајковитост. – У прољеће, кад озелене наши 
гајови и окрајци, не море се чоек нагледати пустога чара и љепоте.

чарати, чарам, несвр. бавити се магијом, чаролијом. – Све ово несретне 
вјештице чарају, траг им се изгубијо дабогда.

чаркати, -ам, несвр. помијерањем угарака на огњишту изазивати искре. – 
Кад нам долази положајник, ми га поспемо житом, a ун ундак узме угарак пa чарка 
ватру и говори: колико искрица толико овчица...

чарни, -а, -о. црн, бајковит, очаравајући. – Дјевојка e свое очи клела, чарне 
очи да би не гледале... нп

чарнути, -нем, свр. разјарити ватру дa боље гори. – Узми машице пa малко 
чарни ватру да боље гори, нешто тиња, утрнуће се.
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Чароице, Чароица, ж. празник који пaдa 25. децембра a посвећен je обичајима 
тјерања вука oд насеља и блага. – Данас су Чароице, спремте се дјецо да видите 
вука што га je уловијо лугар Чедо.

чароичари, чароичара, м. учесници чароица. – Чују се клепке, иду чарочари и 
са-њима главни, Ђурага Шобат.

част, -и, ж. yглeд, поштовање. – То ти je род од части и поштења и отален се 
мореш слободно оженити.

чатрња, -е, ж. узак и дyбoк бунар у бeзводном крају, остатак oд старих 
Илира. – Уна наша чатрња у Мукиња има воде и кад је ниђе нема.

чачак, -чка, м. смрзнуто блато на путу. – Смрзло блато на путу од пусте 
циче пa се уватијо унај чачак, не да се одати по-њему.

чачкати, -ам, несвр. чепркати пo нечему, дирати. – Не чачкај нус, то не ваља, 
јесам ли ти сто пута реко.

чауш, -а, м. весељак у сватовима или моби задужен за церемонију и весеље. – 
Код нас никад није било свадбе бреш-чауша, јер би то било некако шушасто.

чвака, -е, ж. жена која више прича a мање рaди. – Уна чвака само меље и не 
затвара уста никако. Ама, како њу језик не заболи, томе се jа највише чудим.

чвакати, чвакам и чвачем, несвр. нешто пабирчити, узимати помало. – 
Перица мали не море кукавац ни јести ко друга дјеца вено чвака ко вребац.

чвегер, -а и чвока, -е м. ударац затегнутим прстом по глави, чволик. – Кад 
Вицо удари едан чвегер Здравилу по нусу, скочи му чворуга колик љешник.

Чвокић, -а, м. презиме у гломочком крају настало пo ономе који je дијелио 
чвоке. – Сви су Чвокићи радни и поштени људи.

чволикнути, чволикнем, свр. ударити некоме чвоку пo казни. – Кад Петар 
некога чволикне из шале, исто е ко да га е ударијо прутом.

чворуга, -е, ж. испупчење на тијелу у облику ораха. – У-нашога Милурде, све 
некакве чворуге поискакале по-тијелу.

чврка, -е, ж. жена која говори сама сa собом кад je нико не пита. – Не море 
паметан чоек добити ријечи од уне чврке за евту дана.

чвркнут, -а, -о. луцкаст, ограничених способности. – Што ш њим имаш икак-
ва посла кад знаш да е ун мало чвркнут.

чебурати, -ам, несвр. падати, излијевати се обилно. – Бијо е пролом облака 
пa вода чебура сa стрева у-жљебе и расипа се на све стране.

чеврнтија, -е, ж. окретање око себе за пун круг. – Кад се попнете на вр Шато-
ра планине, окренте се на чеврнтију пa ћете угледати Унац воду и Момчилову кулу 
крај-ње.

Чегар, Чегара, м. презиме у гламочком крају. – Сви су Чегари код-нас пакласти 
ко угарак, али има една сорта мало жућкастија и веле да е то дошло по женској 
линији.

чегрст, -и, ж. спор, свађа, омраза. – Да није каква чегрст међу Кајтезије па се 
вазда свађају?

чегртаљка, -е, ж. направа oд дрвета којом се плаше птице и звијери. – Да није 
уне чегртаљке што е Млађо направијо, све би наше вишње тице позобале за тридни.

чедо, -а, с. диjeтe које je тек проходало. – Ма, ђе ми се сакрило муе чедо 
мило?
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Чедо и Чеко, -е, м. хипокористик од именице Чедомир. – Човинов је Чедо 
радијо на штреки пa ондак бијо ложач на некаквом котлу, како веле.

чедност, -и, ж. невиност, безазленост. – Код-нас ти се чедност цијенила ко 
светиња и ко би је изгубијо, оцрнијо е обрас и своме деветом кољену.

чека, -е, ж. скривено мјесто у ловишту за ловца. – Најсигурнија е чека на-
дрвету јер понекад рањени диви вепар зна напасти ловца на земљи.

чекиња, -е, ж. густо крзно медвједа или дивље свиње. – Чекиња дивије свиње 
не ваља ничему, a међеђа би се добро продавала у Далманцији Талијаније.

чекињаст, -а, -о. оштре и грубе длаке као у звијери. – Горе код-нас унај Кудре 
иш-Ћослија има перчин на глави чекињаст ко у дивијега прасца, прошћеш.

чекићати, -ам, несвр. причати неповезано и неосмишљено. – Код Миће нема 
паметне бешједе, ун само чекића сам за-се и кад га нико не слуша.

чекрк, -а, м. уређај за намотавање пређе. – Скини Лазо чекрк са тавана да 
намутавам пређу у клупке.

чела, -е, ж. права, доказана, истинита. – Ово ти је чела истина сведно, видим 
ја тебе, ти видиш мене.

Челинка, -е, ж. пећина гдје су се настаниле пчеле. – У Челинки више Урљаја 
има чела, Бога ти питај колико, и нико не туви кад су ту дошле.

челињак, -а, м. пчелињак. – Иза-нашега челињака е била една трешња по којој 
су се дјеца пењала по-цијели дан.

челоња, -е, м. човјек великога чела. – Свак је знао онога челоњу из Доца ко 
најпоштенијег чоека у-Горњеом крају.

Челопек, -а, м. присојна страна брда која је прва осунчена. – Ниђе, куда ме 
нуге пронесоше и очи проведоше, не виђо више јагода и боровњача ко у-нашом 
Челопеку.

чељад, -и, с. народ, сви чланови једне породице. – Како ти је уно чељади кот-
куће о, Стеване?!

чељаде, чељадета, с. човјек, људско биће. – То паметно чељаде не би урадило 
што си ти муј Савука несретни.

чемер, -а и чемери, ж и м. горчина, јaд, бол. – У души јој је велика чемер и јад, 
трое јој је дјеце рано поумирало.

чемеран, -рна, -рно. жалостан, уцвијељен. – Ун је јадан и чемеран сa наком 
женом и добро е ун и при-себи, шта уна све чини.

чемерика, -е, ж. 1. веома горка трава слична срчанику. – Е, јадна ти сам 
вако несретна, да ми је сад грке чемерике попила би је од-јада и туге големе. 2. 
ожалошћена жена која живи горак живот. – Шта ће уна јадна чемерика сама и 
сиромашна; нико дрва набавити, нико ватре наложити.

чемрекати, -ам, несвр. говорити попут глухонијеме особе. – Гудан нешто 
чемрека, али му ни едне не мореш разабрати.

чепати, чепам, несвр. пажљиво ходати. – Ено Пријанчана по цијели дан 
чепају на-Калдрми и чекају вагун с курузије.

чеплијез, -а, м. пољска трава дугога листа из које расте дрвенасто стабло 
са сјеменком. – Највише има чеплијеза доље у-Врањаку и Пландишту.

чепркати, -ам, несвр. откопавати, разгртати. – Кокоши по-цијели дан 
чепркају на буњишту.
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чепрљати, -ам, несвр. правити прве кораке или огреботине ноктима по лицу. 
– Дјеца не знају пa стално чепрљају прстије по нусу и лицу.

чепушати, -ам, несвр. чупати траву из земље са коријеном. – Кад жене 
чепушају траву, често се посвађају пa се почепушају и за перчине.

черен, -а, м. решеткасти кош изнад шпорета за сушење кукуруза. – Кад би 
курзи били сирови, наши стари и послажу у черен да се суше.

черек, -а, м. четвртина меса од закланог брава. – Стевило би сваке године 
сушијо по едан черек говедине, a волијо е то суво месо више од Црновршчана.

черечити, -им, несвр. сјећи брава по кичми нa два дијела. – Ено Лујо закло 
јуницу па черечи, свака јој половина има по-триста кила.

черупати, -ам, несвр. скидати рукама перје са кокошке. – Сава черупа пијетла 
за ручак.

чесница, -е, ж. божићна погача украшена разним знаковима. – Кад се луми 
чесница, дјеца не трепћу гледајући ђе је цванцика.

чест, честа, често. редован, уобичајен. – Тетка Анђелија је чест и драг гост 
наше куће.

честит, -а, -о. добар, вриједан, поштен. – Честит унај мали Божин, ун ти неће 
проћи a да не назове, помози Бог.

чеша, -е, ж. свраб, чешање. – Чобана освоила чеша пa се по-цијели дан драња 
и чеше.

чешагија, -е, ж. гвоздена четка којом се тимаре коњи. – Девин перчин не би 
ни чешагија размрсила како се зачичо.

чиба, -е, ж. гнојна бубуљица нa лицу. – У Јоке све некакве чибе поискакале по-
цијелом челу пa и замутава рупцом.

чибица, -е, ж. деминутив од именице чиба, оспииa. – Кад ватра подузме дјецу, 
поцијелом тијелу се појаве уне ситне чибице.

чибуљица, -е, ж. гнојни чворић на кожи, исто што и чиба. – Кад се на образу 
појаве чибуљице, говорило се да дјеца расту.

чивија, -е, ж. 1. дрвени или гвоздени клин. – Поиспадале су све чивије из 
самара, мура да се расушијо. 2. утицајан човјек који има велику моћ у власти. – 
Станку се ти обрати, ун ти је велика и призната чивија.

чивилук, -а, м. вјешалица за одјећу. – У-шта бељиш јадан не бијо, ено ти 
кожуна на чивилуку виси од-јутрос.

чик, узвик којим се неко изазива на борбу. – Чик у-кости ако те мајка родила, 
да видимо ко е јачи.

чикати, -ам, несвр. изазивати на борбу понављањем узвика чик. – Ено 
Милице, цијело јутро чика Лакети и Кови да се понусају али уни не смију, стиде се 
Јоје Пољића.

чика, -е, м. озбиљан мушкарац средњих гдина. – Чика Милош се игра са дјецом 
пa им послије игре дае слаткише и дјеца га воле.

чилаш, чилаша, м. млад и вилован коњ. – Миле узја помамна чилаша пa оде 
испод Градишта у-тазбину у-Црни Вр.

чим прилог за вријеме у значењу док, пошто. – Чим дођу, реците им да ми се 
јаве.
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чимбур, -а, м. јело од јaјa и кајмака, раскравич. – Чимбур је укусан и лако га 
е спремити.

чини, ЧИНИ, ж. набача, мађија, опсјена. – Уна се њијева вижла некако 
промијенила ко да е неко на-њу набацијо чини.

чинија, -е, ж. већа здјела од дрветa. – Код нас се некада јело из заедничке 
чиније дрвеније жлица.

чинити, -им, несвр. стварати, правити нешто, рaдити. – Шта чините, јесте 
ли при себи, данас се не ради, светац је у црљеније словије?

чип, -а, -о. кратак, ситан, мален. – У-нашом пољу је трава чипа али је доброга 
квалитета за ситно благо.

чипица, -е, ж. кратка трава или овца малених сиса. – У Доловије има унај 
брчик, уна кратка чипица пa кад се покоси, остане ледина бијела ко сир. Овца чипица 
се разликује од овце трбосисе; има малене сисе прошћеш, и дае мање варенике.

чир, -а, м. загнојено мјесто на тијелу које много боли. – Раније је бивало на-
дјеци млого чирова, a отка се појавише доктури и уне игле што боду, нестаде и ко 
дланом о-длан.

чиса, -е, ж. комад влакна од лана или конопље. – Гребенаље вежу пртенину у 
чисе, a преље себи праве куђељу за-прешлицу од двије или три чисе.

чистунац, -нца, м. онај који је склон хигијени, уредан човјек. – Јамлим да од 
Ненада Радоје није било већега чистунца у-нашоме крају.

чистуница, -е, ж. жена склона хигијени. – Благо ти је уноме за кога пође уна 
Пеића чистуница.

читати, читам, несвр. рачунати, уважавати, признавати. – Ако Јово погоди 
плојом кељ, то се чита, ако промаши, то се не чита.

чича, -е, м. старији мушкарац сa брковима. – Ево Неђе, благо мени, оће чича 
да се жени, a тек педесету превалијо прео-главе.

чичак, -чка, м. сјеме репува у облику лоптице сa кукицама. – Запетљо се 
чичак Милици у перчин и није мугло ништа вено ошишати је на-нулу, a уна узела 
петнесту.

чичати, -ам, несвр. стављати чичке некоме у косу, везати се, запетљавати. 
– Немојте се дјецо чичати јер ћемо вас мурати ошишати.

чобан, -а, м. пастир, чувар стоке. – Мало кои наш мушкић до војске није бијо 
чобан, a кад се из војске врати, привати се посла у-шуми и руши уне мадре јелове 
и смрчове.

чобанин, -а, м. стaрији искусни чобан. – Ој Јоване, чобанине стари, вуци твое 
подавише овце. нп

чобанка, -е, ж. пастирица, жена која чува овце. – Завоље се чобан и чобанка 
по имену Јован и Јованка. нп

чобанија, -е, ж. група чобана у природи у игри. – Састала се пуста чобанија 
доље у Грлије пa заповрзла некакве игре старињске.

чобановати, -нујем, несвр. бавити се чобанским пословима. – Дмитар је 
цијелога живота чобаново доље у-пољу и ријетко е долазијо кући.

чобанче, -ета, с. дијете које чува јањце. – Велика е разлика од правог чобана 
до чобанчета јер чобанче не море чувати крупну стоку.
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чово и чоко, -е, м. хипокористик од именице човјек, назив за онога ко има 
велики углед. – Милекоња ти је бијо прави правцати чово.

чоек, -а, м. човјек. – Није било поштенијега и ваљатијега чоека од Јоје Пољића 
у цијеломе нашоме крају.

чоја, -е, ж. чоха, врста скупоцјенога ваљаног платна. – Код-нас су џамадани 
и јечерме били од чоје из Книна.

чојство, -а, с. велики карактер, морал, достојанство. – Нашије старије 
чојство е било света ствар и сами живот се за чојство улаго.

чот, чота, м. врх некога узвишења, вис. – На-нашем Курјаковцу, на уноме ош-
троме чоту, поваздан пуше бура и ту никакво дрво не расте.

чубре, -е, м. онај који има дебеле усне. – Видиш ли ти Микаило унога чубре, 
уста му ко да су га челе изубадале.

чубрило, -а, м. пејоратив од именице чубре. – Прођи се ти бона унога чубрила 
отковачкога, није ун теби права прилика.

Чубриловић и Чубриловић, -а, м. презиме по Чубрилу. – Код-нас је било 
некада Чубриловића, али су се раселили давно неђе око-Бање Луке.

чубура, -е, ж. мјесто гдје пaдa вода. – Чим почну јесење кише, у Склопу више 
Ремића појаве се чубуре на неколико мјеста и вода пада и тутњи, мугли би млини 
мљети.

чудило, -а, с. страшило, накарада, ругоба. – Боже муј на свему ти вала, каква 
су ово пуста чудила од ове наше млађарије?

чудо, прил. много, пуно у изобиљу. – Лукендићи су знали сваке јесени зарадити 
чудо пара продајући коже и суву пастрму доље у Лијевну, a знали су и до-Травника 
слазити.

чука, -е, ж. издвојени врх нa неком узвишењу. – У-нашом крају на сваком брду 
има по-нека чука ђе вјетар пири поваздан.

чука, -е, ж. коријен клипа кукуруза сa којега је скинуто зрно. – Сува чука е 
добра за-ватре и од-ње се зна по зими и шпорет усјаити.

чукља, -е, ж. рањено или суво стабло у шуми. – Лугар нам је у-шуми дозначијо 
неколике чукље да порушимо за дрва.

чукнут, -а, -о. приглуп, ударен, ограничен. – Ко е чукнут, не имај са-њим 
никаква посла, боље ти је.

чула, -е, ж. овца малених ушију. – Имали смо двије чуле пa смо едну продали 
a другу одредили у-пастрму.

чулин, чулина, м. ован малених ушију, a често и надимак за човјека који има 
оштећене уши. – Код-нас је ован чулин обавезно нусијо звоно и ишо пред овца ко 
предводник.

чумити, -им, несвр. гладан гледати упорно у храну. – Што сте укичили пa 
чумите у-ту питу, што се не склоните овдален?

чунак, чунка, м. прибор за ткање који се провлачи кроз нити. – Нађи ми едно 
кокошије перо да направим шврачицу за чунак.

чупа, -е, ж. кратка длака са животиња. – Наши су тежаци користили чупу 
за самаре и кумотове.

чупав, -а, -о. длакав, космат, рутав, руњав. – У Чегарије има една вела људи 
пa чупави и руњави по цијелу тијелу ко овце.
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чупо, -е, м. надимак за чупавога мушкарца. – У Баришићије наш је чупо имо 
најбољи воћњак; ваљда видијо у Аустрији како се воће узгаја.

чуст, -а, -о. јак, чврст, способан. – О, муј слатки брате, код-нас ти је било 
чустије мумака ко Краљевић Марко.

чусте, -е, м. мушкарац широких леђа и атлетске грађе. – Мум стрицу Јови, 
званом чусте, жив роп није смијо у-шаке.

чутура, -е, ж. овални плоснат суд за пиће. – Покојни дид Милош је вазда узасе 
имо барем пола чутуре ракије.

чутурица, -е, ж. војнички суд за воду који се носи на опасачу. – Свака част 
води, али чутурица ракије је спас војнику теренцу.

чутурило, -а, м. надимак добијен по чутури. – Зна ли ико куда е отишо унај 
чутурило?

Чушља, -е, ж. властита именица од глагола чушљати. – Наша е Чушља 
родила дванестеро дјеце брез-бабице.

чушљати, -ам, несвр. развлачити вуну у посебне праменове. – Жене по цијели 
дан чушљају вуну у Мијољкиној колиби.

Џ
џаба, прил. бесплатно, поклоњено. – Данас нема ништа џаба, a људи су некада 

давали и капом и шаком.
џабе, прил. узалуд, бескорисно. – Џабе ти је Мијашине, да ми поклониш торбу 

дуката, не мугу ти заборавити уну лањску лаж.
џада, -е, ж. друм, цеста, раван и праван пут. – Наљегоше на дугачку џаду пa 

одоше ка Дрвару граду.
џака, -е, ж. дуга врећa од пртенине. – Наши би у-Бачкој на-дан зарађивали 

по-пет џака куруза кад година роди.
џакара, -е, ж. жена која има џакасту гардеробу. – Што е била уна џакара у 

Поповићије, кажу да већега покарета није било од-ње.
џакаст, -а, -о. онај који је у облику џаке. – Ђе си погужво ово капута па ти је 

вако џакаст?
џакман, -а, м. добар мајстор, спреман човјек за све. – Мрђени и-Пријана су 

били прави џакмани у ковању разнога алата.
џамадан, -а, м. горња мушка одјећа од чоје украшена токама. – Перица 

Галешић је имо џамадан од чисте чоје и под-грлом двије златне токе колик двије 
шаке.

џебана, -е, ж. муниција, оружана спрема. – Краљ имаше кране и џебане, да 
ратује три године дана. нп

џевап, џевапа, м. цијена, плата, надокнада за неку робу или посао. – Није лако 
дати џевап у селу за кавгу и ларму, камоли у туђем свијету.

џелат, џелата, м. онај који извршава смртну казну, суров. – За вријеме Турака, 
како веле стари, џелати су мучили и убијали нас ришћане брез икакве судије и жалбе.

џелеп, -а, м. стадо оваца или крдо говеда. – Кад најури џелеп говеда у 
ладовину, бјежећи од обада, склони се на какво дрво, јер те мугу сатрати.
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џематом, прил. сее одреда, без изузетка. – Побила крупа све поље џематом и 
сва љетина бетерисала.

џепара, -е, ж. жена са много џепова на себи. – У сваком селу у-нас била е по 
една џепара пa није ни знала колико џепова има.

џепарац, -рца, м. ситнији новац за дневно трошење. – Код-нас се није знало 
за џепарац док вамо у-неки вакат не проради штрека Врањина и људи стадоше 
зарађивати паре.

џепарош, -а, м. лопов, онај који краде из туђих џепова. – Немој се ти сикирати 
за село, чувај се ти џепароша и гужве у граду.

Џепина, -е, м. презиме настало од именице џеп. – Мој ти се дид виђо доље у 
Каурије са некаквије Јовом Џепином пa од-њега купијо свирале и брат Млађо одма 
уврчијо и почо свирати.

џида, -е, ж. дуго копље са гвозденим шиљком на врху. – Турци су и на штаповије 
нусили џиде и са-њима боли јадну рају.

џикљати, -ам, несвр. расти нагло. – Пала е добра киша пa купијери џикљају 
ко из воде.

џилит, -а, м. копље или стријела за бацање. – Џилитом су се борили стари 
јунаци и ватали у-кости јуначке.

џилитати се, -ам се, несвр. 1. бацати џилит у неки циљ. – Мумци су се 
џилитали и бацали дуге штапове гађајући мету. 2. скакати, трчати крупним 
корацима. – Чобани се џилитају ко ждријепци на-ледини код-блага.

џиџа, -е, ж. шара, накит, играчка за дјецу. – Далматинке су у-наша села 
долазиле и продавале разне џиџе за вуну и жито.

џиџица, -е, ж. деминутив од именице џиџа. – Уне нусалице ис-Каура су 
доносиле разне џиџице и дрангулије пa и продавале за вуну и жито, a паре нијесу 
ћеле.

џолан, -а, м. бутна кост од коња или вола. – Добар овај џолан за скијање по 
леду. ПВ

џолануше, џолануша, ж. скије направљене од бутне кости које по леду јуре 
великом брзином. – Кад Никола стане на џолануше, пројури испод Петрова Врела ко 
муња. ПВ

џомба, -е, ж. искусна, сигурна и провјерена особа. – Не шали се ш њим, стара 
е ун џомба.

џомбаст, -а, -о. нераван и рупаст терен. – Није лако косити по џомбастој 
ливоди кад је јазавац изрови.

џуда, -е, ж. одјевни предмет, бунда, јакна. – Дај ми ту џуду да се загрнем, 
ледено е.

џукац, -кца, м. пас или човјек пaсије нарави. – Слушај ти мали, ако не прекинеш 
пушити тај дуван, пребићу те ко каквога џукца.

џукела, -е, ж. стари пас скитница. – Кад се стара џукела скита, то ти је знак 
да е његово одзвонило.

џумбус, -а, м. неред, кркљанац. – Изгледа да е синоћ у кавани код Каваре бијо 
велики џумбус док су све столице поломљене.

џумрија, -е, ж. стaријa особа штедљива и шкрта. – Не би од уне џумрије 
измамијо цигар дувана да се у-вјештицу претвориш.
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Џуџалија, -е, м. презиме у гламочком крају у значењу, мален, патуљаст. – 
Џуџалије су код-нас били признати и паметни људи.

џуџица, -е, м. ситан пјетлић, љутит и борбен. – Погледајде уног џуџице што 
се кочопери, молим те ко брата.

Ш
Шавија, -е, м. презиме у гламочком крају у селу Ваган. – Још нико није одго-

нетно шта значи Шавија, али ето тако се зову, што веле, отарамента.
шаин, -а, м. соко, назив за мушкарца соколова ока. – Родољуб је бијо прави 

шаин соколова ока. Зар оун промашити звијер, а, јок.
Шаиновац, Шаиновца, м. крај гдје је станиште соколова. – У Шаиновцу код 

Дрвара, вале се добром ракијом.
Шаиновић, -а, м. презиме по шаину или Шаиновцу. – Прича се да су Шаиновићи 

добри ловци и добре ракиџије.
шајкача, -е, ж. српска народна капа у облику чамца. – Стари су људи нусили 

шајкаче и личке капе, a ови млађи су ишли гологлави.
Шајко, -е и Шатан, -а, м. надимак добијен од шајкаче. – Мугa стрица Шајку 

су тако прозвали јер је стално нусијо шајкачу кад се повратијо сa Тирола из рата.
шајта, -е, ж. букова или чамова метарица дрвa. – Славкан је цијела свога 

вијека товаријо шајте на куње и износијо и-шуме.
шајцати се, -ам се, несвр. шетати се, проводити се. – Ено Мике у граду 

шајца се, абезила се дабогда, неће узети игле и плести.
шакати, -ам, несвр. сипати овчији ђубар из шаке по рецима кромпира. – 

Спремте се, данас ћемо шакати купијере у Башчина.
шакетати се, -ам се, несвр. ударати се шакама. – Изгледа да су се данас на 

збору Пољичани и Рорчани добро шакетали јер су неке одвели у пржун и затворили.
шал, -а, м. топли вунени пешкир. – Ми замутамо главу шупљикавије шалом 

од-вуне по зими и не море ти лед ништа.
шалабајзер, -а, м. малоуман човјек. – Прођи га се, видиш да е ун обични 

шалабајзер.
шалакурија, -е, ж. безазлена игра више учесника. – Каква е ово шалакурија и 

гужва?
шаликање, -а, с. шала, уживање у шали. – Доста е више тога шаликања, 

узмите пa нешто радите корисно.
шаликати се, -ам се, несвр. шала, разонода. – Пуштите дјецу нек се малко 

шаликају јер је то за-дјецу здраво.
шалица, -е, ж. мања шерпа у кухињском посуђу. – Попи ову шалицу кисела 

млијека да се малко разбркнеш.
шаловати, -ујем, несвр. прaвити дрвени оквир за излијевање темеља од 

бетона. – Јуче смо шаловали темељ за нуву кућу.
шапа, -е, ж. стопало са канџама код звијери. – Људи, јуче сам видијо међеђе 

шапе у-шуми насред пута и заледијо се о-стра.
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шапорити, -им, несвр. говорити тихо, шапутати. – Уно двое поваздан не-
што шапоре измеђусе.

шарава, -е, ж. крава разне, шарене длаке. – Отелила наша шарава волу има 
евта дана.

шараман, шарамана, м. дуга блања за равнање даске. – Деде, не залази иза-
каце, тамо су ми шарамани.

шараљика, -е, ж. предмет у кухињи којим се шара пециво. – Опери ми 
шараљике, правила би колаче за-славе.

шарпељ, -а, м. врста мушке кожне торбе. – Кад се покојни дид вратијо из 
Италије из ропства, дунијо е едан шарпељ и вазда га нусо узасе.

шарпељаш, шарпељаша, м. онај који носи са собом шарпељ. – Попркана 
су звали шарпељаш јер је имо највећи шарпељ што га није било у Турчина ни у 
Каурина.

шаруља, -е, ж. шарка змија, риђовка. – Ако нема миша у купијерије, пази се 
змије шаруље, уна и је потаманила.

шаровуља, -е, ж. крупна змија шарка. – Кад угрије прет-кишу, уне гадне 
шаровуље се грију на-сунцу пa и о-стра не мореш глети.

шашав, шашава, шашаво. луцкаст, малоуман. – Прођи га се, видиш да е мало 
шашав и ћакнут.

шашавица, -е, ж. шашава жена. – Ја не би имо посла с каквом шашавицом 
пa се никад не оженијо.

шверати, шверам, несвр. ходати ван правога пута. – Уни не иду куда е Бок 
одредијо вено вазда страњају и шверају ван пута.

шверц, -а, м. забрањено кријумчарење робе. – Чим је несретна Аустрија 
дунијела пару у-наш крај, појавијо се и несретни шверц дуваном и румом.

шверцар, -а, м. кријумчар, препродавац робе. – Највише је било шверцара 
оздо из Каура па е то шверцовало дуван и рум прео-Грава сваког свакатога дана.

шворц, -а, м. пропаст, губитак новца. – Ун ти је шворц, нема ни кинте у џепу, 
све прокоцко и пропијо.

шврака, -е, ж. сврака. – Наврањиле се несретне швраке па уно пилади 
покупише, Бок и прокло.

шврачица, -е, ж. коријен пера од кокошке који се ставља у чунак приликом 
ткања на тари. – Нађде ми едно перо кокошије да направим шврачицу за чунак.

шева, -е, ж. овца или жена која храмље. – Веле да се удала уна шева и Старог 
Села у Караизовце. Уна наша шева облизнила два женска јањета.

шевати, -ам, несвр. храмати. – Марију убо трн у пету па шева цијело прољеће.
шеверин, шеверина, м. палидрвце шибице. – Имаш ли ми кои шеверин дати 

да припалим цигару.
шево, -е, м. онај који шева, храмље. – Николу је све село звало шево јер је имо 

криве нуге па е цијела живота шево и није муго ништа радити.
шега, -е, ж. шала, забава, смијех. – Нико није умијо направити шегу на прелу 

ко наш Спареница.
шегати се, шегам се, несвр. шалити се, забављати се. – Кум Родољуб се знао 

шегати и шаликати по-цијели дан.
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шегачење, -а, гл. им. с. забављање уз запостављање рада. – Маните се људи 
шегачења, косте ливоду, прође дан.

шекерић, шекерића, м. коцкица шећера, цукрица. – Дунијела нам ујна Савка 
у зобничици шекерића.

шекретати, шекрећем, несвр. ходати заносећи ногама ван пута. – Јадни 
Ниџо не море ићи правије путом већ шекреће ван пута там-иамо.

шеледати, -ам, несвр. ходајући кривудати одступајући од правога пута. – 
Устављај, шеледају кола, поиспадале шпице.

шена, -е, ж. игра додавањем лопте. – Код нас се дјеца највише играју шене 
на трави.

шенати, шенам, несвр. 1. играти се шене. – Дјеца се шенају на Шајкином 
арману. 2. варати некога и „вући за нос“. – Уватило га на „празну зобницу“ пa га 
шенају там-иамо.

шеница, -е, ж. пшеница. – Ове је године родила шеница добро и крупна ко 
рибије око.

шенути, шенем, свр. скренути сa здравог разума. – Не мислите на-њга, ун је 
одавно шено и није ни за какав рад.

шепав, -а, -о. онај који је хром, ћопав. – Шепав чоек није за дуга путовања 
нити за тешке послове.

шепати, -ам, несвр. храмати. – Ниџо е цијела живота шепо на обе нуге јер 
није било лијека за његову болу.

шепер, шепера, м. чвор сa којим почиње сукање љескове гужве. – Не зна свако 
започети шепер и усукати гужву за-плуга.

шепурити се, шепурим се, несвр. хвалити се, истицати оно што не постоји. 
– Кад се гладан наије, шепури се ко каки газда.

шер, -а, м. дјечија игра на снијегу. – Оћемо ли се поиграти мало шера на 
Шајкину арману?

шерап, шерапа, м. шараф. – Неко е ове шерапе тврдо приврно пa се не дају 
никако одврнути да ти је снага ко у дива.

шерати се, шерам се, несвр. играти се шера на снијегу. – Ено дјеце шерају се 
на снијегу, зовте и у-кућу, преладиће се.

шервањити, шервањим, несвр. обилазити око неког мјеста. – Чобани по-
цијели дан шервање з благом око Окретавца.

шерет, -а, м. шаљивџија, забављач. – Наш је Пељиса бијо шерет каквога земља 
није шчекала.

шесан, -сна, -сно. подесан, згодан, намјештен. – Све му е шесно и на-мјесту 
да немам ријечи примједбе. Рд

шешити се, -им се, несвр. заносити се ругати се. – Ђе си се ти мали родијо 
пa се тако шешиш на ове наше обичаје?

шиба, -е, ж. мотка којом су се тукли непослушни ђаци. – Вели учитељ 
Црнчевић; сјутра сви донесите по-двије шибе у-школу.

шибе, узвик којим се тјера пашче. – Шибе отален вуци те поели, што не идеш 
за овца.
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шибити, -им, несвр. сјећи младе гране са букве и лијеске за исхрану коза и 
оваца. – Малићи су се вјешто прокрадали испод Пролина брда и шибили љескове 
гране за козе по Тубањи.

шија, -е, ж. врaт. – Унај Мијајлов извуко шију из колијера пa се свему смије 
ко да е ван-себе.

шијан, -а, м. онај који има дуг врaт. – Већега шијана није било од унога Жуће 
из Видимлија.

Шијановић, -а, м. презиме или надимак по шијану. – Мића Шијановић је бијо 
сув ко грана, a попити ракије за-два чоека.

Шијановка, -е, ж. Шијанова жена или из родa Шијановића. – Наш се Божо 
оженијо од Шијановића и дово уну Шијановку ко горска вила.

шијун, -а, м. јак ејетaр који носи кишу у таласима. – Чим мало навије јесен, 
почну шијунови дувати прео-поља.

шика, -е, ж. огругла дрвена лоптица за игру шикања. – Кад је шика ударила 
Јошу у-уво, глава му се надула ко главица купуса.

шикара, -е, ж. густа пепроходпа шума са ниским растињем. – Шикара није за 
грађу, али је добра за дрва.

шикљати, -ам, несвр. излијевати се у јаким млазевима. – Из-ране му шикља 
крв ко из бадња, Богa ми неће дуго.

шило, -а, с. шиљаст ексер као обућарски прибор. – Нема муга шила ко да е 
у-јаму пропало.

шиљак, -љка, м. заоштрен штап на врху у облику шила. – Ђе су уни шиљци 
да забодемо у навиљке да и вјетар не превали?

шиљат, -а, -о. заоштрен у облику шила. – Нијесу вам ови шиљци најбоље 
шиљати пa теже пролазе кро-сијено.

шиљег, шиљега, м. ован од године дана. – Имамо два дебела шиљега; једнога 
ћемо за Божић, a другога ћемо продати.

шиљеж, -и, с. младе овце од године дана. – Продали смо шиљеж и јарину 
у-Рорије, долазили трговци из Далманције.

шиљеже, -ета, с. бравче од године дана. – Кад се прода покоје шиљеже прео-
љета, море се некако деверати.

шиљегвица, -е, ж. женско бравче од године дана. – Шиљегвице се остављају 
за напретка, a старије се овце продају.

шимла, -е, ж. кратка тесана даска за кров сеоске зграде. – Код-нас су се 
зграде покривале шимлом и треском све док се не појави цријеп.

шимлашица, -е, ж. зграда покривена шимлом. – Ми смо ти имали појату шим-
лашицу и кућу циглашицу.

шимлени, -а, о. кров који je направљен oд шимле. – Све су код-нас шимлени 
кровови у селу на-кућа, a на појатама e бијо и о-треске.

шиња, -е, ж. танка трака плеха или пружна шина. – На купусне каце смо 
стављали дрвене обручове, а на-качице за сир обручове од тање шиње.

шипарица, -е, ж. дјевојчица од дванаест до петнаест година. – Тешко е 
шипарици заповиједати, муј мили брате.

шипило, -а, с. танка летвица која спaјa двије даске преко утора. – Расушијо 
се и размако под у-кући, испала сва шипила.
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шипињак, -а, м. грм шиповога дрвета. – У-нашом крају, што роди, што не 
роди, али шипињаци и трњине роде сваке свакате године.

шипка, -е, ж. дуга метална или дрвена полуга. – Собе смо преграђивали да-
скама пa на-даске прибијали шипке и ондак по-шипкама бацали малтер.

шипкарица, –е, ж. Ексер од пет центиметара за шипкање. – Купи ми два-
кила брокве шипкарице, шипкаћу гањак.

шипкати, -ам, несвр. прибијати шипке ексерима на преграде рaди малтерења. 
– Шипкали смо двије собе пет пуније дана да бацамо малтер.

шипучити, -им, несвр. ићи далеко и напорно у једном правцу. – Кум Симо и 
брат Лакета су сваке године, док се нијесу оженили, редовно шипучили у-Врбљане 
на-збор на-Малу Госпоину.

шиц, узвик за тјерање мачке. – Шиц отален, дабогда не цркла.
шицати, -ам, несвр. кресати гране са порушеног стабла. – Наш Давид по 

цијели дан шица чамове марде у-шуми више Тријангла.
шицнути, -нем, свр. ударити некога танком мотком. – Шицни унога дерана 

овом мутком да се не свађа са дјецом.
шиш, шиша, м. врх, клин, заоштрен шиљак. – По-нашије брдије вјетар 

испиријо земљу па се појавили уни шишови од камења.
шиша, -е, ж. слаба и танка домаћа ракија. – Примакни им те шише нека се 

налију кат су тако облапорни.
шкакљив, -а, -о. осјетљив на голицање. – Немојде ме баркати мили брале, ја 

сам ти шкакљива и стидљива пресве.
шкакљити, -им, несвр. голицати по тијелу. – Јој, јадна ти сам, немојде ме 

шкакљити, цркнућу од некакве ватре.
шкап, шкапа, м. већи дрвени суд дужине до два метра који служи приликом 

клања свиња. – Данас добро запарите шкап па ћемо уитро клати прасца.
шкарт, -а, м. отпад, одбачена роба. – Унај шкарт нико неће ни да погледа а 

камоли да купи.
шкартирати, шкартирам, несвр. одабрати слабије браве из стада за продају, 

извршити селекцију. – Галешићи су јуче шкартирали шиљеж и двизад па ће гунити 
на дернек на-Дмитровдан продавати.

шкија, -е, ж. квалитетан дуван из Херцеговине. – Муј је ћаћа стално пушијо 
уну шкију, али никад се накашљати за мила Бога.

шкиља, -е ж. жена која жмири нa једно око. – Уна шкиља из Преоца, поваздан 
на уно едно око жмирка и сузи.

шкиљити, -им, несвр. гледати полуотворених очију. – Што ти тако шкиљиш, 
што не гледаш како Бог заповиједа?

шкиљица, -е, ж. лампа петролејка слабога свјетла. – Освои мрак, ужежи ту 
шкиљицу да се види по-кући.

шкицара, -е, ж. жена која жмирка нa оба ока. – Свакога дана овце ладују 
испод шкицариног кленића.

шклобук, -а, м. плик, водени мјехурић нa кожи. – Опржила га врела вода по 
нуга па му искочили шклобучови.
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шклобучити се, шклобучим се, несвр. појава пликова на кожи од опекотина 
или високе температуре. – У нувије вријеме ми се шклобуче нуге испот кољена, не 
знам кои је враг ш њима.

шклопац, -пца, м. нож коричњак нa заклапање. – Ковчалија е продаво 
шклопце по селу из-Мркоњића.

шкода, -е, ж. штета, квар. – Велику сте шкоду направили што сте претоварили 
кола и превалили сијено.

шкодити, -им, несвр. штетовати, удити, сметати. – Немојте врући пити 
ледене воде, море вам шкодити.

шкорак, -рка, м. отровни мали гмизавац који живи у земљи. – Кад шкорак 
уије овцу, сва се огули и олиња.

шкрабати, шкрабам, несвр. писати нечитко и неуредно. – Дјеца не знају 
писати лијепо вено шкрабају ко да швраке чепају по-блату.

шкрама, -е, ж. мрва, мала количина нечега. – Дај ми само едну шкраму масти 
да подмажем тевсију.

шкрамица, -е, ж. мрвица, ситница. – Немају у-кући шкрамице скорупа да 
тражиш за-лијека.

шкрамичити, -им, несвр. давати сасвим мало. – Немој болан тако, што 
шкрамичиш, одрежи више сланине, ђе ти је душа?

шкрбина, -е, ж. окрљина, рупа гдје је некада био зуб. – Наш је Лајкан празне 
душе ко зубна шкрбина.

Шкрбићи, Шкрбића, м. презиме на ширем простор Високе крајине добијено 
по шкрбини, тј.окрљини. – Шкрбићи и Шкрбе су едно плема само се едни зову вако, 
а други нако.

шкриља, -е, ж. мала танка плочица од камена. – Накупићемо у џепове 
шкриља пa ћемо пребацивати прео-локве.

шкриња, -е, ж. дрвени кош за жито или мртвачки сандук. – Насули смо пуне 
двије шкриње нувога жита.

шкрипа, -е, ж. звук који се чује од неподмазаних предмета. – Стои шкрипа 
дрвеније кола, кад и дрва натовари лола. нп

шкрипац, -пца, м. тјеснац, неугодна ситуација. – Јуче сам ти бијо у великом 
шкрипцу, није за-причу.

шкриповац, шкриповца, м. врста дивљега зеља, шпинат. – Набери нам мало 
шкриповца и лободе да направимо зеље за ручак.

шкриповдан, -а, м. безазлена псовка дa се не псује светац. – Ама, шта то 
радиш, шкриповдан ти твој, остави то.

шкроп, шкропи, ж. слана вода којом се кваси љескови лист за јањце. – Попасна 
су доба, вакат нусити шкроп јањције у-поље.

шкропац, -пца, м. цвијет црвеног или бијелога лука са сјеменом. – Окишало 
се вријеме и сав се лук даде у шкропац.

шкропити, -им, несвр. посипати шкроп по љесковом листу дa га једу јањци. 
– Данас ћемо шкропити уне мале грмове испод Перукинога Ивовца да јањци брсте 
љесковину.

шкуљ, шкуља, м. кастриран ован. – Имамо три шкуља и три праза. Шкуљове 
ћемо продавати, a празове оставити.
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шкуљевит, -а, -о. неплодан, кастриран. – Не вриједи шкуљевита овна пушћати 
у-овце, нема вајде.

шкутор, -а, м. аустријски слуган, улизица. – Навалише шкутори на-наше 
тежаке, a јазавци на усјеве пa се не да дијати.

шлајдрати, -ам, несвр. окретати се нa леду или блату и не кретати се 
из мјеста. – Уватијо се велики лед на тести пa точкови шлајдрају и кола не мугу 
кренути.

шлама, -е, ж. врста трешње слатког плода. – Уна шлама на-нашој међи роди 
сваке свакате године.

шлапе, шлапа, ж. врста лагане обуће. – Направи му шлапе да не ода бос.
шљака, -е, ж. круппији пијесак за поправљање путa. – Наспите ове рупе 

шљаком, тандрчу кола по-њима.
шљам, -а, м. олош, лоше друштво, отпад. – Што се дружиш са уније шљамом, 

кукавче сињи, зар нема правије људи од угледа?
шљапати, -ам, несвр. газити по води и блату. – Чим се створе мање локвице 

воде, дјеца радо шљапају по-њима.
шљевак, -вка, м. пут којим се слијева вода нa неко мјесто. – Ено направили 

Милићи шљевак од Ражовишта до бунара да сврате воду и-снијега.
Шљевинац, Шљевинца, м. брдо у гламочком крају одакле се слијева вода из 

врела. – На Шљевинцу је лијепо одмарати у ладовини.
шљегнути, -нем, свр. доћи са неке висине на нижи терен. – Кад смо шљегли 

са-Тичева доље у Кауре, код-њи ниђе ћува снијега, a код-нас мећава не да ока 
отворити.

шљез, -а, м. сљез, коров у дворишту који служи за чај. – Просо се пусти шљез 
испрет-куће пa се замудријо ко чивит.

шљокати, шљокам, несвр. пити сваку врсту пића. – Наши пандури ништа не 
раде, само шљокају по цијели дан.

шљокаџија, -е, м. онај ко се одaо алкохолу. – Јамлим да од-Баје и Брке није 
било већије шљокаџија отка е Земља постала.

шљонути, -нем, свр. ослабити, опасти, изнемоћи. – Сав се плот сасо и шљоно, 
нема од-њега ништа, мура се тесати нуво прошће. Бибан је шљоно и осушијо се ко 
грана окресана.

шмањак, -њка, м. врста црвене укусне шумске рибизле. – Више унога врела 
на-Млиништије има шмањака колик трњине.

шмањичав, -а, -о. покварен зелен љешник. – Ове године су сви љешници 
шмањичави, било мокрачно прољеће.

шмокљан, -а, м. неотпоран мушкарац, слабић. – Е, шмокљане едан око чега 
се мучиш, не мореш попити чашу ракије.

шмрљак, -љка, м. укусна печурка која расте у прољеће у четинаској шуми, 
смрчак. – Ја у-своме вијеку нијесам ијо љешвије печурака од шмрљака.

шмрца, -е, ж. жена која је лака на сузи, плачљива. – Наша шмрца по цијели дан 
таре сузе, a сами ђаво зна рашта плаче.

шмрцав, шмрцава, шмрцаво. онај ко је плачљив. – Шмрцавијег исана нијесам 
видијо у-своме вијеку од покојнога Милекоње.
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шмрцати, -ам, несвр. повремено и тихо плакати. – Одмакни се от котла, шта 
ту шмрцаш, моремо ми и брес твога шмрцања.

шмугнути, -нем, свр. отићи непримијетно. – Вида шмугну неђе иза.куће, ко 
да у-јаму пропаде.

шнала, -е, ж. копча за косу нa глави. – О Зорка, знаш ли ти ђе су уне муе 
шнале, не морем и тревити!

шнита, -е, ж. кришка хљеба. – Дај ми Љубица још едну шниту крува да поијем 
уз овај гра.

Шобат, -а, м. презиме у гламочком и дрварском крају настало пo шоботању, 
тј. говору кроз нос. – Шобати су заварити и пријеке нарави пa су се и Турци јадали 
на њијеву осорљивост.

шоботати, -ам, несвр. говорити кроз нос. – Мало кои Шобат у-нашом крају не 
шобота, ваљда наслиједили од предака, како ли.

шогољ, -а, м. кувано јело oд поврћа. – Кад се исан наије унога шогоља, гладни 
устане него што сједе за-сопру.

шодор, -а, м. крупнији пијесак као подлога за пут. – Наспите по путу шодора, 
велике су рупе пa се кваре кола.

Шокадија, -е, ж. назив за католички народ Хрвате. – Кад се Шокадија разигра 
и распјева, од љепоте не мореш глети.

Шокац, -кца, м. синоним за Хрвата. – Ови наши Шокци слабије играју и 
пјевају од уније Шокаца из Славоније.

Шокица, -е, ж. синоним за Хрватицу. – Игра Шокац и Шокица, ситно јеца 
тамбурица, у руци им марамица. нп

Шолак, -а, м. презиме у Гламочу од ријечи sоlak што је у турском језику, ода-
кле је ријеч дошла, назив за онога ко ради лијевом руком. – Душан Шолак, наш лугар, 
поштењачина и добричина, имо е брке каки се не туве у-нашом крају.

шолда, -е, ж. ситан новац мале вриједности. – Душанац је отањијо пa нема 
ни шолде у џепу.

шоњо, -е, м. слабић, млакоња. – Већега шоње нијесам видијо од-нашога Миле 
куда ме нуге пронесоше.

шоп, шопа, м. увијена коса изнад чела. – У-нашом крају су мумци нусили шоп 
на глави и то е знак да е мумак озбиљан.

шопаица, -е, ж. крупна шака. – Ако ли те мазнем овом својом шопаицом, све 
ћеш звијезде преброити на небесије.

шопати, шопам, несвр. пунити, трпати, хранити. – Што ту дјецу тако 
шопате свим и свачим, видите ли да су дебела ко тучад.

шорати се, шорам се, несвр. редовно се тући са неким. – На зборовије код-нас 
редовно су се шорале пијанице и нерадници.

шорнути, -нем, свр. ударити некога изненада грубо. – Миркан шорну Ђуру 
шопаицом, a Ђуро њега претевари керачом прео леђа.

шота, -е, ж. дно јајета са комором ваздуха. – Сад окрени шоту пa да се 
потуцамо да видимо чије е јае јаче.

Шоца, -е, м. хипокористик за етника из Шобата. – Шоца се трипут женијо и 
сва три пута разводијо, a саде живи сам-самцијан.
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шоцнути, -нем, свр. боцнути некога шиљастим предметом. – Циго шоцну 
Петра трном, a Цар се врњаци ко ждријебац.

шпага и шпагата, -е, дебљи пртени конац. – Увежи тај пакет добро шпагом 
јер ће то долеко путовати.

шпарати, шпарам, несвр. штедити, гомилати средства. – Боље је шпарати 
него расипати паре, јер уне вавијек затребају.

шпарали, пр. онај ко је склон штедњи. – Шпарали чоек никад неће пропасти, 
јер ун зна како се паре троше.

шпармајстор, -а, м. мајстор за штедњу. – Мићука ти је унај прави старински 
шпармајстор; има пара кад нико нема.

шпатан, -тна, -тно. ситан, мален, мршав. – Унај мали Јелин шпатан и жгољав, 
не знам само на кога е нако ситан.

шпаћушан, -шна, -шно. деминутивни облик придјева шпатан. – Ама, на кога 
ли је унај мали Кезалов нако шпаћушан, Боже муј?

шпигло, -а, с. огледало. – Неђе сам изгубијо шпигло, али не знам ђе, пa се 
сврго тражећи.

шпијати, -ам, несвр. пазити, надгледати, вирити. – Наш Микач поваздан 
шпија ђе би што мазно и докопо се каква џабалука.

шпиља, -е, ж. мања уска пећина гдје се скривају звијери. – У Гредовитије 
долина е све шпиља до-шпиље, пуне лисица.

шпињетак, -тка, м. наткољеница брава која се пече на ражњу. – Од свега 
меса са ражња, шпињетак је најслађи док је врућ.

шпица, -е, ж. предмет којим се нешто учвршћује. – Испала е неђе шпица из 
тељига, направи нуву од кленовине.

шпицлов, шпицлова, м. лукав и превртљив човјек. – Нема ти болан већије 
шпицлова од љевањскије Цривара.

шпичати, -ам, несвр. утврђивати нешто шпицом. – Зашпичај тељиг волу, 
испашће из јарма.

шпрајц, -а, м. подбочањ, полуга, колац. – Узми унај шпрајц пa потшпрајцај 
кола да се не превале.

шпрајцати, -ам, несвр. подбачати шпрајцом дa се нешто не превали. – Ко не 
зна шпрајцати кола, стално преваљује сијено.

шпраљ, шпраља, м. дугачак дебели штап. – Најбољи су прљеви од уније 
дугачкије буковије шпраљова. Кад уни притисну пласт сијена, нема вјетра кои ће 
га превалити.

шпрегати, шпрегам, несвр. лагано и опрезно ходати. – Лисица шпрега испод 
села како би дограбила коју кокош.

шпруља, -е, ж. дуга и танка мотка или грана. – Принеси ми уну шпруљу да 
заплетем ово прошће.

шпура, -е, ж. правац, траса пута. – Наши курузари нагарили уном шпуром 
прео-Равније Млиништа у-Бачку у бербу.

шпуре, шпурета, с. јагње које je ојагњила млада овца која тек за годину дана 
постаје плодна и зрела. – Свако шпуре ти је ситно и није зa напретка.

шпурица, -е, ж. млада овца, шиљеже, која се ошпурила. – Е, муј брате, шпу-
рица никада неће бити права овца.
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штањга, -е, ж. ћускија, полуга, греда. – Пунеси вамо штањгу да вадимо камен 
за подрума.

штапарац, штапарца, м. дуги дебели штап. – Претеварило е Рогуша штапарцом 
по-леђије доље на збору у Прекраји, ено га лежи, не диже главе већ неколике евте.

шташ, фраза. шта хоћеш, шта желиш. – Неће нико да се привати мутике, 
свако би готовине и шташ ти томе брате мили.

штека, -е, ж. 1. ручка на брави. – Сломила се штека на брави у ајату, како 
ћемо саде затварати врата. 2. паковање цигарета. – Дунеси ми едну штеку цигара 
и-задруге, немој заборавити.

штектати, штекћем, несвр. оглашавати се као пас који јури зеца. – Не море 
пас стићи зеца кад штекће за-њим пa се умори.

штела, -е, ж. намјештаљка, смицалица. – Ово што се ради, то е само штела да 
неко згрне велике паре на лак начин.

штелити, -им, несвр. припремати се за завршни чин. – Уни одавно штеле и 
само и моменат дијели од главнога добитка.

штеловати, -ујем, несвр. подешавати, намјештати. – Однеси ову моторну 
жагу Лакети нека е мало штелује, пушћа уље.

штемајзл, -а, м. гвоздено длијето којим се обрађује камен. – Кад Тривун 
Матин узме штемајзл у-руке пa окреше камен, ни сирац му из творила није раван.

штенара, -е, ж. кућица за псе. – Нико у-нашије селије није имо штенару пa су 
се пси слободно кретали по селије.

штенац, -нца, м. млади пас oд године дана. – Дмитар је набавијо еднога 
штенца из Ремића пa га учи ићи уз-овце.

штене, -ета, с. младо пашче које још нема годину дана. – Лако е штене научити 
да иде за-благом, само му давати мало кране.

штикати, -ам, несвр. подстицати пса на напад. – Бадава е псе штикати на-
вука кад не смију главе промолити.

штило, -а, с. дршка на коју се насађује алат. – Сјекач би свако вече доносијо 
и-шуме по кое штило за сикиру и крамп.

штирка, -е, ж. неплодна жена. – Кад нека жена код-нас нема дјеце, ондак јој 
дају надимак штирка, али се то пред-њом никад не говори, јер јој је доста њенога 
јада.

штити, штијем, несвр. читати књигу, проучавати. – Кад му књига на кољено 
паде, књигу штије, грозне сузе лије. нп

штица, -е, ж. диo самара у облику пречке. – Поломиле су се све штице на са-
мару јер су претоварили куње.

штицар, -а, м. камион који служи за превоз балвана. – Пут је добро прочишћен 
пa штицари мугу ићи у-шуму по балване.

шток, штока, м. оквир за врата. – За улазна врата су најбољи јасенови штокови 
јер мугу издурати и мокрач и сушу.

штокакав, штокаква, штокакво. свакакав, којекакав. – Сад ти је измислило, 
муј мили брате, штокакве адете кои никада нијесу били код-нас.

штокати, шточем, несвр. говорити често што. – Онај поштар ис-Прибеље 
по-цијели дан шточе и запиткуе, ђе је учитељ Ристе.
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штокојешта, фраза. разне ствари, мјешавина. – Дошо ћаћа из-Бачке и дунијо 
пуну торбу штокојешта.

штокрла, -е, ж. кухињски сточић без наслона. – Направијо нам кум Симо 
четри нуве штокрле од смрчове тренице.

штор, -а, м. преломљено стабло у шуми које стоји усправно. – Наша е шума 
била пуна шторова и суварака.

шточији, -а, -е. оно што припада свакоме. – Нећу ја узбијати по селу шточије 
послове, доста ми је и-муга терета и муке.

штрамица, -е, ж. диo дрвених кола, потежница. – Штрамице се праве само од 
буковине јер је уна најтврђа.

штрањга, -е, ж. гвоздени ланац за вучу дрва из шуме. – Јокићи су знали 
потргати штрањге извлачећи балване из Рокина дола.

штрапати, -ам, несвр. извлачити балване из шуме помоћу коња. – Баце су 
највише вољели штрапати у-нашој шуми.

штрапут, штрапута, м. шумски пут куда се вуку балвани. – Нa штрапутије 
буде воде у-шуми по цијело љето ђе пије благо.

штрека, -е, ж. жељезничка пруга. – Ми Вровци нијесмо знали за гвоздени пут 
доклен клети Врањо не направи штреку скроз од Дрвара прео-Млиништа доље до 
Јајца.

штрецати се, -ам се, несвр. трзати се од бола или страха. – Дур дорате, шта 
се штрецаш, нијесу те вуци напали, дабогда не крепо.

штрецнути се, -нем се, свр. трзнути се oд бола или страха. – Узе Саветина 
глогов трн пa убоде Пемца, прошћеш, озада, а Пемац се стресе и штрецну ко да га 
поли врелом водом.

штрик, штрика, м. конопац. – Вели Турчин Сими, узми Симо штрик пa се 
обиси кад си накога кума издо.

штрикати, -ам, несвр. плести одјећу на машини. – Муја мала у штрикари 
ради, штрика буће, ја бориће садим. нп

штркаљ, штркља, м. млаз течности који избија под притиском. – Из-носа му 
бљуну штркаљ крви ко из барила.

штркати, -ам, несвр. мусти овце, козе или краве. – Сава свако јутро штрка 
овце у каблове доље у-пољу код кошаре.

штркнути, -нем, свр. помусти једну овцу, козу или краву. – Иди штркни 
зекуљу пa узвари варенику да пијемо.

штроити, -им, несвр. кастрирати, шкопити, јаловити. – Уни јаловачи јуче 
уштроише и нашега и стричевога ждријепца.

штроцати, штроцам, несвр. празнати, пуцати из празнога оружја. – Дјеца 
поваздан штроцају из уније пуцаљка од зобике.

штруца, -е, ж. хљеб дугуљастог облика. – Павлезан попаде уне двије штруце 
врућа крува пa одмагли кроз курузе.

штула, -е, ж. дрвена нога за хроме људе. – Да не бијаде дрвене штуле, не би 
Саветина муго изићи уз Париповац никако.

штулати, -ам, несвр. храмати, ћопати. – Лукаја е сломијо кук у војсци и 
цијелога живота штуло на десну нугу.
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штуле, -е, м. човјек који се служи штулом. – Састали се штуле и Васкрсија у 
биртији пa еглендишу о Милошу и Лазару.

штур, штура, штуро. сув, танак, није једар. – Била е велика суша пa жито ове 
године посве штуро.

штуцовати, штуцујем, несвр. скраћивати бркове. – У Пелешије били брци 
от-по аршина, a кад и је штуцово, унаказијо се.

шћорлати, -ам, свр. напасти са свих страна, опколити. – Јуче копањски пси 
шћорлаше Гудана, умало га не истргаше.

шћућурити се, шћућурим се, свр. скупити се рaди заштите од вјетра и 
кише. – Шћућурили се косци испод едне букве и загрнули кабаница да не покисну.

шуба, -е, ж. неразвијена главица купуса. – Една третина купусне башче ове 
године све шубе и покоја велика главица.

шубаљ, -а, м. во који има одсјечен реп до половине или краће. – У-нас је бијо 
едан шубаљ шарени и ваго прео иљаду кила.

шубаст, -а, -о. онај којем недотаје шака на руци. – Наш учитељ Думка е бијо 
шубаст у-лијеву руку, али је јопет знао ударити њоме јаче од десне.

шубо, -е, м. човјек који нема руке до лакта. – Учитељ шубо није муго никако 
косити јер није имо шаке.

шува, -е, ж. лијева рука. – Илија е све радијо шувом пa е бијо смијешан дјеци, 
како ун ради лијевом руком a други не раде.

шувара, -е, м. пејоратив од именице шува. – Тодор је бијо унај прави шувара 
и боље је тесо шимлу лијевом руком од млогије кои су тесали десном.

шуве, прил. радити лијевом руком. – Симо е све радијо шуве од прозора и 
врата до плосака, водијера и разније даворија.

шуга, -е, ж. 1. рђа, сиротиња, немаштина, биједа. – Не знате ви дјецо шта е 
шуга и јад док се глад не усели у-кућу. 2. кожна болест. – Напала шуга народ у рату 
пa чеше и драња кожу док не прокрвави.

шугав, шугава, шугаво. 1. онај ко је оболио од шуге. – Шугаве нам овце посве, 
мурамо купити шугована пa и запрашити. 2. слаб, сувоњав, мршав. – Шугаво уно 
дјеце у-нашога Тодорца, нема, сама кост и кожа, ребра би им преброијо.

шугати, -ам, несвр. оговарати, лагати. – Уне двије роспије вазда нешто 
шугају и шапоре измеђусе.

шуго, -е, м. онај који је склон лагању и оговарању. – Е, што е унај шуго испод 
Обљаја гњида и нечоек, јамлим да горега нема.

шугован, шугована, м. лијек којим се уништавају паразити на овцама. – 
Имаш ли шугована, навалиле ми крпуше на-овце?

шудар, шудара, м. врста женске мараме за главу. – Шарене се у-цура шудари 
кад пођу цркви на-збор на-Малу Госпоину.

шудлити, -им, несвр. ићи дуго без правога циља. – Саво е цијела живота 
шудлијо по свијету трошећи ћаћин иметак, a сад је осто сам ко грана окресана, брез 
кучета и брез мачета.

шуљевина, -е, ж. остаци ишуљених љешника или ораха. – Јуче ми идемо кроз-
наше Пландиште, кад под грмом пуне двије торбе шуљевине од-љешника што су 
миши избацили из земље.
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шуљити, -им, несвр. прогризати љешнике или орахе. – Миши шуље љешнике 
по цијелу зиму што подјсен нанесу у нада у-пољу.

шунтав, -а, -о. збуњен, смушен. – Симурда е шунтав откада га ја знам, a знамо 
се ево има више от пола вијека.

шунте, -е, м. онај који је мало збуњен, шунтав. – Мa, дај болан, у-нашога 
шунте е језик ваздан завезан, стално мучи и звјерња око-себе.

шунути, шунем, свр. прохтјети се, добити нагон за нешто. – Божи је шунуло 
попити коју љуту пa отперјо до биртије.

шуњати се, шуњам се, несвр. опрезно се кретати. – Изгледа ми да се неко 
шуња испод-нашије шљива, провирде ко е.

шуњка, -е, ж. њушка код животиња. – Ајмо увући брњицу прасици у-шуњку, 
изрови сав арман и сјеначиште.

шупељак, шупељака, м. шупаљ љешник из којега је изишао црв. – Испод 
љесковије грмова буде пупељака колико гоћ оћеш.

шупљика, -е, ж. шупља цјеваста трава у дворишту. – У-нашој башчи иза 
челињака расте репув и шупљика. Репув ничему не служи, a од шупљике смо 
правили пиштаљике и ћурлике.

шупљикача, -е, ж. дужа игла којом се плете вунени шал за главу у току зиме. 
– Ђе су ти уне шупљикаче, оплела би пешкир Симељи да замута око главе, мећава е 
пa не да ока отворити.

шупљов, шупљова, м. човјек малога знања, празне главе. – Ја од унога Сајкана 
не виђо већега шупљова; ништа ун не зна.

шупљоглав, шупљоглава, шупљоглаво. онај који мало зна ко је „шупље 
главе“. – Прођи се шупљоглава исана и не запињи зањга.

шупљоглавац, шупљоглавца, м. шупљоглав мушкарац. – Не би Цварића 
шупљоглавцу едну доказо, прије би Унац пресушијо. Од Урљаја до-Клачине, нема 
веће прдачине, од Вицила и Роглавца и Цварића шупљоглавца.

шура, -е, м. супругин брат. – Муј је шура поштењачина каки се едноч рађа у 
вијеку.

шурити, -им, несвр. полијевати врелом водом заклано прасе. – Нека вода 
добро прокључа пa ћемо шурити прасца.

шуровати, шурујем, несвр. тајно сарађивати. – Мани се Толе и његова об-
раза. Ун ће до подне с тобом пити ракију, a од подне шуровати с Циганије.

шустер, -а, м. обућар. – Код-нас ти није било правије шустера и људи су сами 
себи правили опанке од говеђе коже.

шустер-мат, шустер-мата, м. мат у шаху у три потеза. – Кад је Ђојмо дао 
Блажи шустер-мат, Блаже се наљути и избаци шак кроз прозор у траву.

шут, шута, м. остаци нечега без велике вриједности. – Имамо ми унога шута 
што е осто иза зидања бунара колико гоћ оћеш.

шутара, -е, ж. просторијa у коју се свашта оставља. – Све те ствари нуси 
остави у ону шутару иза мљечара.

шуцати, -ам, несвр. ходати без икаквога циља и користи. – Раде ништа не 
ради вено зјака и шуца по селу по-цијели дан.

шуцо, шуцала, шуцало. повукaо влаге и нагњио. – Ова е јапија малко шуцала 
и није за употребу.
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шуша, -е, ж. овца, говече или коза без рогова. – Никад шуша није добола 
рогатоме.

шушањ, -шња, м. суво лишће које шушти. – Нема ти болан Лазија ништа 
љешве ко одати у-шуми по уноме букову шушњу.

шушаст, -а, -о. брав без рогова. – Не море шушасто са рогатије па нека прича 
како ко оће.

шушкавац, шушкавца, м. мантил од специјалнога платна које шушти. – Кад 
се појавише уни шушкавци у-неко доба, наши мумци стадоше куповати и у-њима по 
зими одлазити на прела, а зима стеже, срце пуца.

шушлијетати, шушлијећем, несвр. говорити неразговијетно због 
недостатка зуба. – Лазо стално шушлијеће откад му е брњо Ђојмин избијо прве 
зубе кад је гуно куње у-вршају.

шушљика, -е, ж. суво стабло у шуми одређено за сјечу. – Пуне су наше 
Тетреике шушљике и шторова.

шушњар, шушњара, м. терен прекривен шушњем. – Шушњари су пуни 
печурака, вргања и смрчка.

шу-шу, узв. ономатопеја шапутања. – Кад се уно двое нађу, они ти измеђусе 
само шу-шу, ништа им не мореш разумјети шта говоре.

шчепати, -ам, свр. ухватити на брзину и чврсто држати. – Сакрили се 
вуци иза Чалинога зида у Јасику, a кад наиђе Илијетинов ћолин, уни га шчепаше и 
утекоше прео Дебељака.

шчорокати се, -ам се, свр. окупити се на брзину око нечега. – Кад дунесоше 
рањенога Николетину из-Рбине, све се село зачас шчорока ок њега, али кукавац је 
убрзо умро од тешкије рана.

㍭
㎍авити, ㎍авим, свр. сјавити. – Гуни овце са-торине па ㎍ави у-награду, видиш 

да е лед освоијо.
㎍ајтити, -им, несвр. сјaјтити. – Нa Пањегином џамадану се токе ㎍ајте ко 

огледало.
㎍евер, ㎍евера, м. сјевер. – Ладна бура са ㎍евера пуше.
㎍едало, -а, с. сједало. – Устани отален, није то твое ㎍едало, има вођека и 

старије људи.
㎍едати, -ам, несвр. сједати. – Зови Јелка Мију да поити, ево косци ㎍едају за 

вечеру.
㎍едећи прил. сједећи. – Не море се коса оштрити ㎍едећи, от кога си то видијо, 

луда главо.
㎍едити, -им, несвр. сједити. – Не ваља се ㎍едити кад старији улази у-кућу, 

треба устати.
㎍едиште, -а, с. сједиште. – И у кокошињцу свака кокош зна ђе јој је ㎍едиште, 

а ти не знаш ђе твое, бено бенаста.
㎍едница, -е, ж. сједница. – Биће довече некаква ㎍едница доље у Чулиновој 

кући.
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㎍едок, ㎍едока, м. свједок. – Ја имам два ㎍едока да сам јуче бијо у-млину у Пре-
оцу и да нијесам цијепо дугу у-шуми.

㎍едочити, ㎍едочим, несвр. свједочити. – Мени ће ㎍едочити кум Мијајло и 
Бојанда да су ми Долачани потрали зоп у-њиви.

㎍еме, ㎍емена, с. сјеме. – Одвоићемо ㎍еме од-жита из-Анићевке јер је чисто и 
крупно.

㎍емена, ㎍емена, с. сјемена. – Куда ме нуге пронесоше, не виђо бољије житније 
㎍емена ко у Тулића Доловије.

㎍еменски, -а, -о. сјеменски. – Ово су нам ㎍еменски купијери оздо из унога дола 
у-Пландишту.

㎍еначиште, -а, с. сјеначиште, мјесто гдје се деђе сијено. – Око свакога ㎍ена-
чишта под-јесен расту печурке подотовњаче.

㎍енокос, -а, м. сјенокос, мјесто гдје се коси трава и купи сијено. – Наши су ти 
㎍енокоси доље у-пољу пуни змија ко купјериште миша.

㎍еромак, ㎍еромака, м. сиромашан човјек. – Мура нерадник бити ㎍еромак кад 
се по цијело љето излежава и отеже јаије.

㎍ести, -дем, свр. сјести. – Саде би најпаметније било ㎍ести пa по едну 
запалити, шта ти велиш Обраде?

㎍етва, -е, ж. сјетва. – Ја не пантим у ово своије година да е за ㎍етву било 
љешве вријеме ко овога прољећа.

㎍етити се, -им се, свр. сјетити се. – Тешко се ㎍етити шта е јуче било камоли 
прије мјесец дана.

㎍етовање, -а, с. гл. им. савјетовање, подучавање. – Е, муј брате, маниту чоеку 
не вриједи ㎍етовање кад ништа не алаише.

㎍етовати, ㎍етујем. савјетовати. – Оди Божо, луда главо да те ㎍етујем 
забадијава, скупа е школа, није лако доћи до-памети.

㎍ећање, -а, с. гл. им. сјећање. – Не знам шта е са-мном, ил је старост, ил је 
пјана глава, не служи ме никако ㎍ећање, сведно ко и унога пијетла у кокошињцу.

㎍ећати се, -ам се, несвр. сјећати се. – Крезо се ㎍ећа свега из дјетињства, a шта 
е било јуче, не би потревијо да му дукат даеш.

㎍ећи, сијечем, несвр. сјећи. – Ајмо дозначити меремат пa ћемо ㎍ећи дрва горе 
у Вршчићу.

㎍о㎍а, -е, м. надимак за мушкарца који je мало шаљив. – Унаj је ㎍о㎍а из Ремића 
знао насмијати и највећег болесника.

㍭у㎍ан, -а, м. надимак за мшкарца који има говорну ману при изговору гласа 
ш. – Кад наш ㍭у㎍ан говори, шушлијеће па га нико не море алаисати.

㍭у㎍кин, ㍭ускина, -о. оно што припада ㎍у㎍ки. – ㍭у㎍кини волови су били 
најдебљи у селу.

㍭у㎍кићи, ㍭у㎍кића, м. чланови ㎍у㎍кине породице. – Сви су ㍭у㎍кићи били при-
знати у селу ко една поштена и ваљата вамилија.

㍭у㎍ко, -е, м. хипокористик од именице ㎍у㎍ан. – Брка ми и образа, од покојнога 
㍭у㎍ке није било бољега мајстора за поклепати косу.

㎍утра прил. сјутрa. –㍭утра ћемо раном зором ићи у-млин.
㎍утрадан, прил. сјутрашњи дан. – ㍭утрадан ћемо, молећ-бога насадити жито 

на арман пa ћемо вријећи.
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㎍утраквече, прил. сјутрашње вече. – ㍭утраквече има прело у Бошњације код 
Крунића.

㎍утрашњи, -а, -е. сјутрашњи. – У-㎍утрашњи дан ће бити година дана откако 
е умро покојни Лазурда.
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Љиљана Недељков и Бранкица Марковић

ДИЈАЛЕКАТСКА ЛЕКСИКОГРАФИЈА
ШТОКАВСКОГ НАРЕЧЈА

(ОД 1818. ДО 2014. ГОДИНЕ) – БИБЛИОГРАФИЈА1

Сажетак: Библиографија је посвећена штампаним делима која се баве лек-
сикографском обрадом дијалекатске лексике штокавских говора на простору српско 
– хрватског језика, од почетка XIX века до 1992. године и у постјугословенском 
периоду од 1992. до 2014. године. Прикупљена грађа за библиографију подељена 
је на три дела – први део обухвата период од 1818. до 1945. године, а други део 
приказује српско – хрватски период, закључно са 1992. годином. Трећи део посвећен 
је постјугословенском периоду – презентовању дела из дијалекатске лексикографије, 
која су настала у новоствореним државама континуантама некадашњих република 
Босне и Херцеговине, Србије, Хрватске и Црне Горе.

Од појаве Српског рјечника 1818. године, Вукови следбеници, поштоваоци 
и сарадници током целог XIX века својим прилозима о територијално маркираној 
лексици доприносили су богаћењу речника новоствореног књижевног језика, а ре-
зултат тога био је велики број штампаних лексикографских радова мањег и већег 
обима који чине почетке дијалекатске лексикографије и њен развој током XX века 
на српско – хрватском језичком простору. Из разлога практичне природе определили 
смо се да штокавску лексикографску продукцију у другом и трећем периоду дамо по 
републичким центрима некадашње заједничке државе, односно по центрима ново-
насталих држава и ентитета формираних након распада бивше Југославије.

Кључне речи: лексикографија, дијалектологија, библиографија, општи и тер-
минолошки речници, збирке речи.

Досадашњи рад на дијалекатским библиографијама код нас углавном 
је био усмерен на презентовање бројних радова који се баве прозодијском, 
морфо–фонолошком и творбеном структуром дијалекта. Ретко се дају по-

1 Библиографија је настала у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског 
језичког простора (бр. 178020), који финансира Министарство просвете, науке и технолош-
ког развоја Владе Републике Србије.
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даци о радовима који се баве лексикографским представљањем дијалекатске 
лексике. Уколико у дијалекатској библиографији и има прилога о лексици, у 
питању су углавном референце о дијалекатским речницима већег обима. О 
мањим радовима, поготово онима који су објављени давно, нема података. 
Што се тиче библиографије радова о дијалекатској лексикографији, нема по-
датака о објављеним прилозима овог типа ни за један период. Због свега тога 
за нашу научну јавност било би значајно да се упозна са старијим периодом 
у сакупљању дијалекатске лексике и њеним представљањем у мањим или 
већим прилозима у нашим научним часописима.

О представљању дијалекатске лексике у облику дијалекатског речни-
ка нема детаљнијих података у теоријској лексикографској литератури. О 
теорији лексикографије преведена је монографија Л. Згусте и о дијалекатској 
лексикографији се може сасвим мало сазнати на основу ње, бар што се тиче 
представљања дијалекатске лексике српског језичког простора.

Оваквим свеобухватним сагледавањем рада на речничкој обради 
дијалекатске лексике, стиче се увид у степен испитаности структурних и 
семантичких особина дијалекатски маркираног лексикона српског језика са 
појединих ареала у даљој и ближој прошлости, као и у скорашњем периоду.

Прикупљена је богата библиографија радова која обухвата 
територијално све дијалекте штокавског наречја. Разуме се да се у већини 
случајева ради о лексичком благу српских народних говора. Хронолошки се 
односи на необично дуг период, захватајући три века: XIX, XX и XXI. Те-
матски, обухвата радове у којима је представљена општа лексика и тематска 
лексика из различитих области свакодневног сеоског живота.

Трагање за радовима о дијалекатској лексикографији било је дуготрајно 
и скопчано са многим тешкоћама, првенствено у проналажењу библиограф-
ских јединица којима би било место у једној оваквој библиографији. До ових 
радова било је тешко доћи, многи су се могли пронаћи тек у понеким библи-
отекама.

Интенција ове библиографије била је да представи штампане лексико-
графске радове са целокупног штокавског простора. У нашим условима слабе 
међусобне повезаности научних лингвистичких и антрополошких центара у 
којима се, између осталог, истражује лексика традиционалне културе то је теш-
ко, вероватно и немогуће. Додатни проблем при изради ове библиографије био 
је и то, што у нашим научним лингвистичким круговима нема свеобухватних 
библиографија радова који се баве теренским лингвистичким истраживањима 
појмовног света нашег села на целом штокавском простору. За несметани рад 
на изради библиографија неопходно је имати попис и опис стручних и науч-
них публикација које су излазиле или и сада излазе периодично, као и старије, 
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новије и најновије лексикографске радове монографског типа. Да би таква 
будућа библиографија била што потпунија, требало би истраживачима да буду 
доступни подаци о почецима издавачке делатности периодичних публикација 
на српско – хрватском језику, као и саме те публикације које су данас или ра-
ритетне, или непознате, или недоступне, иако су познате. Међутим, на жалост, 
некад су нам библиотечки подаци били тешко доступни, некад чак и недоступ-
ни. Нисмо увек били у могућности да дођемо до неких издања и раритета који 
се чувају у библиотекама. Пошто нам је критеријум био да у библиографију 
ставимо само она дела која смо имали прилике да видимо (De visu), многи 
радови нису укључени у ову библиографију, иако су по наслову били у вези са 
нашом темом.

Осим штампаних дела, у најновије време радови се објављују и у 
дигиталној форми. У ову библиографију укључили смо такве радове, било да 
се налазе у некој од дигиталних библиотека, било да смо их нашли у неким 
специјалним дигиталним библиографијама2. Пошто се ова библиографија 
ради већ дуже времена, иако смо консултовали дигиталне библиотеке, не 
може се рећи да се у нашој библиографији налази све оно што припада овом 
тематском кругу, а налази се у некој актуелној дигиталној библиотеци. По-
знато је да се постојећи фондови дигиталних библиотека стално попуњавају 
па је очекивано да једна оваква библиографија не може бити потпуна.

Чак и ако смо успели да дођемо до неког рада, узели смо га за 
библиографију само онда ако се у њему обрађује нека аутентична лексика са 
терена, која није ни у каквом облику раније објављена.

Као што се из наслова може видети, критеријум за избор дела које ће ући 
у нашу библиографију био је тај да су то дела у којима је лексика лексикограф-
ски представљена, а некад је и лексиколошки анализирана. Начин лексико-
графске обраде у овим радовима је различит, а заједничко за све радове је да је 
лексика из представљеног лексичког корпуса у већој или мањој мери детаљно 
обрађена и систематизована по азбучном или абецедном поретку.

Међутим, када су у питању (углавном) радови из XIX века, у 
библиографију смо унели и оне радове у којима лексика није стриктно 
речнички представљена, зато што у XIX веку лексикографија као наука 
није била издвојена и принципи лексикографског представљања лексема 
нису били јасно ескплицирани. Због тога сваки рад из најранијег периода 
на презентовању лексике заслужује нашу пажњу и место у презентовању 
најстаријих лексикографских радова са штокавског простора. Начин лек-

2 Нисмо узели у обзир анексне речнике уз књижевна дела ни оне уз монографске радо-
ве о појединим дијалектима, али то свакако треба да буде предмет истраживања.
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сикографске обраде у овим радовима је различит, у већој или мањој мери 
детаљан и систематизован. Осим азбучног или абецедног поретка лексема, 
у одабраним радовима има тематски сложене лексике. У библиографију која 
се тиче почетака дијалекатске лексикографије уврстили смо и оне радове у 
којима је дијалекатски маркирана лексика из неког места или краја дата у 
континуираном тексту, графички издвојена на неки начин (обично је дата у 
италику, болдовано, спационирано или под наводницима).

Типови радова који су укључени у ову библиографију
Када се узме у обзир да је у овим радовима представљена дијалекатска 

лексика, једна од одлика те лексике је да је она временски раслојена, односно, 
да се дају углавном архаизми и историзми пошто је у питању лексика која 
репрезентује традиционалну, локалну културу неког места, краја, региона. 
Уколико није реч о лексици која се односи на традиционалну материјалну и 
духовну културу, односно, уколико су појмови представљени лексиком актуел-
ни и данас, у питању су често синоними за поједине појмове и то они који су 
карактеристични за неку локалну културу, а врло често аутори су се руководи-
ли и другим критеријумом – да тај назив није наведен у Вуковим речницима.

Такви различити начини представљања лексике разумљиви су кад се 
узме у обзир да су ове радове писали они, којима је циљ био да представе 
неки локални појмовни свет и његов лексички израз, а не да дају лексико-
графску обраду одабране теме. Често аутори нису били лексикографи, а че-
сто ни лингвисти, па није ништа необично што некад немамо одговарајући 
приступ када је у питању микроструктура речника, односно формирање 
одреднице према оптималним лексикографским принципима.

Што се тиче простора на којем је некад било или има и сада пред-
ставника штокавског наречја, уочили смо да су из неких крајева радови о 
локалном језичком изразу учесталији, док их за неке области има мање, а 
из неких крајева уопште нема података. Са територија које су ван Србије 
често је било тешко доћи до валидних података (из западнијих области што-
кавског наречја), тако да вероватно немамо јасну и тачну представу коли-
ко и каквих радова из најстаријег, старијег и новијег периода дијалекатске 
лексикографије је штампано, који су најстарији, а који најновији, али и по-
ред свих тих недостатака ове библиографије, трудићемо се да представимо 
оно до чега смо успели да дођемо.

Циљ овог рада је да системски и свеобухватно (колико је то уз све наве-
дене екстралингвистичке факторе могуће) прикаже лексикографске радове о 
територијално маркираној лексици. За ову прилику ограничићемо се само на 
оне радове у којима су аутори пописали и/или описали дијалекатску лексику 
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свога места, краја или ширег подручја које је аутор познавао. Углавном је то 
диференцијална лексика у односу на Вуков речник, чешће општег типа, ређе 
је у питању тематска лексика неког семантичког поља везаног за руралну 
културу.

Сви овде наведени радови драгоцени су допринос упознавању лексич-
ких специфичности са простора штокавског дијалекта из различитих реги-
она. Осим овог типа радова са диференцијалном регионалном лексиком оп-
штег типа везаном за различите појмове, дати су и радови о терминолошкој 
лексици неких архаичних привредних делатности и одређених области сва-
кодневног живота традиционалног типа.

Које информације садржи ова библиографија?
У вези са поделом ове библиографије на три дела треба указати на 

следеће:
 – може се рећи да су радови који припадају првом делу најразноврснији 

по начину представљања лексике, а у вези с тим су и коментари уз неке од 
њих. Као што је већ речено, у првом делу су, поред речнички организованих 
радова (азбучно или абецедно) и радови који су тематски конципирани. Сва-
ка ова група радова представљена је у посебном одељку и на одговарајући 
начин обележена. Због њихове специфичности и неуједначености, уз неке од 
њих дати су наши коментари или цитати из самог дела који се тичу првен-
ствено типа представљања лексике у њима и краја/ територије из којих је 
лексика сакупљена, наравно, уколико наслов није довољно информативан;

 – за други део библиографије који се односи на период од 1945. до 
1992. године уочава се већа уједначеност у конципирању радова. Већина 
оних који су рађени у лингвистичким центрима има прецизне наслове, и што 
се тиче концепције и тематике рада, и што се тиче податка о територији која 
је предмет испитивања. Неке радове који су овде представљени писали су 
етнолози који увек у наслову стављају тему у први план. Уколико се из на-
слова не може видети да се рад односи на лексички аспект неке теме, дати су 
наши коментари после навођења комплетних података о раду;

 – у трећем делу библиографије су радови настали после 1992. године 
који су територијално везани за Србију и остале бивше републике у којима 
се говорио некадашњи српско – хрватски језик. И поред великог труда, че-
сто нисмо успели да дођемо до потребних података за терен изван Србије, 
а дешавало се да имамо податак о раду, али до рада нисмо могли доћи. Због 
свега тога свесни смо да ово што смо навели вероватно није потпуни спи-
сак, али и поред тога желели смо да бар донекле представимо дијалекатску 
лексикографију на целом штокавском простору. Ово је основа која нам пру-
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жа увид у оно до чега смо могли доћи, а убрзана дигитализација библиотеч-
ких фондова, као и боља сарадња између институција које се баве лекси-
колошким и лексикографским истраживањима пружиће детаљнији увид у 
испитивану проблематику.

На основу свих ових радова моћи ће се стећи увид у лексикографску 
обрађеност опште лексике и различитих тематских целина из традиционал-
не духовне и материјалне културе. С друге стране, ова библиографија пружа 
обиље могућности за различите аналитичке и синтетичке радове о специ-
фичностима традиционалне културе штокавског дијалекатског простора.

Обим и концепција радова
Што се тиче обима представљених радова, трудили смо се да предста-

вимо све с чим смо дошли у контакт. У сва три дела библиографије има више 
типова радова, почев од мањих у којима се обрађује некад и само неколико 
речи, па до монографских лексикографских описа. У периоду који обухвата 
три века уочава се да је приступ диференцијалној дијалекатској лексици био 
различит.

У већини старијих и најстаријих радова представљена је диференцијална 
дијалекатска лексика из појединих крајева, у односу на ону која је била дата 
у Вуковом Рјечнику из 1818. године, и овакви радови су мањи по обиму. 
Крајем XIX и почетком XX века појављују се радови већег обима, углавном 
терминолошки системи везани за архаичне делатности или они у којима је 
системски представљена лексика специфичне тематике, карактеристичне за 
неки регион. Први монографски рад о дијалекатској лексици је двотомни 
Речник косовско– метохиског дијалекта, писан као први речник дијалекта 
који не улази у основицу књижевног језика.

Период после 1945. године карактерише развој лексикографије као 
науке и у складу са тим научни приступ лексикографској обради подата-
ка. У различитим лингвистичким центрима на простору српско – хрватског 
језика систематски се испитују семантичка поља везана за традиционалну 
културу и као резултат таквих испитивања појављују се научно засноване 
монографије, углавном већег обима, а концепцијски ограничене на одређено 
семантичко поље. Поред монографских радова, излазе и мањи лексико-
графски радови, обрађујући различиту тематику из традиционалне култу-
ре. Појављује се читава серија дијалекатских речника општег типа великог 
обима, кроз које упознајемо традиционалну културу појединих локалних 
заједница на простору штокавског дијалекта.

После 1992. године на простору штокавског дијалекта изашао је вели-
ки број дијалекатских речника већег или мањег обима, као и доста лексич-
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ких збирки и лексичке грађе, што говори о великој заинтересованости за 
испитивање лексике локалних идиома. Иако постоји велика разноврсност 
радова и по тематици и по обиму и концепцији, некад је тешко доћи до по-
датака о тим лексикографским радовима, тако да често не постоји могућност 
да се заинтересовани упознају са вредним лексикографским делом.

У последњих двадесетак година поред публикација из научних цен-
тара, издају се многобројни аматерски дијалекатски речници у појединим 
регионима. И поред недовољне обучености њихових аутора, они су сведо-
чанство о аутентичној традиционалној култури неког места или краја и дра-
гоцени су не само као успомена на старији начин живота, већ и као језички 
документ који доприноси бољем сагледавању лексикона једног језика.

Начин представљања лексике
Мада би детаљна анализа примењених лексикографских поступака у 

свим радовима из ове библиографије била драгоцени допринос теоријском 
аспекту лексикографије уопште, као и сагледавању принципа лексикограф-
ског рада на штокавском дијалекатском идиому, за ову прилику даће се само 
глобални приказ типова лексикографских радова. Може се уочити да је у 
овим библиографским јединицама лексика представљена различито. Ода-
бране/ описане лексеме представљене су углавном на два начина:

А) Код речнички сложених лексема имамо одредницу која се састоји 
из одредничке речи уз коју се (некад) дају граматичка/ структурна својства, 
а за објашњење обично служи синоним или сасвим кратка дефиниција. Има 
примера и са дескриптивном дефиницијом, некад је то етнолингвистички 
опис. Често се даје етимологија, некад се дају подаци о лексеми добијени 
провером у различитим речницима, некад се дају потврде из литературе за 
шири ареал. У многим радовима даје се већи или мањи контекст уз лексему, 
али има радова где нема контекстуалне употребе лексеме.

Б) У радовима из старијег периода лексика је дата по тематским цели-
нама и у оквиру описа тематске целине дају се лексеме којима се појмови из 
те тематике именују. Лексеме су на неки начин маркиране у односу на текст 
у којем се налазе. Објашњења су углавном енциклопедијска. Најпотпунији 
су углавном монографски радови хиперонимско – хипонимски организова-
ни где је прво дата лексичко –семантичка анализа одабраног семантичког 
поља, а после тога речник који је најстручније урађен. У дефиницији је увек 
дата архисема – хипероним и семе нижег ранга – хипоними. Контекстуална 
употреба дата је за велику већину лексема, даје се ареална заступљеност и 
полисемија, уколико је лексема има у том семантичком пољу.
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Старији радови о локалној лексици неког места, краја или дијалекта, 
употпуњују нашу слику о времену настанка и развоја новоствореног стандар-
дног српскохрватског (српског и/ или хрватског, српско-хрватског) језика на 
народној основи, на штокавском простору различитих типова културе. Радови 
настали у скорије време значајни су за сагледавање лексике старијег типа ло-
калне традиционалне културе која убрзано нестаје у савременом универзал-
ном процесу глобализације. Лексика из ових радова, најшире посматрано, као 
део лексикона припада културном идентитету штокавских дијалеката и израз 
је аутентичног типа културе који нестаје, а самим тим нестаје и део функцио-
нално, временски и територијално раслојеног лексикона.

Иако је до сада објављено више библиографија о граматичким и лек-
сичким специфичностима појединих штокавских дијалеката, у њима се на-
воде само капитална лексикографска дела везана за тај дијалект, а у неки-
ма од тих библиографија радови о дијалекатској лексици нису обухваћени. 
Недостаје библиографија радова о дијалекатској лексици из које би се стекао 
увид у то колико је и какве дијалекатске лексике лексикографски обрађено 
и штампано у распону од XIX до почетка XXI века. С друге стране, на ос-
нову библиографије оваквих радова упознали бисмо се са територијалном 
испитаношћу дијалекатске лексике, односно о лингвогеографском ста-
тусу појединих лексема и лексичких система. Даља корист од овакве 
библиографије била би та, што би се на основу ње увидело који су то те-
матски системи дијалекатског лексичког израза испитани, а који су до данас 
остали мање познати или чак непознати.

Начин обраде прикупљених података
Да би ова библиографија била што кориснија, трудили смо се да уз ре-

ференце дајемо, поред стандардних података, и додатне информације за које 
смо сматрали да могу бити значајне корисницима – научним радницима. У 
релевантној литератури овакав тип библиографије назива се резонујућа или 
критичка библиографија (Грубачић, 1964).

• презиме/ презимена и иницијал имена аутора у болду, у неким 
случајевима (ако је тако у извору) дато је и средње слово. Уколико није 
дат тај податак, подаци о аутору дају се онако како су наведени у извору 
из којег је референца исписана.

• година издања (уколико аутор има више радова објављених исте годи-
не, после године додаје се а, б, в...), наслов рада је дословно преписан, 
место издања, годиште часописа, свеска/ број, стране на којима се рад 
налази у часопису, или број страна уколико је у питању монографски 
рад.
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• назив часописа у којем је рад објављен даје се на два начина: уколико 
се часопис појављује само једном, даје се његов пуни назив, уколико је 
у неком часопису објављено више радова, даје се скраћеница тог часо-
писа за коју се даје разрешење у посебном одељку на крају овог рада.

• после библиографских података о раду дају се коментари; цитат се даје 
уколико је довољно сажет и свеобухватно приказује тематику и испи-
тивану територију, парафраза се даје ако нема одговарајућег цитата. 
Уколико је наслов довољно прецизан, не даје се ни цитат ни парафраза.

• на самом крају библиографије даје се регистар аутора посебно 
ћирилички, посебно латинички где су после презимена и иницијала 
имена аутора дати бројеви под којим се налази одређена библиограф-
ска јединица тога аутора, пошто смо претходно нумерисали све библи-
ографске јединице.
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I. ДИЈАЛЕКАТСКА ЛЕКСИКОГРАФИЈА
У ПЕРИОДУ ОД 1818. ДО 1945. ГОДИНЕ

I.a. Лексикографски радови
1. Алексић, Ж. (1935) Ситни прилози – речи и изрази, НЈ, Београд, год. 

IV, св. 3, 89–90. Аутор је забележио двадесетак речи и израза у бач-
ком и сремском Подунављу и Футогу, где је био учитељ. Те речи се у 
народу говоре, а нема их у нашим речницима, или, ако их има, имају 
друго значење (нпр. авољити, бадњица, весак, колајити, одјарити, 
опшијатити, рукатка, срдоноса, тајати). Сложено азбучним ре-
дом, у форми малог речника.

2. Балукџић, Ј. (1848) Србске речи, Подунавка, год. VI, бр. 1–52/ уред-
ник Милош Поповић, Београд: Правителствена кньигопечатньа, 53–
54, 57–59, 62–63, 66–68, 71–72.3

3. Божидар (1844) Неке речи за српског лексикографа, Скоротеча, бр. 
42, Пешта, 248–250. Збирка речи из Јужне Угарске. Азбучним редом 
сложене речи које млада говори укућанима.

4. Болић, П. (1818) Словаръ вїнодĕлца, у Будиму: Писмены Крал. Все-
училища Пештанскогъ, 172. У форми речника. Сложено азбучним 
редом. Дата одредница, затим у загради латински, немачки и грчки 
назив, али не свуда сва три, и значење. Такође, наводећи I или II и бр. 
стр., позива се на своју књигу Совершен вїнодĕлацъ.

5. Братић, А. Т. (1903) Пабирци из народне медицине у Херцеговини, 
GlZMBiH, Sarajevo, br. XV, 153–180. Сложено тематски: I. Заразне бо-
лести, II. Убој и болести, III. Остале болести, IV. Лијечење рана, V. 
Дјечије болести, VI. Женске болести, VII. Опће напомене о народном 
љекарству и VIII. Попис лијекова, који се употребљавају у народној 

3 Милорадовић, С. (2008) Незапажена минијатура дијалекатске лексикографије, 
Зборник Института за српски језик САНУ 1, Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 
75-годишњице живота, Београд, 229–328. (захваљујући овом раду С. Милорадовић 
који је посвећен анализи чланка Србске речи Ј. Балукџића, сазнали смо за постојање 
овог драгоценог лексикографског дела)
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медицини (у форми речника, сложено азбучним редом, са латинским 
и немачким називом).

6. Влаховић, М. (1933) Мушка ношња у Васојевићима, ГлЕМ, Београд, 
књ.VIII, 72–83.

7. Влаховић, М. (1934) Женска ношња у Васојевићима, ГлЕМ, Београд, 
књ. IX, 70–90.

8. Вулетић Вукасовић, В. (1899) Стока у Херцег–Босни и т. д., Караџић, 
Алексинац, год. I, бр. 7 и 8, 134–138. Дати називи стоке према осо-
бинама. Сложено једно испод другог, али не азбучним редом и није 
акцентовано.

9. Вулетић Вукасовић, В. (1909) Ткање на острву Лопуду, СЕЗб, Бео-
град, књ. III, 499–511. Даје називе делова на стану у Лопуду и уз њих 
тумачења. Сложено једно испод другог, али није уазбучено.

10. Грбић, М. С. (1925) Српска народна јела и пића из Среза Бољевачког, 
СЕЗб, Београд, књ. XXXII, Живот и обичаји народни, књ. XIV, 169–
236.

11. Грђић Бјелокосић, Л. (1898а) Збирчица о оружју, Зора, Мостар, год. 
III, свеска за јануар, 37–40. Дати називи оружја, абецедним редом.

12. Грђић Бјелокосић, Л. (1898б) Збирчица о оружју (наставак), Зора, 
Мостар, год. III, свеска за фебруар, 79–80.

13. Грђић Бјелокосић, Л. (1898в) Збирчица о оружју (свршетак), Зора, 
Мостар, год. III, свеска за март, 123–125.

14. Грђић Бјелокосић, Л. (1908) Српска народна јела у Херцеговини 
и Босни, СЕЗб, Београд, књ. X, Српска народна јела и пића, књ. I, 
73–126. Сложено тематски. Грађа сакупљена већином у Херцеговини, 
и то у Мостару и Гацку, а нешто и у Босни. На крају је дат преглед 
народних назива и мање познатих речи, азбучним редом сложено.

15. Grujić, G. M. (1928) Imena goveda (Lika), ZbNŽO, Zagreb, knj. XXVI, 
374–376. Само је дат абецедним редом, тростубачно, попис имена.

16. Делић, Ст. Р. (1895) Крпље, Босанска вила, Сарајево, год. X, бр. 17, 
265–266. Даје комплетан опис крпљи и њихових делова, у Гацку.

17. Domaći liekar (1851), Bosanski prijatelj, Zagreb, sv. 2, 194–199. Без 
податка о аутору. Дат је Kratki riečnik лековитих трава и Liekarie 
(produženje), односно опис неких болести. Писано је ијекавски, а има 
и икавских назива трава (нпр. Mrižica, Mličac, Kukurik, Ditelina...).

18. Дубровачке туђинке (1895), СпСАН XXVI, 26 (ћир.). „Ријечи из 
латинскога, талијанскога, грчкога, арапскога, турскога, маџарскога, 
перзијскога, шпањолскога и францускога језика, које имају осо-
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бити дубровачки печат, а чују се само у Дубровнику или у његову 
сусједству.“Поређане азбучним редом.

19. Ђ. Т. Р. (1899) Правни обичаји у Срба, Караџић, Алексинац, год. I, 
бр. 5, 92–94. Сложени називи азбучним редом. Грађа прикупљена у 
местима јужне Србије.

20. Ђорђевић, Тих. Р. (1900) Белешке о тајним језицима (у Алексинцу), 
Караџић, Алексинац, год. II, бр. 8 и 9, 156–164. Сложено тематски: 1. 
Длакарски или терзиски или грнчарски, 2. Дунђерски језик, 3. Гега-
вачки језик, 4. „Преко језик“ и 5. Пословачки језик. На основу грађе 
из Алексинца, аутор наводи регистре речи из наведених језика.

21. Ђорђевић, Тих. Р. (1901а) Народне мере, Караџић, Алексинац, год. 
III, бр. 1, 10–16. „Интересовало ме је да сазнам, какве је мере наш на-
род створио животом, радом и искуством, па се њима у својим одно-
сима служи. За то сам и на то обраћао пажњу, те што сам сазнао овде 
саопштавам, без икаквог другог говора о томе.“ Аутор је у овом раду 
дао Мере за дужину. Сложено у форми речника, али није уазбучено. 
Наводи одредницу, граматичку одредбу и дефиницију, а у загради на-
води где је то забележено. Грађа је прикупљена на целом терену: у 
северном делу српског народа, у јужном делу српског народа, окрузи: 
нишки, врањски, пиротски, Серез у Маћедонији, Алексинац и око-
лина, Жупа, Стара Србија, Беране, Куманово, округ пиротски, округ 
ваљевски, Прибој, Пријепоље, Пљевље, округ ужички, Колубара, 
Рудник, Левач, Куманово, срез власотиначки, у Хрватској, Темнић, 
Шумадија, округ крушевачки, Блаце, Ресава, Срез лесковачки и вла-
сотиначки, Београд.

22. Ђорђевић, Тих. Р. (1901б) Народне мере (наставак), Караџић, Алек-
синац, год. III, бр. 4, 83–86. Овде по истом принципу као и у претход-
ном раду, наводи Мере за простор и Мере за тежину. Грађа добијена 
на терену: Ресава, Шумадија, округ ужички, округ пиротски, околина 
Параћина, Шумадија, Соко Бања, Сврљиг, Рудник, Стиг, Подунавље, 
Алексинац, Нови Крајеви, Алексиначка Морава.

23. Елезовић, Гл. (1932) Речник косовско-метохиског дијалекта. Св. 1, 
СДЗб IV, Београд, 477. 4

4 Постоји и репринт овог и наредног издања, објављен 1998. године. В. Гл. Елезовић, 
Речник косовско-метохиског дијалекта, књ. 1 и 2 – репринт издања из 1932. и 1935., При-
штина: Институт за српску културу – Културна манифестација „Глигорије Глиша Елезовић“ 
– Народна и универзитетска библиотека Приштина, 1998, 477.
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24. Елезовић, Гл. (1935а) Речник косовско-метохиског дијалекта. Св. 2, 
СДЗб VI, Београд, 587.

25. Елезовић, Гл. (1935б) Кукуруз, НЈ, Београд, год. III, св. 9 и 10, 273–
277.

26. Живановић, Ј. (1877) Српски рјечник за кованџије, у Новом Саду: 
Штампарија А. Пајевића, 30.

27. Зовко, И. (1896а) Народна јела и пића по Босни и Херцеговини, 
ZbNŽO, Zagreb, knj. 1, 107–118. У форми речника.

28. Зовко, И. (1896б) Болести и лијекови по Босни и Херцеговини, 
ZbNŽO, Zagreb, knj. 1, 263–285. У форми речника.

29. Zovko, I. (1896в) Okokućad. Domaće ili pitome životinje, njihova 
hrvatska narodna imena, ZbNŽO, Zagreb, knj. 1, 308–314. Сложено те-
матски (овнови и овце, јарци и козе, волови и краве, коњи и кобиле, 
пјевци и кокоши, голубови и голубице, пси и кује, мачки и мачке). У 
оквиру тематских целина азбучним редом сложени називи животиња 
по одређеним особинама. Аутор је грађу сабрао по Херцег-Босни.

30. Зовко, И. (1902) Родбински називи у Херцег-Босни, ZbNŽO, Zagreb, 
knj. VII, 369–381.

31. Зовко, И. (1906) Ријечи за камење у Босни, ZbNŽO, Zagreb, knj. XI, 
св. 1, 156–157.

32. Зовко, И. (1914) Женске рукотворине у Босни и Херцеговини, ZbNŽO, 
Zagreb, knj. XIX, св. 2, 341–349. Тематски сложено. У оквиру темати-
ке дати називи азбучним редом.

33. Zovko, I. (1915) Jemenije i drugi prekrivači, ZbNŽO, Zagreb, knj. XX, 
св. 1, 158–159. Дато у форми речника, абецедним редом.

34. Zore, L. Paljetkovanje, Rad JAZU, Zagreb: knj. 108 (1892), 209–236; 
knj. 110 (1892), 205–236; knj. 114, (1893), 221–236; knj. 115 (1893), 
137–190, knj. 138 (1899), 55–69; knj. 170 (1907), 201–230. У форми 
речника.

35. Јанковић, М. (1862) Букваръ за старо и младо, ГлДСС, књ. XV, Бео-
град, 1–138. Наводи начине на које треба учити ученике по овом бук-
вару...Пре тога има мали Речник од 16 одредница, нпр. аса = хаса, ха-
сан: турско име, аса! кад се туткају пси на свиње; асас = понаівише: 
асаси, као пусти и бесни зулумћари, кои само кољу, робе и пале; ведро 
= кабао, кова, крављача; ластар = прва млада шума и др.

36. Караџић, В. Ст. (1818) Српски рјечник истолкован немачкијем и 
латинскијем ријечима. Сакупио га и на свијет издао Вук Стефановић, 
у Бечу.
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37. Караџић, В. Ст. (1852) Српски рјечник истумачен немачкијем и 
латинскијем ријечима. Сакупио га и на свијет издао Вук Стефановић 
Караџић, у Бечу (у штампарији јерменског манастира).

38. Косић, Б. (1903) Рибе дубровачке, Rad JAZU, Zagreb, knj. 155, 1–48.
39. Косић, Б. (1904) Додатак расправи „Рибе дубровачке“, Rad JAZU, 

Zagreb, knj. 158, 239–240.
40. Марковић, З. (1978) Текстилна радиност у селима зајечарске општи-

не, ГлЕМБ, Београд, књ. 42, 187–202. Сложено тематски. Део назива 
из области боја и бојења је сложен речнички (али није уазбучено). 
Сваком називу посвећен је посебан пасус. Исто је и за тех. справе.

41. Медић, М. (1884) Принос народној терминологији биљака и 
животиња, ЛМС, Нови Сад, књ. 139, 85–100. Дата одредница, латин-
ски назив и место где је то забележио, а негде описује и за шта се 
биљка користи. Забележио на терену: Добросело, Лазарево, Врхови-
не, Зрмања. У форми речника, али није уазбучено.

42. Медић, М. (1889а) Додатак природописној и медицинској 
терминологији (А–Ј), ЛМС, Нови Сад, књ. 159, 123–135. У форми 
речника, уазбучено. Грађа прикупљена у Срему и у Лици.

43. Медић, М. (1889б) Додатак природописној и медицинској номенкла-
тури (свршетак, К–Ш) ЛМС, Нови Сад, књ. 160, 70–91.

44. Медић, М. (1891) Грађа за природописну номенклатуру и за рибар-
ско оруђе, ЛМС, Нови Сад, књ. 166, 60–81. У форми речника, уазбу-
чено. Мало више говори о рибарском оруђу, а описао га је онако како 
је чуо од земунских рибара.

45. Медић, М. (1895а) Додатак грађи за природописну номенклатуру и 
за рибарско оруђе, ЛМС, Нови Сад, књ. 181, 89–102. Биљна имена за-
бележио у личком селу Доброселу, осим где посебно напомиње крај 
„где се које чује“, а називе за рибарско оруђе прикупио у Земуну.

46. Медић, М. (1895б) Други додатак грађи за природописну номенкла-
туру и за рибарско оруђе, ЛМС, Нови Сад, књ. 184, 13–27. У фор-
ми речника, сложено азбучним редом. Грађа добијена на терену, из 
следећих крајева: Охрид, Срем, Банат, Добросело (Лика), Уна (Бос-
на), Барања.

47. Медић, М. (1896а) Други додатак грађи за природописну номен-
клатуру и за рибарско оруђе (свршетак), ЛМС, Нови Сад, књ. 188, 
120–134. Највећи део грађе је из Срема, али има и назива које су за-
бележени у личком селу Доброселу и др.

48. Medić, M. (1896б) Dodatak opančarskim nazivima, Rad JAZU, Zagreb, 
knj. 125, 33–49. У форми речника, сложено абецедним редом. Дата 
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одредница, граматичка одредба и значење. Аутор је грађу сабрао по 
Лици и по „Сријему“ (највише у Земуну).

49. Николин, Б. П. (1895а) Прилог познавању српских народних игара, 
Босанска вила, Сарајево, год. X, бр. 16, 249–250. Сложено азбучним 
редом, према називу игре. Поред назива игре, аутор наводи и место 
где се она игра.

50. Николин, Б. П. (1895б) Прилог познавању српских народних игара 
(свршетак), Босанска вила, Сарајево, год. X, бр. 17, 266–268.

51. Николић, А. (1847) Прилог к србској нарĕчницы, ГлДСС, књ. I, Бео-
град, 17–21. Са позиција лексике Срема, Баната и Бачке говори о си-
нонимима за одређене појмове у Србији. Сложено у форми речника, 
али није уазбучено.

52. Новаковић, Н. (1935а) О значењима неких речи, НЈ, Београд, год. 
III, св. 5, 152. Аутор даје називе којима се именује камен у Кистању 
и у околини Кистања, у далматинској Буковици. Сложено у облику 
речника, али није уазбучено.

53. Новаковић, Н. (1935б) Још о неколико ријечи што означавају камен, 
НЈ, Београд, год. III, св. 8, 252–253. Додатак претходном раду, из ис-
тог краја.

54. Панчић, Ј. (1860) Рибе у Србији (Pisces Serbiae), ГлДСС, књ. XII, 
Београд, 500–667. Аутор је бележио само оне називе риба, које је у 
народу могао добити. Подељено у следеће тематске целине: А. При-
родопис риба, Б. Аналитичка табла родова риба, В. Аналитичка табла 
фела риба и Г. Систематични опис риба. Даје српске и латинске нази-
ве. Податке наводи следећим редом: род, фела, опис, боја, величина, 
место пребивалишта и на крају даје и народна имена, нпр. С. буља, 
бандаш, барски гргеч, Р. окун, берш, П. okun,Ч. okoun, Вл. костреш, 
Нем. Flussbarsch. Након тога следи одељак Научне речи мање позна-
те, сложене азбучним редом, нпр. Аринге – Clupeoidei, Бакалари – 
Gadoidei, Безпере – Apodi...,затим следи списак, исто азбучним редом 
Србска имена риба споменута у овом делу, па одељак Научна имена 
риба описаних у овом делу (латински називи, сложени абецедно).

55. Панчић, Ј. (1871) Шумско дрвеће и шибље у Србији, ГлСУД5, књ. 
XXX, Београд, 129–312. „У делу сам описао 71 род и 188 фела дрвећа 
и шибља што у нас већином дивље расте, само неколицина – њих 10 
– страна је, али је од давнина у Европу донесена, те се већ и у нас, где 
више где мање, одомаћила, једно пак – молика – које у суседној старој 

5 В. фусноту у Прегледаним изворима.
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Србији расте, увршћено је овде као интересантна новост, која би се 
могла и у нас с коришћу садити.“ Подељено у следећа поглавља: I. 
Анализа родова, II. Опис шумског дрвећа и шибља, Научна имена у 
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дом) и на крају Немачка и француска имена дрвећа и шибља (сложена 
абецедним редом).

56. Пеливановић, Ср. И. (1881а) Нова биљна имена (из Цветнице око-
лине Нишке), Јавор, Нови Сад, бр. 4, 121–124. У форми речника, 
сложено азбучним редом (А–О). Наводи народни и латински назив 
биљке и село где је то забележио.

57. Пеливановић, Ср. И. (1881б) Нова биљна имена из Цветнице око-
лине Нишке (свршетак), Јавор, Нови Сад, бр. 4, 151–154. У форми 
речника, наставак претходног рада (О–У). По истом принципу дато, 
али овде има и посебан одељак из Доње Србије.

58. Пихлер, А. (1905). Прилози познавању народних имена биљака у 
Херцеговини, Једанаести годишњи извештај Велике гимназије у Мо-
стару, Мостар, 3–26.

59. Поповић, Ј. Стерија (1847а) О србским рĕчма прĕделнимъ, ГлДСС, 
књ. I, Београд, 21–24. (речи из околине Вршца)

60. Поповић, Ј. Стерија (1847б) Покушанїе смыслосродног (синоним-
ног) рĕчника, ГлДСС, књ. I, Београд, 25–29.

61. Поповић, М. (1941) Синтакса и речник жумберачког говора, Загреб: 
Народна тискара, 47.

62. Почнимо пречишћавати језик (1863), Јавор, Нови Сад, год. II, бр. 
2, 30–31; год. II, бр. 3, 43–44; год. II, бр. 4, 63–64; год. II, бр. 5, 78; 
год. II, бр. 6, 94–95; год. II, бр. 7, 106–107; год. II, бр. 8, 127–128. Из-
лазило у наставцима, у више бројева. Нема податка о аутору. У овом 
пуристичком раду, поред страних, у објашњењу се даје и списак ау-
тентичних лексема. Није сложено азбучнo, ни тематски, али је дато у 
форми речника.

63. Прерадовић, Д. (1895) Неколико српских речи којих нема у Вукову 
Рјечнику, ЛМС, Нови Сад, књ. 184, 83–111. Речник има 213 речи које 
је Дамјан Прерадовић сакупио по Срему и растумачио. У форми реч-
ника, сложено азбучним редом.

64. Ređe reči bunjevačkog govora (1927), KnjS, Subotica, knj. III, sv. 3 i 4, 
185–186. Без податка о аутору. Сложено у форми речника, са кратком 
дефиницијом или синонимом.
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65. Станојевић, М. (1927) Прилози речнику тимочког говора. СДЗб III, 
Београд, 179–194.

66. Стојићевић, Д. (1927) Народна имена риба у Србији, Београд: Музеј 
српске земље, 49.

67. Тановић, Ст. (1933) Народне мере из околине Ђевђелије, ГлЕМБ, књ. 
VIII, Београд, 19–28. Сложено тематски: Мере за дужину, Мере за 
време, Мере за тежину, Мере за жито, Мере за течности, Мере за 
барут и сачме, Мере за новац и Мере у воденици. Називи мера су дати 
једни испод других, али не азбучним редом.

68. Tentor, M. (1931) O dubrovačkom jeziku s leksičke strane, Zbornik iz 
dubrovačke prošlosti, Dubrovnik, 449–455. „Zbirka riječi koje se govore 
u Dubrovniku i u Cresu, a nepoznate su hercegovačkim govorima.“

69. Тројановић, С. (1935) О нашим варивима, НЈ, Београд, год. III, св. 
5, 150–151. Наводи називе варива: Боб, Леће, Грашак, Грах = Пасуљ, 
Сланутак, једно испод другог и наводи како се та варива зову у Ду-
бровнику, Далмацији, око Београда, у селу Берима, око Подгорице, на 
Корчули и јужно од Ниша.

I. б. Тематски конципирани радови
70. Babić, V. (1934) Staje za stoku i živinu, НЈ, Београд, год. III, св. 1, 

176–180. „U ovom člančiću izneću nekoliko imena za staje, ponajviše iz 
Vukova rečnika, a neke iz Akademijinog i iz svojih beležаka i pokazati da 
predloženi nastavak - arnik nikako ne valja za imena staja“ (176). Аутор 
је један део грађе прикупио на терену: Славонија, Срем, околина Су-
ботице, Бос. Крајина, Србија, Јужна Србија.

71. Богдановић, Л. (1900) Српски народни обичаји о Ускрсу у Славонији, 
Караџић, Алексинац, год. II, бр. 4, 67–69. Забележено у „Осеку“. Дате 
три тематске целине: 1. На Ускрс, 2. Водени понедељак, 3. Млади 
Ускрс, и испод сваке следи прича о обичајима везаним за тај дан.

72. Bunyeváczok (1909) Magyarország vármegyéi és városai, 
Encziklopédiája/ szerkeszti dr Borovszky Samu, Bács-bodrog vármegye I, 
Budapest, 395–407. Без податка о аутору. Текст је на мађарском, а при-
мери су на буњевачком дијалекту. Писано мађарским правописом.

73. Burina, S. (1937) Otkud romanizmi i dubrovački dijalektizmi u stolačkom 
govoru, NJ, Beograd, god. V, sv. 7 i 8, 215–217.

74. Васиљевић, А. (1895а) Из народног веровања и варовања у Сврљигу, 
Босанска вила, Сарајево, год. X, бр. 5, 74–75. Тематски сложено, уз 
опис обичаја. У овом првом делу говори о Младенцима и Благовести-
ма. Лексеме битне за овај обичај стављене су под наводнике.
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75. Васиљевић, А. (1895б) Из народног веровања и варовања у Сврљигу 
(свршетак), Босанска вила, Сарајево, год. X, бр. 6, 90–92. О Младен-
цима и Благовестима.

76. Васиљевић, А. (1895в) Из народног веровања и варовања у Сврљигу, 
Босанска вила, Сарајево, год. X, бр. 18, 281–282. Овде говори о Ви-
довдану.

77. Васиљевић, А. (1896) Из народног варовања и веровања у Сврљигу, 
Босанска вила, Сарајево, год. XI, бр. 5, 77–78. Описује обичаје везане 
за светац Св. Тодор. Лексика везана за те обичаје дата је под наво-
дницима.

78. Влаховић, М. (1931) Неки Божићни обичаји у Кртолама, Записи, 
Цетиње, год. V, књ. IX, св. 6, децембар 1931, 346–350. Лексика је дата 
тематски и хронолошки.

79. Врчевић, В. (1868) Српске народне игре које се забаве ради по са-
станцима играју, Београд: Српско учено друштво. Забележено у Боки, 
Црној Гори и Далмацији. Сложено тематски. Није уазбучено.

80. Врчевић, В. Вит. (1889) Српске народне игре које се забаве ради по 
састанцима играју, књ. II, Дубровник: Наклада књижаре Драгутина 
Претнера. Места у којима је забележио игре: Мостар, Требиње, Фоча, 
Херцеговина, Никшић, Црна Гора, Дубровник, Будва, Сарајево, 
Приморје, Рисан, Гацко, Лијевно, Грбаљ или наводи да је то „опћа 
народна игра“.

81. Вулетић Вукасовић, В. (1895а) Како се народ храни у Босни, у Хер-
цеговини, у Далмацији и т. д., Босанска вила, Сарајево, год. X, бр. 
6, 88. стр. На почетку наводи и места из којих је прикупио грађу. 
Тематски сложено. У оквиру сваке тематске целине дата је лексика 
(општеупотребна и ритуална кулинарска лексика) италиком.

82. Вулетић Вукасовић, В. (1895б) Како се народ храни у Босни, у Хер-
цеговини, у Далмацији (наставак), Босанска вила, Сарајево, год. X, 
бр. 7, 105–107.

83. Вулетић Вукасовић, В. (1895в) Како се народ храни у Босни, у Хер-
цеговини, у Далмацији (наставак), Босанска вила, Сарајево, год. X, 
бр. 8, 122–123.

84. Вулетић Вукасовић, В. (1895г) Како се народ храни у Босни, у Хер-
цеговини, у Далмацији (наставак), Босанска вила, Сарајево, год. X, 
бр. 9, 138–139.

85. Вулетић Вукасовић, В. (1895д) Како се народ храни у Босни, у Хер-
цеговини, у Далмацији (свршетак), Босанска вила, Сарајево, год. X, 
бр. 10, 154–156.
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86. Вулетић Вукасовић, В. (1899а) Народно бојадисање у Лици и Крба-
ви, Босанска вила, Сарајево, год. XIV, бр. 1, 11–12. Аутор је грађу 
забележио у Д. Лапцу у Лици, од домаћице Јеке Тадић. Сложено те-
матски, по начину бојења. У оквиру сваке тематске целине дата је 
лексика (италиком), која је за то везана.

87. Вулетић Вукасовић, В. (1899б) Биљешка о конопљи и лану у Лици и 
Крбави, Босанска вила, Сарајево, год. XIV, бр. 2, 23–24. Има лексике 
у тексту, која је дата италиком.

88. Вулетић Вукасовић, В. (1899в) Биљешка о конопљи и лану у Лици и 
Крбави, Босанска вила, Сарајево, год. XIV, бр. 3 и 4, 49–51. Аутор је 
податке добио од Лазе Тадића из Д. Лапца.

89. Вулетић Вукасовић, В. (1899г) Народни везови у Далмацији, 
Караџић,6 Алексинац, год. I, бр. 2, 25–31.

90. Вулетић Вукасовић, В. (1899д) Народни везови у Далмацији (Конав-
ли), Караџић, Алексинац, год. I, бр. 3 и 4, 50–54.

91. Грђић Бјелокосић, Л. (1898) Прстеновање на селу, Зора, Мостар, 
год. III, свеска за новембар, 388–391.

92. Грђић Бјелокосић, Л. (1912а) Из народа и о народу. Амајлије и за-
писи, Босанска вила, Сарајево, год. XXVII, бр. 1, 11–12. Овај рад је 
одломак из повећег рада „Народна медицина“, написаног за Етно-
графски зборник. „Оваквих кесица и металних кутијица, које се зову 
амалијама, има разних облика и више врста, па су им разна и имена. 
Ја ћу овдје описати оне које су се носиле и које се носе у Херцегови-
ни“ (11). Сложено тематски: А. Од тканине и чове, Б. Од метала, II. 
Амајија. Сваку описује.

93. Грђић Бјелокосић, Л. (1912б) Из народа и о народу. Амајлије и за-
писи (свршетак), Босанска вила, Сарајево, год. XXVII, бр. 2, 29. стр. 
Сложено тематски: III. Дилбагија, IV. Казагија, V. Уплетењак или 
пуца, VI. Тилсум и VII. Џиџе. Сваку описује.
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6 Ова и библиографска јединица бр. 90 јесу превод Вида Вулетића Вукасовића (са 
италијанског на српски) III одељка – о Одјећи из дела La Dalmazia descritta con 48 tavole 
miniate rappresentanti i principali costumi nazionali (Dr Franco Carrara, 1847). Овакав тип радова 
нисмо сретали раније, и управо због те своје специфичности а и велике разноликости радова 
у овом првом периоду, нисмо желели да га пропустимо, па смо га уврстили у библиографију. 
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98. Дробњаковић, Бор. М. (1933) Воденице на Дрини и на њеним при-
токама, ГлЕМБ, Београд, књ. VIII, 1–18. Аутор је проучавао воденице 
на Дрини на њеним притокама на простору од Бајине Баште до Раче 
на Сави. Сложено тематски. Лексика која је битна дата је италиком.

99. Дунђерски, Ј. (1901) Из народне медицине у Сентомашу у Бачкој, 
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100. Ђикић, А. О. (1898) Свадбени обичаји Мухамеданаца у Херцеговини, 
Зора, Мостар, год. III, свеска за октобар, 354–358. Сложено у следеће 
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105. Зорић, Ђ. Ј. (1900) Игре у Сарајеву, Караџић, Алексинац, год. II, бр. 
2 и 3, 49–51. Аутор је забележио 8 игара. Поред имена игре, у загради 
наводи да ли је то само мушка игра или је играју и мушки и женски, 
и описује како се игра.
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106. Иванчевић, П. Ст. (1890) Спасовина, Босанска вила, Сарајево, год.V, 
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108. Иванчевић, П. Ст. (1909) Моштаница. Из народних обичаја, Босан-
ска вила, Сарајево, год. XXIV, бр. 17 и 18, 277. стр. Аутор даје називе 
колача и хлебова који се месе око Божића у Босанској Крајини, Бир-
чу и Посавини: Бадњакуша, Чесница, Житница, Крсница и Ковртањ. 
Сваки детаљно описује (шта је, када се и како меси).

109. Из народа и о народу. Народне игре у Крајини, у Србији (телесне) 
(1912), Босанска вила, Сарајево, год. XXVII, бр. 5, 75–76. Нема пода-
тка о аутору. Дате су две игре: Свињичка и Попић. Описано детаљно 
како се играју. Лексика која је битна, дата је под наводницима.

110. Ilić, L. (1846) Narodni slavonski običaji sabrani i popisani po Luki Iliću 
Oriovčaninu, Zagreb. Сложено тематски: Porod, Prezimena, Godovni 
dan, Svatovi, Gostoljubivost, Božić, Vodokresije и др. Следи испод опис, 
уз низ пригодних песама. Лексика везана за обичаје је издвојена.

111. Јовићевић, А. (1917) Лов у Црној Гори, ZbNŽO, Zagreb, knj. XXI, 81–
100. Тематски сложено.

112. Костић, Д. (1935) Камен – Рипа – Статива, НЈ, Београд, год. III, св. 
2, 50–52. Речи из Драгачева у Гучи. Дато све континуирано, у тексту.

113. Марјановић, Д. (1935) О значењу речи: капија, ерлија, везек, сувача, 
НЈ, Београд, год. III, св. 7, 215–217. Наводи који се облици за ове речи 
срећу у чачанском крају, у Jужној Србији и Босни. Дато све у тексту.

114. Медић, М. (1884) Неке народне игре до сада непокупљене или 
друкчије описане, ЛМС, Нови Сад, књ. 140, 48–66. Даје попис и опис 
игара, највише из личког села Добросела, и још из неких места.

115. Медић, М. (1888а) Опет неколико народних игара, ЛМС, Нови Сад, 
књ. 153, 98–101. Не даје податке о томе где је забележио грађу.

116. Медић, М. (1888б) Опет неколико народних игара (свршетак), ЛМС, 
Нови Сад, књ. 154, 120–126. За неке игре помиње како се играју у 
Земуну, а за неке наводи како се та игра зове у Срему. Овде је дато и 
поређење са Вуковим Рјечником.

117. Медић, М. (1898) Ситне белешке из жичког и студеничког среза, БК, 
књ. 4, бр. 38, 1205–1214. Уз разне податке религијско-ономастичке 
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садржине даје неке лексеме из традиционалне културе (водњика, ме-
довина, тута, шаруља, шаруљка, зељаник и муша).

118. [Мијатовић, Ст. М.] (1901a), Из народне медицине у Левчу, Караџић, 
Алексинац, год. III, бр. 6 и 7, 125–129. Дат је назив ране и опис како 
се лечи.

119. Мијатовић, Ст. М. (1901б) Медицински обичаји у Срба. Из народне 
медицине у Левчу и Темнићу (наставак), Караџић, Алексинац, год. III, 
бр. 11, 221–225.

120. Миковић, Д. (1890) Из српског љекарства, Босанска вила, Сарајево, 
год. V, бр. 19 и 20, 307. стр. Грађу је аутор сакупио у Боки. Сложено по 
називима болести: 1. Болесно око, 2. Ухобоља, 3. Главобоља, 4. Рана 
од пушке или ножа...Поред сваке болести је дат опис како се она лечи.

121. Миковић, Д. (1901а) Из српског љекарства. Сабрао по Црној Гори и 
Боки Которској игуман Дионисије Миковић, Босанска вила, Сарајево, 
год. XVI, бр. 17 и 18, 305–306. Дати су називи болести и опис како се 
оне лече.

122. Миковић, Д. (1901б) Из српског љекарства (наставак), Босанска вила, 
Сарајево, год. XVI, бр. 19, 333–334.

123. „Момир“ (1891) Један лист из народне медицине, Босанска вила, 
Сарајево, год. VI, бр. 4, 58. стр. Аутор даје мали прилог народној ме-
дицини у Босни. Наводи пет лекова, тј. начина на које се одређене 
болести лече. Записано у Зеници.

124. Narodni običaji u Bosni (1870), Bosanski prijatelj, Sisak, sv. IV, 161–
178. Без податка о аутору. Сложено хронолошки у следеће тематске 
целине: 1. Ćudanje, 2. Bosanska sdjetna, 3. Porod, 4. Babine, 5. Kršćenje 
i kumstvo, 6. Obriezanje kod bosanskih muhamedanaca, 7. Kumstvo 
striženo, 9. Posinjenje, 10. Povijanje, 11. Kolievka (bešika), 12. Stalak, 13. 
Kupanje. Свака је посебно описана.

125. Пеливановић, С. И. (1880) Женидба у Левчана, Јавор, Нови Сад, бр. 
19, 594–598. Наводи три одреднице (проводаџилук, оглед и прошеви-
на) и испод сваке даје опис.

126. Петровић, А. (1933) Народно бајање у неким селима Крагујевачке 
Јасенице, ГлЕМ, Београд, књ. VIII, 84–90. Грађа прикупљена на тере-
ну у неколико села Крагујевачке Јасенице. Дати називи болести, не 
азбучним редом и опис бајања.

127. Петровић, Б. (1910) Из народних обичаја, Босанска вила, Сарајево, 
год. XXV, бр. 9–11, 163–164. Сложено тематски: Водице, Лечење бо-
лесне деце, Лазарице. Сваку описује. Аутор је грађу забележио по 
казивању више Бачвана и Банаћана.
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128. Поповић, М. (1935) Још неколико ријечи што означавају камен, НЈ, 
Београд, год. III, св. 8, 253. „У Кордуну и Лици тучен камен којим се 
посипају цесте зове се тучéнац, а онда и бàтуда (исп. тал. battuta) 
од чега долази и глагол батудúрати, тј. посути цесту стученим 
камењем.“

129. Prćić, K. (1927) Svadbeni običaji kod subotičkih Bunjevaca pri kraju XIX 
vika, KnjS, Subotica, knj. III, sv. 3 i 4, 167–173.

130. Радивојевић, Сп. (1901) Медицински обичаји у Срба, Караџић, Алек-
синац, год. III, бр. 8 и 9, 164–166. Даје опис двеју болести – Пришт и 
Далак, које су распрострањене у Малешу. Даље аутор наводи да се у 
Малешу Пришт зове Брука, и наводи три његове врсте: блага брука, 
бела брука и црна или сина брука, а затим описује како се свака од њих 
лечи. Затим наводи још две болести: далак и црвени далак, и такође 
описује како се оне лече.

131. Радојевић, Ј. Влад. (1901а) Правни обичаји у Срба. Правно – свадбе-
на зрнца, Караџић, Алексинац, год. III, бр. 1, 6–10. Аутор даје одред-
ницу оглавље и описује овај обичај у Гружи и Шумадији.

132. Радојевић, Ј. Влад. (1901б) Правни обичаји у Срба. Правно – свад-
бена зрнца, Караџић, Алексинац, год. III, бр. 2, 33–37. Овде аутор даје 
три одреднице: Обележје, Даровнина и Белило и по истом принципу 
као и у претходном раду, описује ове обичаје у Гружи и Шумадији.

133. Радојевић, Ј. Влад. (1901в) Правни обичаји у Срба. Правно – свад-
бена зрнца (свршетак), Караџић, Алексинац, год. III, бр. 3, 60–63. На-
води још једну одредницу Братски дар и описује овај обичај у Гружи 
и Шумадији.

134. Sekelj, G. (1925) Bunjevački običaji iz Subotice, KnjS, Subotica, knj. I, 
sv. 3, 111–119. Називи су дати спационирано на почетку пасуса. Свакој 
лексеми посвећен је посебан пасус.

135. Семиз, С. Н. (1901а) Из народне хигијене. Неколико народних 
лијекова, Босанска вила, Сарајево, год. XVI, бр. 15 и 16, 280–281. Даје 
народне називе болести и описује како се оне лече: Од жућенице, Од 
тракавице (метиља), Од прсију, Ако се порежеш, Од обола (јектике), 
Од убоја и Од спржотине.

136. Семиз, С. Н. (1901б) Из народне хигијене. Неколико народних 
лијекова (наставак), Босанска вила, Сарајево, год. XVI, бр. 20, 346–
347. Сложено по називима болести, а затим описује како се оне лече: 
Од гр’онице (Дифтерије), Од главобоље, Од зубобоље, Од огња, Од 
струне и Од кашља (рикавца).
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137. Семиз, С. Н. (1901в) Из народне хигијене. Неколико народних 
лијекова (свршетак), Босанска вила, Сарајево, год. XVI, бр. 23 и 24, 
400–402.

138. Sokaczok (1909), Magyarország vármegyéi és városai, Encziklopédiája/ 
szerkeszti dr Borovszky Samu, Bács-bodrog vármegye I, Budapest, 387–
394. Без податка о аутору. Текст је на мађарском, а примери на шокач-
ком дијалекту. Писано мађарским правописом.

139. Срећковић, Ј. Л. (1899) Правни обичаји у Србији, Караџић, Алек-
синац, год. I, бр. 12, 266–267. Аутор грађу забележио од учитеља из 
Ниша. Сложено по називима обичаја: Питање чаршије, Поверење и 
Престојак.

140. Српски народни обичаји у Славонији (1899), Караџић, Алексинац, 
год. I, бр. 7 и 8, 161–164. Нема податка о аутору. Сложено тематски: 
На беле покладе, На чисти понедељак и течајем поста, На Лазареву 
суботу и Велика недеља.

141. Ст. М. М. учитељ (1900) Српска народна имена домаће стоке у Левчу, 
Караџић, Алексинац, год. II, бр. 1, 15–17. Сложено тематски: а. код го-
веда, б. код оваца, в. код паса, а у оквиру сваке тематске целине наводи 
називе по особинама (боји, величини рогова, дану кад су отељене и 
сл.).

142. Szerbek (1909) Magyarország vármegyéi és városai, Encziklopédiája/ 
szerkeszti dr Borovszky Samu, Bács-bodrog vármegye I, Budapest, 
268–386. Без податка о аутору. Текст је на мађарском, а примери на 
српском. Писано мађарским правописом.

143. Томић, С. (1922) Сточарство и прерада млека код Срба, ГлГД, Бео-
град, св. 7 и 8, 239–260. Аутор опширно описује развој сточарства код 
Срба, по тематским целинама, а на крају даје 7 прилога: 1. прилог 
– народни називи оваца и овнова уопште и по њиховој старости, 2. 
прилог – народна имена за овце: а) по глави и образима, б) по ушима, 
в) по вуни, г) по роговима, д) по вимену, 3. прилог – суди за прераду 
млека, 4. прилог – врсте млека, 5. прилог – млечни производи, 6. при-
лог – лијес и 7. прилог – радње око сена. Називи у оквиру ових при-
лога нису сложени азбучним редом.

144. Чиплић, Б. (1930) О женидби и удадби у Средњем Потисју, ГлЕМБ, 
Београд, књ. V, 113–125. Сложено тематски. Свака тематика је болдо-
вана. Лексика издвојена италиком.

145. Чутурило, С. (1901) Правдање, правни обичај у Лици и Крбави, 
Караџић, Алексинац, год. III, бр. 4, 78–80. Даје опис овог обичаја.
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ПРЕГЛЕДАНИ ИЗВОРИ
(за период од 1818. до 1945. г.)

 Бранково коло, књ. 4, бр. 38 (1898)
 Vienac. Zabavi i pouci/ uređuje ga August Šenoa, Zagreb: Dionička 

tiskara, tečaj X, br. 1–52 (1878)
ГлГД Гласник Географског друштва, Београд: Државна штампарија 

Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, св. 7 и 8 (1922)
ГлДСС Гласник Друштва србске словесности, Београд, књ. 1 (1847), књ. 

XII (1860), књ. XVI (1863)
ГлСУД Гласник Србског ученог друштва, књ. XVIII7 (1865), књ. IX/ св. 

26 старога реда (1869), књ. XI/ св. XXVIII старог реда (1870), 
књ. XII/ св. XXIX старог реда (1871), књ. XXX (1871), књ. LXXV 
(1892)

ГлЕМБ Гласник Етнографског музеја у Београду, Београд: Државна 
штампарија Краљевине Југославије, књ. I (1926), књ. V (1930), 
књ. VIII (1933), књ. IX (1934), књ. XLII (1978), књ. XLIII (1979)

GlZMBiH Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, br. XV 
(1903)

 Гласник Скопског научног друштва, Скопље, књ. V (1929)
 Годишњак Скопског Филозофског факултета, Скопље, књ. II 

(1931–1933)
 Даница: лист за забаву и књижевност/ издаје и уређује Ђорђе 

Поповић, у Новом Саду: бр. 1–36 (1869)
 Живановић, В. и др. Наш језик I–XLIII – библиографија са реги-

стрима (1932–2012), Наш језик књ. XLIII, св. 3–4, Београд: Ин-
ститут за српски језик САНУ, 2012, 139–157.

 Записи: часопис за науку и књижевност, Цетиње, год. V, књ. IX, 
јул–децембар (1931)

ZbNŽO Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, Zagreb:(god. 1896, 
knj. I), (god. 1898, svezak III, 2 polovina), (god. 1899, svezak IV, 1 

7 Од овог броја Гласник Друштва србске словесности, преименован је у Гласник 
Србског ученог друштва, па ће се даље користити скраћеница ГлСУД.
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polovina), (god. 1900, svezak V, 2. polovina), (god. 1901, svezak VI, 
1. i 2. polovina), (god. 1902, knj. VII), (god. 1903, knj. VIII), (god. 
1904, knj. IX, sv. 1, 2), (god. 1905, knj. X, sv. 1, 2), (god. 1906, knj. 
XI, sv. 1, 2), (god. 1907, knj. XII, sv. 1, 2), (god. 1908, knj. XIII, sv. 
1, 2), (god. 1909, knj. XIV, sv. 1, 2), (god. 1910, knj. XV, sv. 1), (god. 
1911, knj. XVI, sv. 1, 2), (god. 1912, knj. XVII, sv. 1, 2), (god. 1913, 
knj. XVIII, sv. 1, 2), (god. 1914, knj. XIX, sv. 1, 2), (god. 1915, knj. 
XX, sv. 1, 2), (god. 1916, knj. XXI, sv. 1), (god. 1917, knj. XXI, sv. 
1, 2), (god. 1918, knj. XXII), (god. 1928, knj. XXVI), (god. 1930, 
knj. XXVII, sv. 1)

 Zbornik iz dubrovačke prošlosti: Milanu Rešetaru o 70-godišnjici 
prijatelji i učenici, Dubrovnik: Knjižara „Jadran“, 1931.

Зора Зора: лист за забаву, поуку и књижевност/ уређују Алек-
са Шантић и Јован А. Дучић, у Мостару: Штампа Издавачке 
књижарнице Пахер и Кисића, год. III, свеска за јануар – свеска 
за децембар (1898)

Јавор  Јавор: лист за забаву, поуку и књижевност, Нови Сад: бр. 19, 46 
(1880), бр. 4 (1881)

ЈФ  Јужнословенски филолог, Београд: књ. 1, св. 1–2 (1913), књ. 2, 
св. 1–2, 3–4 (1921), књ. 3 (1922/23), књ. 4 (1924), књ. 5 (1925/26), 
књ. 6 (1926/27), књ. 7, св. 1–2, 3–4 (1927/28), књ. 8 (1928/29), књ. 
9 (1930), књ. 10, св. 1–3, 4 (1931/32), књ. 11 (1932), књ. 12 (1933), 
књ. 13 (1933/34), књ. 14 (1935), књ. 15 (1936), књ. 16 (1937), књ. 
17 (1938/39)

Караџић  Караџић: лист за српски народни живот, обичаје и предање, 
Алексинац: год. I, бр. 1–12 (1899), год. II, бр. 1–12 (1900), год. III, 
бр. 1–12 (1901), год. IV, бр. 1–4 (1903)

KnjS  Književni sever, Subotica: knj. I, sv. 3 (1925), knj. III, sv. 3 4 (1927)
ЛМС   Летопис Матице српске, Нови Сад: књ. 139, 140 (1884), књ. 146, 

147, 148 (1886), књ.149 (1887), књ. 153, 154 (1888), књ. 159, 160 
(1889), књ. 166 (1891), књ. 172 (1892), књ. 181, 184 (1895), књ. 
188 (1896); октобар (1946).

 Луча: књижевни лист друштва „Горски вијенац“/ уредник проф. 
Лазар Т. Петровић, Цетиње: год. V, св. I и II, св. III и IV, св. V и 
VI и св. XI и XII (1899)



275Дијалекатска лексикографија штокавског наречја

– 29 –

 Магазин србско-далматински, любитель просвĕте и народног 
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 Magyarország vármegyéi és városai, Encziklopédiája/ szerkeszti dr 

Borovszky Samu, Bács-bodrog vármegye I, Budapest, 1909.
 Мала енциклопедија Просвете (1986) Том II/192 (Речници 

српскохрватског језика), Београд.
 Матицки, М. (1979) Прве појаве српских алманаха и календара, 

Научни састанак слависта у Вукове дане 8/2, Београд, 103–115.
НЈ Наш језик, Београд: год. III, св 1 (1934), год. III, св. 2 (1935), год. 

III, св. 5 (1935), год. III, св. 7, 8, 9, 10 (1935), год. IV, св. 3 (1935), 
год. V (1936), год. V, св. 7, 8 (1937), год. VI (1937–1938), год. VII 
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 Nova Zeta, Cetinje: god. II (1890), god. III (1891)
 Остојић, Б. (1988) Вук Караџић и први лексикографски радови 

у Црној Гори, Научни састанак слависта у Вукове дане 17/1, 
Београд, 317–328.

Подунавка Подунавка, Додатак к Србским новинама, Београд, год. VI, бр. 
1–52 (1848)

 Преглед садржине 90–орих књига Гласника Србскога ученог 
Друштва, 1841–1847–1891; по писцима, по струкама и хронолош-
ки приредио Јован Бошковић, у: Гласник Србскога ученог Друшт-
ва, књ. 75, Београд: Штампарија Краљевине Србије, 1892, 1–126.

Rad JAZU Rad Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb: knj. 
108, 110 (1892), knj. 114, 115 (1893), knj. 125, 126 (1896), knj. 136 
(1898), knj. 138 (1899), knj. 147 (1901), knj. 155 (1903), knj. 158 
(1904), knj. 170 (1907)

 Световид: центральны дневникъ за политику и белетристику, 
Беч: год. IV, V, VI (1855), год. XIV (1865)

 Сербский народни листъ (уредник Теодор Павловић), Будим, 
год. VIII (1843)

 Србадија: илустровани лист за забаву и поуку, издаје и уређује 
Стеван Ћурчић, Беч: год. I (1875) – год. III, св. 1 (1877)
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 Србско-далматински магазин за г. 1867, књ. XXVI, у Задру, 
Печатња Народнога листа.

СДЗб  Српски дијалектолошки зборник, Београд: бр. I–X (1905–1940)
СЕЗб  Српски етнографски зборник, Београд: Српска народна јела 

и пића, књ. I (1908), Етнолошка и етнографска грађа, књ. III 
(1909), Живот и обичаји народни, књ. XIV (1925)

 Скоротеча, Пешта, бр. 42 (1844)
 Slovinac: list za književnost, umejtnost..., Dubrovnik, god. V, br. 

1–36 (1882)
 Споменик, Београд: Српска краљевска академија, бр. I (1888), 

бр. 11 (1892)
СпСАН Споменик Српске академије наука, Београд, бр. XXVI (1895)
 Списак речника, лексикона, енциклопедија, библиографија и 

каталога књига у приручном фонду у Централној читаоници 
Филозофског факултета у Новом Саду (интерна евиденција у 
Библиотеци Филозофског факултета у Новом Саду)

 Српска зора: илустровани лист за забаву и поуку/ издаје и уређује 
Тодор Стефановић Виловски, Беч, год. II (1877)

 Српски књижевни гласник/ уредник Богдан Поповић, Београд, 
књ. 1, бр. 1–4 (1901)

 Сто година лексикографског рада у САНУ/ главни уредник Пав-
ле Ивић, Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, 1993.

 Уметнички преглед, Београд, књ. 2, бр. 7 (1939)
 Учитељ: педагошко-књижевни лист, орган Учитељског удру-

жења/уредник Н. М. Чолаковић, учитељ у Београду, Београд, 
год. XVI (1896), (1897), год. XVII (1898)

Часописи прегледани у Дигиталној Народној библиотеци Србије
Босанска вила    Босанска вила: лист за забаву, поуку и књижевност, Сарајево: 

год. I, бр. 1 (1885), год. I, бр. 2–24 (1886), год. II, бр. 1–24 (1887), 
год. III, бр. 1 (1887), год. III, бр. 2– 24 (1888), год. IV, бр. 1–24 
(1889), год. V, бр. 1–24 (1890), год. VI, бр. 1–24 (1891), год. VII, 
бр. 1–30 (1892), год. VIII, бр. 1–25 (1893), год. IX, бр. 1–24 (1894), 
год. X, бр. 1–24 (1895), год. XI, бр. 1–24 (1896), год. XII, бр. 1–24 
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(1897), год. XIII, бр. 1–24 (1898), год. XIV, бр. 1–24 (1899), год. 
XV, бр, 1–24 (1900), год. XVI, бр. 1–24 (1901), год. XVII, бр. 1–24 
(1902), год. XVIII, бр. 1–24 (1903), год. XIX, бр. 1–24 (1904), 
год. XX, бр. 1–24 (1905), год. XXI, бр. 1–24 (1906), год. XXII, 
бр. 1–24 (1907), год. XXIII, бр. 1–30 (1908), год. XXIV, бр. 1–24 
(1909), год. XXV, бр. 1–24 (1910), год. XXVI, бр. 1–24 (1911), 
год. XXVII, бр. 1–24 (1912)

Bosanski prijatelj    Bosanski prijatelj: časopis saderžavajući potriebite, koristne 
i zabavne stvari, Zagreb, sv. I (1850), sv. II (1851), sv. III (1860) i 
Sisak, sv. IV (1870)

Вила  Вила: лист за забаву, књижевност и науку, Београд: у Државној 
штампарији: год. I, бр. 1–52 (1865), год. II, бр. 1–52 (1866), год. 
III, бр. 1–52 (1867), год. IV, бр. 1–36 (1868)

Јавор  Јавор: лист за забаву и науку, Нови Сад, год. I, бр. 1–36 / уредник 
Јован Јовановић, (1862), год. II, бр. 1–12 (1863)

Напомена: Постоје још и дигитализоване Универзитетска библиоте-
ка „Светозар Марковић“ и Библиотека Матице српскe, али због обимности 
наше грађе, односно немогућности да све уврстимо у нашу библиографију, 
нисмо их прегледали.

II. ДИЈАЛЕКАТСКА ЛЕКСИКОГРАФИЈА
У ПЕРИОДУ ОД 1945. ДО 1992. ГОДИНЕ
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северног Баната, ЗбМСФЛ XXXIII, Нови Сад, 25–28.
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149. Божовић, М. (1985) Речник говора становника Ибарског Колашина, 
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150. Бошњаковић, Ж. (1985) Пастирска терминологија Срема, Нови 

Сад: Филозофски факултет, Институт за јужнословенске језике, 174.
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год. XXI, бр. 1, 4, 5, 6 (1991)

Октоих  Октоих: часопис одјељења за српски језик и књижевност Мати-
це српске – Друштва чланова у Црној Гори, Подгорица: год. I, бр. 
1–2 (2011), год. II, бр. 3 (2012), год. III, бр. 4 (2013)

ПЗ  Пиротски зборник, Пирот: бр. 16 (1989), бр. 31 (2006), бр. 35–36 
(2011)

Прилози Прилози, Одделение за општесвени науки, Скопје, III/2 (1972)
ППЈ  Прилози проучавању језика, Нови Сад, бр.1–45 (1965–2014)
 Рад Војвођанских музеја, Нови Сад, бр. 1–40 (1952–1998)
Rad JAZU Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, knj. 327 

(1962)
 Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u 

Zadru, Zadar, sv. 3 (1957)
 Radovi, knj. XVII, Sarajevo: Institut za jezik u Sarajevu, 2005.
 Radovi ANUBiH, Sarajevo, knj. LV (1975), knj. LXIV (1979)
 Радови Научног друштва БиХ, Одељење историско–филолош-

ких наука, Сарајево, књ. 1 (1954)
Развитак Развитак, часопис за друштвена питања, културу и уметност, 

Зајечар: бр. 3 (1975), бр. 3 (1989)
Расковник Расковник, часопис за књижевност и културу на селу, Београд: 

год. I, бр. 1, 2 (1968), год. II, бр. 3, 5, 6 (1969), год. III, бр. 7 
(1970), год. IV, бр. 13, 14 (1971), бр. 19–21 (1975), год. IX, бр. 32, 
34 (1982), год. X, бр. 35, 36 (1983), год. XI, бр. 41, 42 (1984), год. 
XII, бр. 43–44, 45–46 (1985), год. XIII, бр. 47–48, 49 (1987) и 50 
(1987/88), год. XIV, бр. 51–52, 53–54 (1988), год. XV, бр. 57–58 
(1989), год. XVI, бр. 59–60, 61–62 (1990), год. XVII, бр. 63–66 
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(1991), год. XVIII, бр. 67–68, 69–70 (1992), год. XIX, бр.71–72, 
73–74 (1993), год. XX, бр. 75–76, 77–78 (1994), год. XXI, бр. 
79–80, 81–82 (1995), год. XXII, бр. 83–84 (1996), год. XXIII, бр. 
87–90 (1997), год. XXIV, бр. 91–92, 93–94 (1998), год. XXV, бр. 
95–98 (1999), год. XXVI, бр. 99, 100 (2000)

 Rasprave Zavoda za jezik, Zagreb, knj. 4–5 (1979)
 Свет речи, средњошколски часопис за српски језик и књижевност, 

Београд: бр. 1, 2/3 (1997), бр. 4/5 (1997/98), бр. 6/7/8 (1998), бр. 
9–12 (1999), бр. 13–14 (2001), бр. 17–18 (2004), бр. 19–20 (2005), 
бр. 21–22 (2006), бр. 23–24 (2007), бр. 25–26 (2008), бр. 27–28 
(2009)

 Славистика, Београд, књ. VIII (2004)
 Слово: часопис за српски језик, књижевност и културу, Никшић: 

год. IV, бр. 15/16 (2007), год. VIII, бр. 29–30 (2011), год. VIII, бр. 
34–35 (2011)

СДЗб  Српски дијалектолошки зборник, Београд, XI–LXI (1950–2014)
СЈ  Српски језик, Београд: год. I/ 1–2 (1996), год. II/ 1–2 (1997), год. 

III, бр. 1–2 (1998), год. IV, бр. 1–2 (1999), год. V, бр. 1–2 (2000), 
год. VI, бр. 1–2 (2001), год. VII, бр. 1–2 (2002), год. VIII, бр. 1–2 
(2003), год. IX, бр. 1–2 (2004), год. X/ 1–2 (2005), год. XI, бр. 1–2 
(2006), год. XII, бр. 1–2 (2007), год. XIII, бр. 1–2 (2008), год. XIV/ 
1–2 (2009), год. XV/ 1–2 (2010), бр. XVI (2011), бр. XVII (2012), 
бр. XVIII (2013), бр. XIX (2014)

 Studia linguistica Polono–Jugoslavica, Skopje: tom 2 (1982), tom 5 
(1987)

 Studia romanica et Anglica Zagrabiensia, Zagreb, 5 (1958)
УЗ  Ужички зборник, Ужице: бр. 5 (1976), бр. 7 (1978)
 Филолог: часопис за језик, књижевност и културу, Бања Лука: 

бр. I, II (2010), бр. III, IV (2011), бр. V, VI (2012), бр. VII, VIII 
(2013), бр. IX, X (2014)

 Forum, časopis odjela za suvremenu književnost Jugoslovenske 
akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, VI/9–10 (1967)

HDZb  Hrvatski dijalektološki zbornik, Zagreb: I (1956), II (1966), III 
(1973), IV (1977), V (1981),VI (1982), VII (1985), sv. 1–2
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Списак хрватских часописа прегледаних у електронској форми на 
Порталу знанствених часописа Републике Хрватске – www. hrcak.hr

AZPZHAZU Anali zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti u Dubrovniku, Zagreb: HAZU (izlazi od 1952.): br. 37 
(1999), br. 38 (2000), br. 39 (2001), br. 40 (2002), br. 41 (2003), br. 
42 (2004), br. 43 (2005), br. 44 (2006), br. 45 (2007), br. 46 (2008), 
br. 47 (2009), br. 48 (2010), br. 49 (2011), br. 50 (2012)

 Colloquia Maruliana, Split: Književni krug Split– Marulianum (izlazi 
od 1992.): br. 1 (1992), br. 2 (1993), br. 3 (1994), br. 4 (1995), br. 5 
(1996), br. 6 (1997), br. 7 (1998), br. 8 (1999), br. 9 (2000), br. 10 
(2001), br. 11 (2002), br. 12 (2003), br. 13 (2004), br. 14 (2005), br. 
15 (2006), br. 16 (2007), br. 17 (2008), br. 18 (2009), br. 19 (2010), 
br. 20 (2011), br. 20 (2011)

 Croatica et Slavica Iadertina, Zadar: Sveučilište u Zadru, Odjel za 
kroatistiku i slavistiku (izlazi od 2005.): br. 1 (2005), br. 2 (2006), br. 
3 (2007), br. 4 (2008), br. 5 (2009), br. 6 (2010), br. 7/1 (2011), br. 7/2 
(2011)

 Čakavska rič, Split: Književni krug Split: XXX, sv. 1–2 (2002), 
XXXI, sv. 1–2 (2003), XXXII, sv. 2 (2004), XXXIII, sv. 1–2 (2005), 
XXXIV, sv. 1–2 (2006), XXXV, sv. 1, sv. 2 (2007), XXXVI, sv.1–2 
(2008), XXXVII, sv. 1–2 (2009), XXXVIII, sv. 1–2 (2010), XXXIX, 
sv. 1–2 (2011)

 Časopis za hrvatske studije, Split: Filozofski fakultet u Splitu, br. 6 
(2010), br. 7 (2011)

 Filologija, Zagreb: HAZU (izlazi od 1957.): br. 43 (2004), br. 44, 45 
(2005), br. 46–47 (2006), br. 48, 49 (2007), br. 50, 51 (2008), br. 52, 
53 (2009), br. 54, 55 (2010), br. 56, 57 (2011)

 FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja, Filozofski fakultet 
u Rijeci, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci (izlazi od 1989.): br. 11, sv. 1–2 (1999), br. 12, sv. 1–2 (2000), 
br. 13, sv. 1–2 (2001), br. 14, sv. 1 (2002), br. 14, sv. 2 (2002), br. 15, 
sv. 1 (2003), br. 15, sv. 2 (2003), br. 16, sv. 1–2 (2004), br. 17, sv. 1 
(2005), br. 17, sv. 2 (2005), br. 18, sv. 1 (2006), br. 18, sv. 2 (2006), 
br. 19, sv. 1 (2007), br. 19, sv. 2 (2007), br. 20, sv. 1 (2008), br. 20, sv. 
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2 (2008), br. 21, sv. 1 (2009), br. 21, sv. 2 (2009), br. 22, sv. 1 (2010), 
br. 22, sv. 2 (2010), br. 23, sv. 1 (2011), br. 23, sv. 2 (2011)

 Hrvatistika, Osijek: Filozofski fakultet (izlazi od 2006.): br. 3 (2009), 
br. 4 (2010), br. 5 (2011)

 „Hrvatski“: časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, 
književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja, te medijske 
kulture, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo (izlazi od 2003.): br. 5, 
sv. 2 (2007), br. 6, sv. 1 (2008), br. 7, sv. 2 (2008), br. 8, sv. 1 (2009), 
br. 9, sv. 2 (2009), br. 10, sv. 1 (2010)

 Jezik: časopis za kulturu hrvtaskoga književnoga jezika, Zagreb: 
Hrvatsko filološko društvo (izlazi od 1952.): br. 1, sv. 1 (1952), br. 1, 
sv. 2 (1952), br. 1, sv. 3 (1952), br. 1, sv. 4 (1952), br. 1, sv. 5 (1952), 
br. 2, sv. 1 (1953), br. 2, sv. 2 (1953), br. 2, sv. 3 (1953), br. 2, sv. 4 
(1953), br. 2, sv. 5 (1953), br. 3, sv. 1 (1954), br. 3, sv. 2 (1954), br. 3, 
sv. 3 (1954), br. 3, sv. 4 (1954), br. 3, sv. 5 (1954), br. 4, sv. 1 (1955), 
br. 4, sv. 2 (1955), br. 4, sv. 3 (1955), br. 4, sv. 4 (1955), br. 4, sv. 5 
(1955), br. 5, sv. 1 (1956), br. 5, sv. 2 (1956), br. 5, sv. 3 (1956), br. 
5, sv. 4 (1956), br. 5, sv. 5 (1956), br. 18, sv. 1 (1970), br. 18, sv. 2 
(1970), br. 18, sv. 3 (1970), br. 18, sv. 4 (1970), br. 18, sv. 5 (1970), 
br. 39, sv. 1 (1989), br. 39, sv. 2 (1989), br. 39, sv. 3 (1989), br. 39, sv. 
4 (1989), br. 39, sv. 5 (1989), br. 40, sv. 2 (1990), br. 47, sv. 1 (1999), 
br. 47, sv. 2 (1999), br. 47, sv. 3 (1999), br. 47, sv. 4 (1999), br. 47, sv. 
5 (1999), br. 52, sv. 1 (2005), br. 52, sv. 2 (2005), br. 52, sv. 3 (2005), 
br. 52, sv. 4 (2005), br. 52, sv. 5 (2005), br. 53, sv. 1 (2006), br. 53, sv. 
2 (2006), br. 53, sv. 3 (2006), br. 53, sv. 4 (2006), br. 53, sv. 5 (2006), 
br. 54, sv. 1 (2007), br. 54, sv. 2 (2007), br. 54, sv. 3 (2007), br. 54, sv. 
4 (2007), br. 54, sv. 5 (2007), br. 55, sv. 1 (2008), br. 55, sv. 2 (2008), 
br. 55, sv. 3 (2008), br. 55, sv. 4 (2008)

 Jezikoslovlje, Osijek: Filozofski fakultet (izlazi od 1998.): br. 1, sv. 
1 (1998), br. 2, sv. 1 (1999), br. 3, sv. 1–2 (2002), br. 4, sv. 1 (2003), 
br. 4, sv. 2 (2003), br. 5, sv. 1–2 (2004), br. 6, sv. 1 (2005), br. 6, sv. 2 
(2005), br. 7, sv. 1–2 (2006), br. 8, sv. 1 (2007), br. 8, sv. 2 (2007), br. 
9, sv. 1–2 (2008), br. 10, sv. 1 (2009), br. 11, sv. 1 (2010), br. 11, sv. 
2 (2010), br. 12, sv. 1 (2011), br. 12, sv. 2 (2011), br. 13, sv. 1 (2012)

 KAJ – časopis za književnost, umjetnost i kulturu, Zagreb: 
KAJKAVSKO SPRAVIŠČE – društvo za širenje i unapređivanje 
znanosti i umjetnosti (izlazi od 1968.): br. 42 (209), sv. 3, 2009., br. 
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42 (210), sv. 4–5, 2009., br. 42 (211), sv. 6, 2009., br. 43 (212), sv. 
1–2, 2010., br. 43 (213), sv. 3, 2010., br. 43 (214), sv. 4, 2010., br. 43 
(215), sv. 5–6, 2010., br. 44 (216), sv. 1–2 (308–309), 2011., br. 44 
(217), sv. 3–4 (310–311), 2011., br. 44 (218), sv. 5 (312), 2011., br. 
44 (219), sv. 6 (313), 2011., br. 45 (220), sv. 12 (314–315), 2012.

 Media, Culture and Public Relations, Zagreb: Hrvatsko 
komunikološko društvo (izlazi od 2002.): br. 3, sv. 1 (2012)

 Nova Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 
Zagreb: Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (izlazi od 2007.): br.1 (2007), br. 2 (2008), br. 3 (2009), br. 
4 (2010), br. 5 (2011)

 Nuntius, Zagreb: Hrvatsko društvo klasičnih filologa (izlazi od 
1990.): br. 31 (2007)

 Pilar – časopis za društvene i humanističke studije, Zagreb: Institut 
društvenih znanosti IVO PILAR (izlazi od 2006.): br. 1, sv. 1, 2006., 
br. 1, sv. 2, 2006., br. 2, sv. 3 (1), 2007., br. 2, sv. 4 (2), 2007., br. 3, 
sv. 5 (1), 2008., br. 3, sv. 6 (2), 2008., br. 4, sv. 7–8 (1–2), 2009., br. 
5, sv. 9 (1), 2010., br. 5, sv. 10 (2), 2010., br. 6, sv. 11 (1), 2011., br. 
6, sv. 12 (2), 2011., br. 7, sv. 13 (1), 2012.

 Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Samobor: 
Meridijani (izlazi od 2002.): br.1, sv. 1 (2002), br. 2, sv. 3 (2003), 
br. 2, sv. 4 (2003), br. 3, sv. 5 (2004), br. 3, sv. 6 (2004), br. 4, sv. 7 
(2005), br. 4, sv. 8 (2005), br. 5, sv. 9 (2006), br. 5, sv. 10 (2006), br. 
6, sv. 11 (2007), br. 6, sv. 12 (2007), br. 7, sv. 13 (2008), br. 7, sv. 14 
(2008), br. 8, sv. 15 (2009), br. 8, sv. 16 (2009), br. 9, sv. 17 (2010), 
br. 9, sv. 18 (2010), br. 10, sv. 19 (2011), br. 10, sv. 20 (2011), br. 11, 
sv. 21 (2012)

 Povijesni prilozi; Zagreb: Hrvatski institut za povijest (izlazi od 
1982.): br. 20, 21 (2001), br. 22, 23 (2002), br. 24, 25 (2003), br. 26, 
27 (2004), br. 28, 29 (2005), br. 30, 31 (2006), br. 32, 33 (2007), br. 
34, 35 (2008), br. 36, 37 (2009), br. 38, 39 (2010), br. 40, 41 (2011), 
br. 42 (2012)

 Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb: Institut 
za hrvatski jezik i jezikoslovlje (izlazi od 1968.): br. 1 (1968), br. 2 
(1973), br. 3 (1977), br. 4–5 (1979), br. 6–7 (1980), br. 8–9 (1982), 
br. 10–11 (1984), br. 12 (1986), br. 13 (1987), br. 14 (1988), br. 15 
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(1989), br. 16 (1990), br. 17 (1991), br. 18 (1992), br. 19 (1993), 
br. 20 (1994), br. 21 (1995), br. 22 (1996), br. 23–24 (1997), br. 25 
(1999), br. 26 (2000), br. 27 (2001), br. 28 (2002), br. 29 (2003), br. 
30 (2004), br. 31 (2005), br. 32 (2006), br. 33 (2007), br. 34 (2008), 
br. 35 (2009), br. 36, sv. 1 (2010), br. 36, sv. 2 (2010), br. 37, sv. 1 
(2011), br. 37, sv. 2 (2011)

 Riječ: časopis za slavensku filologiju, Rijeka: Hrvatsko filološko 
društvo: br. 12, sv. 3 (2006), br. 13, sv. 1 (2007), br. 13, sv. 2 (2007)

 Senjski zbornik, Senj: Gradski muzej Senj i Senjsko muzejsko 
društvo (izlazi od 1965.): br. 16 (1989), br. 17 (1990), br. 18 (1991), 
br. 19 (1992), br. 20 (1993), br. 21 (1994), br. 22 (1995), br. 23 
(1996), br. 24 (1997), br. 25 (1998), br. 26 (1999), br. 27 (2000), br. 
28 (2001), br. 29 (2002), br. 30 (2003), br. 31 (2004), br. 32 (2005), 
br. 33 (2006), br. 34 (2007), br. 35 (2008), br. 36 (2009), br. 37 (2010), 
br. 38 (2011)

 Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, Zagreb: Sveučilište u 
Zagrebu, Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za 
anglistiku Filozofskog fakulteta (izlazi od 1956.): br. 49 (2004), br. 
50 (2005), br. 51 (2006), br. 52 (2007), br. 53 (2008), br. 54 (2009), 
br. 55 (2010)

 Suvremena lingvistika, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, Odsjek 
za kroatistiku (izlazi od 1966.): br. 1, sv. 1 (1966), br. 41–42, sv. 
1–2 (1996), br. 43–44, sv. 1–2 (1997), br. 45–46, sv. 1–2 (1998), br. 
47–48, sv. 1 (1999), br. 49–50, sv. 1 (2000), br. 51–52, sv. 1–2 (2001), 
br. 53–54, sv. 1–2 (2002), br. 55–56, sv. 1–2 (2003), br. 57–58, sv.1–2 
(2004), br. 59–60, sv. 1–2 (2005), br. 61, sv. 1 (2006), br. 62, sv. 2 
(2006), br. 63, sv. 1 (2007), br. 64, sv. 2 (2007), br. 65, sv. 1 (2008), 
br. 66, sv. 2 (2008), br. 35, sv. 67 (2009), br. 35, sv. 68 (2009), br. 36, 
sv. 69 (2010), br. 36, sv. 70 (2010), br. 37, sv. 71 (2011), br. 37, sv. 72 
(2011), br. 38, sv. 73 (2012)

Прегледани зборници радова

Antropologija – Zbornik radova Odeljenja društvenih nauka Istraživačke stanice 
Petnica, Valjevo: Istraživačka stanica Petnicа, 2007.

Бока, Зборник радова из науке, културе и умјетности, књ. 1, Херцег–Нови: 
Завичајни музеј, 1969.
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Бошковићеви дани, Зборник радова са научног скупа, Подгорица, 10. и 11. 
октобра 1995. г./ уредник академик Милосав Бабовић, Подгорица: 
ЦАНУ, 1997.

Бошковићеви дани, Зборник радова са научног скупа, Подгорица, 10. и 11. 
октобра 2002. г./ уредник проф. др Бранислав Остојић, Подгорица: 
ЦАНУ, 2003.

Власотиначки зборник 2/ редакцијски одбор Велимир Стаменковић и др., 
Власотинце: Културни центар, 2006.

Власотиначки зборник 3/ главни и одговорни уредник Србољуб Такић, 
Власотинце: Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 2009.

Војвођански сватови, Зборник радова са VI научног скупа Културно-
историјско друштво Пролеће на ченејским салашима – ПЧЕСА, 
Едиција пољопривреде, салаша и села/ гл. и одг. ур. др Веселин 
Лазић, Ченеј, 1990.

Гимназијске свеске 1, Шабац: Шабачка гимназија, 2007.
Гимназијске свеске 2, Шабац: Шабачка гимназија, 2009.
Говор Новог Сада, Свеска 2: Морфосинтаксичке, лексичке и прагматичке 

особине/ уреднице Вера Васић и Гордана Штрбац, Нови Сад: Фи-
лозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2011.

Говори призренско–тимочке области и суседних дијалеката, Зборник ра-
дова са научног скупа (Нишка Бања, јуна1992), Ниш: Филозофски 
факултет – Центар за научна истраживања Универзитета, Београд: 
Институт за српски језик САНУ – Центар за научна истраживања 
САНУ, 1994.

Граматика и лексика у словенским језицима, Зборник радова са 
међународног симпозијума/ главни уредник Срето Танасић, Нови 
Сад – Београд: Матица српска – Институт за српски језик САНУ, 
2011.

20 година књиге: прилози и прикази/ приредили Милунка Митић и Јордана 
Марковић, Ниш: Огранак Вукове задужбине, 2008.

Дијалекат – дијалекатска књижевност 2, Зборник радова са научног скупа 
одржаног у Лесковцу 25. и 26. септембра 2008. године/ одговорни 
уредник Радмила Жугић, Лесковац: Лесковачки културни центар, 
2009.

Дијалекат – дијалекатска књижевност 3, Зборник радова са трећег на-
учног скупа одржаног у Лесковцу 18. децембра 2010. године/ од-
говорни уредник Радмила Жугић, Лесковац: Лесковачки културни 
центар, 2011.
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Дијалектолошка истраживања I, Зборник радова/ приредио др Љубисав 
Ћирић, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2004.

Дијалектолошка истраживања II, Зборник радова/ приредила Надежда 
Јовић, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2007.
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– Цетиње: Штампарија „Обод“, 1998.
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Метохији (2009). Књ. 2/ уредник Милета Букумирић, Косовска 
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Жабљак – Шавник – Плужине: Фондација Вукове задужбине, 2011.

Обичаји животног циклуса у градској средини: Београд, 6–8. септем-
бар 2001. г./ уредник Зорица Дивац, превод резимеа Бојан Жикић, 
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10. септембра 2006. године/ уредник Александар Лома, Београд: 
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LEXICOGRAPHIE DIALECTALE DES PARLERS SCHTOKAVIENS 
(1818–2014) – BIBLIOGRAPHIE

R é s u m é

Cet article est consacré aux œuvres imprimées qui portent sur le traitement 
lexicographique des parlers schtokaviens sur l’ espace serbo - croate, depuis le 
début du 19ème siècle jusqu’à l’année 1992, ainsi que dans la période post-you-
goslave de 1992 à 2014. Le matériel recueilli pour une bibliographie est divisé 
en trois parties - la première partie couvre la période 1818-1945 at la deuxième 
porte sur la periode serbo - croate qui se termine en 1992. La troisième partie est 
consacrée à la période post - yougoslave et elle présente des œuvres de la lexico-
graphie dialectale créées dans les nouveaux États, ex-républiques yougoslaves: la 
Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et la Croatie. Depuis la parution 
du Dictionnaire serbe en 1818, les disciples, admirateurs et collaborateurs de Vuk 
Stef. Karadžić, à travers le 19ème siècle, ont apporté, par leurs contributions sur le 
vocabulaire specifique territorial, à l’ enrichissement du vocabulaire de la langue 
littéraire nouvellement fondeé, et le résultat de ce travail commun était un grand 
nombre de travaux lexicographiques imprimés, de petits aussi que de plus grands, 
que font origines de la lexicographie dialectale et montrent son développement au 
cours du 20e siècle, en aire linguistique serbo-croate. Après la décomposition de 
la Yougoslavie en 1992, nous avons observé la production des travaux de lexico-
graphie dialectale conformément à la nouvelle situation politique.

Mots-clés: lexicographie, dialectologie, bibliographie, dictionnaires géné-
raux et terminologiques, liste de mots.
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Бранкица Марковић

СТО ДЕСЕТ ГОДИНА
СРПСКОГ ДИЈАЛЕКТОЛОШКОГ ЗБОРНИКА

(1905–2015) – БИБЛИОГРАФИЈА*

УВОД

Текуће 2015. године, навршава се сто десет година од објављивања 
првог броја часописа Српски дијалектолошки зборник, у којем излазе ре-
зултати обимнијих испитивања српских народних говора. Угледно гласило 
покренуто је 1905. године у Српској краљевској академији, а данас га издају 
Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ. 
У част тог вредног јубилеја урађена је библиографија досад објављених 
бројева овог часописа, која пружа увид у то шта је све у њему објављено из 
области српске дијалектологије у периоду од почетка XX до половине друге 
деценије XXI века. Дакле, библиографија обухвата период од прве године 
излажења овог часописа – 1905. па до 2015. године.

Први број часописа Српски дијалектолошки зборник (СДЗб) штампан 
је 1905. године и до сада је објављена 61 књига.

Библиографија је сложена хронолошки – по годинама, од најстаријег 
периода до данас, а у оквиру тога према садржају сваког броја овог часописа, 
где су све библиографске јединице нумерисане. Након тога је дат регистар 
аутора, а на крају је приложена класификација по дијалектима.

* Ова библиографија је настала у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања 
српског језичког простора (бр.178020), који финансира Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије.
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Библиографија часописа Српски дијалектолошки зборник
(1905–2015)

1905. година, књ. I
 1. БЕЛИЋ, АЛЕКСАНДАР

Дијалекти источне и јужне Србије, 715.

1911. година, књ. II
 2. БЕЛИЋ, АЛЕКСАНДАР

О дијалекатском материјалу О. Броха у књизи Die Dialekte des 
südlichsten Serbiens, 1–104.

 3. ЈОВАНОВИЋ, ВЛАДАН С.
Гаврило Стефановић, Венцловић, 105–306.

 4. МОСКОВЉЕВИЋ, МИЛОШ
Акценти именица и придева у поцерском говору, 307–359.

 5. СТАНОЈЕВИЋ, МАРИНКО
Северно-тимочки дијалекат, 360–463.

 6. ЕЛЕЗОВИЋ, ГЛИША
Извештај са дијалектолошког путовања од Вучитрна до Пећи, 
464–473.

1927. година, књ. III
 7. ВУШОВИЋ, ДАНИЛО

Диалект источне Херцеговине, 1–70.
 8. ИЛЕШИЋ, ДР ФРАН

„Безјак“ и „безјаци“, 71–93.
 9. ПАВЛОВИЋ, ДР МИЛИВОЈ

О становништву и говору Јајца и околине, 95–112.
 10. РУЖИЧИЋ, ГОЈКО

Акценатски систем пљеваљског говора, 113–176.
 11. СТАНОЈЕВИЋ, МАРИНКО

Прилози речнику тимочког говора, 177–194.

1932. година, књ. IV
 12. ЕЛЕЗОВИЋ, ГЛИША

Речник косовско-метохиског дијалекта, св. 1, 477.
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1933. година, књ. V
 13. МИЛЕТИЋ, БРАНКО

Изговор српскохрватских гласова, 160.

1935. година, књ. VI
 14. ЕЛЕЗОВИЋ, ГЛИША

Речник косовско-метохиског дијалекта, св. 2, 587.

1935. година, књ. VII
 15. БЕЛИЋ, АЛЕКСАНДАР

Галички дијалекат, 351.

1939. година, књ. VIII
 16. ПАВЛОВИЋ, МИЛИВОЈ

Говор Сретечке Жупе, 352.

1940. година, књ. IX
 17. RIBARIĆ, JOSIP

Razmještaj južnoslovenskih dijalekata na poluotoku Istri, 1–207.
 18. МИЛЕТИЋ, БРАНКО

Црмнички говор, 209–663.

1940. година, књ. X
 19. HRASTE, MATE M.

Čakavski dijalekat ostrva Brača, 1–65.
 20. СТЕВАНОВИЋ, МИХАИЛО С.

Систем акцентуације у пиперском говору, 67–184.
 21. ВУКОВИЋ, ЈОВАН Л.

Акценат говора Пиве и Дробњака, 185–417.

1950. година, књ. XI
 22. СТЕВАНОВИЋ, МИХАИЛО

Ђаковачки говор, 1–152.
 23. МОСКОВЉЕВИЋ, МИЛОШ

Говор острва Корчуле, 153–223.
 24. ELEZOVIĆ, GLIŠA

Glasovne osobine arbanaškog dijalekta Debra i njegove okoline, 
225–300.
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1957. година, књ. XII
 25. ИВИЋ, ПАВЛЕ

О говору Галипољских Срба, 519.

1958. година, књ. XIII
 26. МАРКОВИЋ, СВЕТОЗАР

Језик Ивана Анчића (босанског писца XVII века), 147.

1964. година, књ. XIV
 27. ПЕЦО, АСИМ

Говор источне Херцеговине, 1–200.
 28. НИКОЛИЋ, БЕРИСЛАВ М.

Сремски говор, 201–412.

1965. година, књ. XV
 29. ПЕШИКАН, МИТАР Б.

Староцрногорски, средњокатунски и љешански говори, 294.

1966. година, књ. XVI
 30. БАРЈАКТАРЕВИЋ, ДАНИЛО

Новопазарско-сјенички говори, 1–177.
 31. НИКОЛИЋ, БЕРИСЛАВ М.

Мачвански говор, 179–314.

1968. година, књ. XVII
 32. ЈОВИЋ, ДУШАН

Трстенички говор, 1–239.
 33. ПЕЦО, АСИМ – БРАНИСЛАВ МИЛАНОВИЋ

Ресавски говор, 241–366.
 34. НИКОЛИЋ, БЕРИСЛАВ М.

Тршићки говор, 367–473.

1969. година, књ. XVIII
 35. НИКОЛИЋ, БЕРИСЛАВ М.

Колубарски говор, 1–71.
 36. ВУЈОВИЋ, ЛУКА

Мрковићки дијалекат, 73–399.
 37. СТЕВОВИЋ, ИГРУТИН
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Шумадијски говор у Гружи с особитим освртом на акценте, 
401–635.

1972. година, књ. XIX
 38. СИМИЋ, РАДОЈЕ

Левачки говор, 1–618.
 39. НИКОЛИЋ, МИРОСЛАВ

Говор Горобиља, 619–746.

1974. година, књ. XX
 40. СТАНИЋ, МИЛИЈА

Ускочки говор I, 259.

1976. година, књ. XXI
 41. ДЕШИЋ, МИЛОРАД

Западнобосански ијекавски говори, 316.

1977. година, књ. XXII
 42. СТАНИЋ, МИЛИЈА

Ускочки говор II, 1–157.
 43. ТЕШИЋ, МИЛОСАВ

Говор Љештанског, 159–328.

1977. година, књ. XXIII
 44. ЋУПИЋ, ДРАГО

Говор Бјелопавлића, 226.

1978. година, књ. XXIV
 45. СИМИЋ, МИЛОРАД

Говор села Обади у босанском Подрињу, 1–124.
 46. ИВИЋ, ПАВЛЕ

Белешке о биограчићком говору, 125–176.

1979. година, књ. XXV
 47. БОГДАНОВИЋ, НЕДЕЉКО

Говори Бучума и Белог Потока, 178.

1980. година, књ. XXVI
 48. СИМИЋ, РАДОЈЕ

Синтакса левачког говора I. Употреба падежних облика, 1–146.
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 49. ДРАГИЧЕВИЋ, МИЛАН
Рефлекси јата у данашњим личким говорима, 147–233.

 50. ЂУРОВИЋ, РАДОСАВ
Рефлекси јата у околини Прибоја, 235–319.

1981. година, књ. XXVII
 51. РЕМЕТИЋ, СЛОБОДАН

О незамењеном јату и икавизмима у говорима северозападне 
Србије, 7–105.

 52. СЕКУЛИЋ, НЕВЕНКА
Збирка дијалекатских текстова из Војводине, 107–306.

1982. година, књ. XXVIII
 53. ПАВЛОВИЋ, РАДОСЛАВ М.

Облици деклинације и конјугације у говору подручја Раче 
Крагујевачке (с посебним освртом на акценат), 7–61.

 54. СТАНИЋ, МИЛИЈА
Ускочки акценат, 63–191.

1983. година, књ. XXIX
 55. ЋИРИЋ, ЉУБИСАВ

Говор Лужнице, 7–190.
 56. ЂУКАНОВИЋ, ПЕТАР

Говор села Горње Цапарде (код Зворника), 191–294.
 57. ЈОКАНОВИЋ-МИХАЈЛОВ, ЈЕЛИЦА

Природа узлазних акцената у прогресивнијим штокавским го-
ворима, 295–338.

 58. ЈАХИЋ, ЏЕВАД А.
Ловачка лексика и фразеологија у рогатичком крају, 339–403.

1984. година, књ. XXX
 59. ТОМИЋ, МИЛЕ

Говор Свиничана, 7–265.
 60. НЕДЕЉКОВ, ЉИЉАНА

Прозодијске особине говора села Каћа, 267–356.
 61. ПАВЛИЦА ДРАГАН

О говору околине Удбине, 357–424.
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1985. година, књ. XXXI
 62. РЕМЕТИЋ, СЛОБОДАН

Говори централне Шумадије, 555.

1986. година, књ. XXXII
 63. ДРАГИЧЕВИЋ, МИЛАН

Говор личких јекаваца, 7–241.
 64. МАРКОВИЋ, МИОДРАГ

Речник народног говора у Црној Реци, 243–500.
 65. РЕМЕТИЋ, СЛОБОДАН

Дијалекатски текстови из Жабара код Тополе, 501–549.

1987. година, књ. XXXIII
 66. БОГДАНОВИЋ, НЕДЕЉКО

Говор Алексиначког Поморавља, 7–302.
 67. ТОМИЋ, МИЛЕ

Говор Радимаца, 303–474.

1988. година, књ. XXXIV
 68. ДИНИЋ, ЈАКША

Речник тимочког говора, 7–335.
 69. ЗЛАТКОВИЋ, ДРАГОЉУБ

Пословице и поређења у пиротском говору, 337–683.

1989. година, књ. XXXV
 70. ТОМИЋ, МИЛЕ

Речник радимског говора, 1–174.
 71. ЗЛАТКОВИЋ, ДРАГОЉУБ

Фразеологија страха и наде у пиротском говору, 175–457.

1990. година, књ. XXXVI
 72. РАДИЋ, ПРВОСЛАВ

Цртице о говору села Мрче у куршумлијском крају, 1–74.
 73. РАКИЋ-МИЛОЈКОВИЋ, СОФИЈА

Основе морфолошког система говора Доње Мутнице, 75–118.
 74. СТИЈОВИЋ, РАДА

Из лексике Васојевића, 119–380.
 75. ДИНИЋ, ЈАКША

Додатак Речнику тимочког говора, 381–422.
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 76. ЗЛАТКОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Фразеологија омаловажавања у пиротском говору, 423–740.

1991. година, књ. XXXVII
 77. НИКОЛИЋ, МИРОСЛАВ

Говори србијанског Полимља, 1–548.
 78. ШПИС, МАРИЈА

Фонолошки опис говора Парага, 549–620.
 79. ДРАГИН, ГОРДАНА

Ратарска и повртарска терминологија Шајкашке, 621–708.
 80. БОШЊАКОВИЋ, ЖАРКО

Из ратарске терминологије Срема, 709–740.

1992. година, књ. XXXVIII
 81. ЂУРОВИЋ, РАДОСАВ Ј.

Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине, 9–378.
 82. ДИНИЋ, ЈАКША

Речник тимочког говора (други додатак), 379–586.

1993. година, књ. XXXIX
 83. РАКИЋ-МИЛОЈКОВИЋ, СОФИЈА

Пастирска терминологија Кривовирског Тимока, 11–148.
 84. МАРКОВИЋ, МИОДРАГ

Речник народног говора у Црној Реци, 149–398.

1994. година, књ. XL
 85. ИВИЋ, ПАВЛЕ – ЖАРКО БОШЊАКОВИЋ – ГОРДАНА ДРАГИН

Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта, прва 
књига: УВОД И ФОНЕТИЗАМ, 419.

1995. година, књ. XLI
 86. ЂУКАНОВИЋ, ПЕТАР

Говор Драгачева, 1–240.
 87. KAŠIĆ, ZORKA

Govor Konavala, 241–396.
 88. ШПИС-ЋУЛУМ, МАРИЈА Л.

Фитонимија југозападне Бачке, 397–490.



335Сто десет година СДЗб (1905–2015) – Библиографија

– 9 –

 89. ПЕЦО, АСИМ
Треће лице множине презента глагола типа носити, вољети и 
држати у говорима штокавског наречја, 491–520.

 90. РАКИЋ-МИЛОЈКОВИЋ, СОФИЈА
Синтаксички упитник за говоре косовско-ресавске и призрен-
ско-тимочке дијалекатске зоне, 521–570.

1996. година, књ. XLII
 91. ВУКАДИНОВИЋ, ВИЛОТИЈЕ

Говор Црне Траве и Власине, 1–317.
 92. РЕМЕТИЋ, СЛОБОДАН

Српски призренски говор I (гласови и облици), 319–614.

1997. година, књ. XLIII
 93. ИВИЋ, ПАВЛЕ – ЖАРКО БОШЊАКОВИЋ – ГОРДАНА ДРАГИН

Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта, друга 
књига: МОРФОЛОГИЈА, СИНТАКСА, ЗАКЉУЧЦИ, ТЕК-
СТОВИ, 585.

1997. година, књ. XLIV
 94. ЋУПИЋ, ДРАГО – ЖЕЉКО ЋУПИЋ

Речник говора Загарача, 3–574. + Ономастика Загарача, 575–
615.

1998. година, књ. XLV
 95. ТОМА, ПОЛ-ЛУЈ

Говори Ниша и околних села, 473.

1999. година, књ. XLVI
 96. ЋИРИЋ, ЉУБИСАВ

Говори Понишавља, 7–262.
 97. РАМИЋ, НИКОЛА

Ливањско-дувањски говорни тип, 263–426.

2000. година, књ. XLVII
 98. МАРКОВИЋ, ЈОРДАНА

Говор Заплања, 7–307.
 99. БОГДАНОВИЋ, НЕДЕЉКО

Инвентар морфолошке проблематике призренско-тимочких 
говора, 309–335.
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2001. година, књ. XLVIII
 100. МЛАДЕНОВИЋ, РАДИВОЈЕ

Говор шарпланинске жупе Гора, 1–606.
 101. ПЕЦО, АСИМ

Консонантизам босанскохерцеговачких говора, 607–696.

2002. година, књ. XLIX
 102. БОЈАНИЋ, МИХАИЛО – РАСТИСЛАВА ТРИВУНАЦ

Рјечник дубровачког говора, 458.

2003. година, књ. L
 103. БУКУМИРИЋ, МИЛЕТА

Говори северне Метохије, 356.

2004. година, књ. LI
 104. ГАГОВИЋ, СВЕТОЗАР

Из лексике Пиве (село Безује), 1–312.
 105. ЈОВАНОВИЋ, ВЛАСТИМИР

Речник села Каменице код Ниша, 313–688.

2005. година, књ. LII
 106. ЖУГИЋ, РАДМИЛА

Речник говора јабланичког краја, 470.

2006. година, књ. LIII
 107. ПАВЛИЦА, ДРАГАН

Творба именица у говору Срба југоисточне Лике, 1–187.
 108. РАДОВАНОВИЋ, ДРАГАНА

Морфолошке особености говора средње Колубаре, 189–374.
 109. БУКУМИРИЋ, МИЛЕТА

Терминологија куће и покућства у северној Метохији, 375–548.

2007. година, књ. LIV1

Монографије, расправе и чланци:
 110. СТИЈОВИЋ, РАДА

Говор Горњих Васојевића, 1–321.
1 Од овог броја часописа СДЗб уведене су две рубрике: Монографије, расправе и члан-

ци и Прикази и критике.
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 111. ДРАГИЧЕВИЋ, МИЛАН
О говору Срба Бање Врућице крај Теслића I (фонетске и мор-
фолошке особине), 323–401.

 112. ЈОВАНОВИЋ, ВЛАСТИМИР
Додатак Речнику села Каменице код Ниша, 403–520.

 113. БОГДАНОВИЋ, НЕДЕЉКО
Змијски речник југоисточне Србије, 521–547.

 114. ЖУГИЋ, РАДМИЛА
Генитивне предлошко-падежне синтагме просторне и месне 
семантике у говору јабланичког краја с предлозима: ОКО, 
ПОРЕД/ СПОРЕД, ПОЗА, ВИШЕ/ ПОВИШЕ/ ИЗВИШЕ, 
ВРЗ, 549–568.

Прикази и критике:
 115. САВИЋ-ГРУЈИЋ, АНА: Дијалектолошка истраживања II, Зборник 

радова, Филозофски факултет у Нишу, Студијска група за српски 
језик и књижевност, Ниш, 2007, 156. стр., 569–573.

2008. година, књ. LV
Монографије, расправе и чланци:

 116. БОШЊАКОВИЋ, ЖАРКО
Фонетске особине говора источне Шумадије, 1–321.

 117. ГМИТРОВИЋ, ЈАСМИНА
Говор села Милушница (у Сокобањској котлини), 323–428.

 118. БОГДАНОВИЋ, НЕДЕЉКО
Земљописна и њој сродна лексика југоисточне Србије, 429–
518.

Прикази и критике:
 119. ПЕТРОВИЋ, ДРАГОЉУБ: Рада Стијовић, Говор Горњих Васојевића, 

Српски дијалектолошки зборник, Београд, 2007, LIV, 1–321. стр., 
519–525.

 120. БОГДАНОВИЋ, НЕДЕЉКО: Јакша Динић, Тимочки дијалекатски 
речник, Монографије 4, Београд (Институт за српски језик САНУ), 
2008, XXX + 921. стр., 527–535.

 121. НЕДЕЉКОВИЋ, АЛЕКСАНДРА: Ана Савић-Грујић, Фонолошки 
опис говора села Гулијана, Прилози Културној историји Сврљига, 
књ. 7, Сврљиг, 2008, 537–539.
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2009. година, књ. LVI
Монографије, расправе и чланци:

 122. ПОПОВИЋ, МОМЧИЛО – ДРАГОЉУБ ПЕТРОВИЋ
О говору Спича: Грађа, 1–275.

 123. ДРАГИЧЕВИЋ, МИЛАН
Акценти ријечи у говору Срба Лапачког поља, 277–371.

 124. МИЛОСАВЉЕВИЋ, ТАЊА
Говор села Присјана (Горњег и Доњег), 373–558.

Прикази и критике:
 125. БОГДАНОВИЋ, НЕДЕЉКО: Марина Јуришић, Говор Горње Пчиње: 

гласови и облици, Монографије 6, Београд (Институт за српски 
језик САНУ), 2009, 1–323. стр., 559–562.

 126. ВУКИЋЕВИЋ, МИЛОСАВ: Недељко Богдановић, О лесковачком 
говору, Лесковачки културни центар, Лесковац, 2009, 1–111. стр., 
563–570.

 127. ЈАНИЋ, АЛЕКСАНДРА: Јелена Милошевић-Петровић, Ратарска и 
повртарска лексика села Дебелице, Језички прилози I, Ниш (Фило-
зофски факултет – Департман за српски језик и књижевност, Цен-
тар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу), 2009, 
1–105. стр., 571–573.

2010. година, књ. LVII
 128. СТОЈАНОВИЋ, РАДОСАВ

Црнотравски речник, 1060.

2011. година, књ. LVIII
Монографије, расправе и чланци:

 129. ПЕТРОВИЋ, ДРАГОЉУБ – ЈЕЛЕНА КАПУСТИНА
Из лексике Качера, 1–336.

 130. МАРКОВИЋ, СЛАВОЉУБ З.
Говор Ужичке Црне горе, 337–670.

Прикази и критике:
 131. РЕМЕТИЋ, СЛОБОДАН: Радивоје Младеновић, Заменице у говори-

ма југозападног дела Косова и Метохије, Монографије 12, Београд 
(Институт за српски језик САНУ), 2010, 472. стр., 673–681.
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 132. ПЕТРОВИЋ, ВЕСЕЛИН: Станислав Станковић, Границе призренско-
тимочких говора у власотиначкоме крају, Монографије 5, Београд 
(Институт за српски језик САНУ), 2008, 247. стр., 683–686.

2012. година, књ. LIX
Монографије, расправе и чланци:

 133. БОШЊАКОВИЋ, ЖАРКО
Морфолошке особине говора источне Шумадије, 1–381.

 134. МАРКОВИЋ, СЛАВОЉУБ З.
Границе ијекавских говора у западној Србији, 383–484.

 135. РЕМЕТИЋ, СЛОБОДАН
Текстови из говора источнобосанских Ера, 485–639.

Прикази и критике:
 136. МАРКОВИЋ, БРАНКИЦА: Дијана Црњак, Пастирска лексика лак-

ташког краја, Бања Лука (Универзитет у Бањој Луци, Филолошки 
факултет), 2011, 219. стр., 641–644.

2013. година, књ. LX
Монографије, расправе и чланци:

 137. ПЕТРОВИЋ, ДРАГОЉУБ – ИВАНА ЋЕЛИЋ – ЈЕЛЕНА КАПУСТИНА
Речник Куча, 1–461.

 138. ПУЈИЋ, САВО
Херцеговачка пчеларска лексика (на општесловенској осно-
ви), 463–801.

Прикази и критике:
 139. МАРКОВИЋ, БРАНКИЦА: Међународни научни скуп Путеви и до-

мети дијалекатске лексикографије (Ниш, 12–13. април 2013), 803–
804.

2014. година, књ. LXI
 140. РАДОВАНОВИЋ, ДРАГАНА

Говор Ваљевске Подгорине, 7–366.
 141. ЈУРИШИЋ, МАРИНА

Синтакса падежа Горње Пчиње (Одредбене функције), 367–
534.
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РЕГИСТАР АУТОРА2

Ћирилица
Барјактаревић, Данило – 30
Белић, Александар – 1, 2, 15
Богдановић, Недељко – 47, 66, 99, 113, 118, 120, 125
Бојанић, Михаило – 102
Бошњаковић, Жарко – 80, 85, 93, 116, 133
Букумирић, Милета – 103, 109
Вујовић, Лука – 36
Вукадиновић, Вилотије – 91
Вукићевић, Милосав – 126
Вуковић, Јован Л. – 21
Вушовић, Данило – 7
Гаговић, Светозар – 104
Гмитровић, Јасмина – 117
Дешић, Милорад – 41
Динић, Јакша – 68, 75, 82
Драгин, Гордана – 79, 85, 93
Драгичевић, Милан – 49, 63, 111, 123
Ђукановић, Петар – 56, 86
Ђуровић, Радосав Ј. – 50, 81
Елезовић, Глиша – 6, 12, 14
Жугић, Радмила – 106, 114
Златковић, Драгољуб – 69, 71, 76
Ивић, Павле – 25, 46, 85, 93
Илешић, др Фран – 8
Јанић, Александра – 127
Јахић, Џевад А. – 58
Јовановић, Владан С. – 3
Јовановић, Властимир – 105, 112
Јовић, Душан – 32
Јокановић-Михајлов, Јелица – 57
Јуришић, Марина – 141
Капустина, Јелена – 129, 137
Марковић, Бранкица – 136, 139
2 Након презимена и имена сваког аутора наводи се број/ бројеви под којим се у 

библиографији налази библиографска јединица тога аутора.
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Милосављевић, Тања – 124
Младеновић, Радивоје – 100
Московљевић, Милош – 4, 23
Недељков, Љиљана – 60
Недељковић, Александра – 121
Николић, Берислав М. – 28, 31, 34, 35
Николић, Мирослав – 39, 77
Павлица, Драган – 61, 107
Павловић, др Миливој – 9, 16
Павловић, Радослав М. – 53
Петровић, Веселин – 132
Петровић, Драгољуб – 119, 122, 129, 137
Пецо, Асим – 27, 33, 89, 101
Пешикан, Митар Б. – 29
Поповић, Момчило – 122
Пујић, Саво – 138
Радић, Првослав – 72
Радовановић, Драгана – 108, 140
Ракић-Милојковић, Софија – 73, 83, 90
Рамић, Никола – 97
Реметић, Слободан – 51, 62, 65, 92, 131, 135
Ружичић, Гојко – 10
Савић-Грујић, Ана – 115
Секулић, Невенка – 52
Симић, Милорад – 45
Симић, Радоје – 38, 48
Станић, Милија – 40, 42, 54
Станојевић, Маринко – 5, 11
Стевановић, Михаило С. – 20, 22
Стевовић, Игрутин – 37
Стијовић, Рада – 74, 110
Стојановић, Радосав – 128
Тешић, Милосав – 43
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Тома, Пол-Луј – 95
Томић, Миле – 59, 67, 70
Тривунац, Растислава – 102
Ћелић, Ивана – 137
Ћирић, Љубисав – 55, 96
Ћупић, Драго – 44, 94
Ћупић, Жељко – 94
Шпис, Марија – 78
Шпис-Ћулум Марија (в. Шпис, Марија) – 88

Латиница
Elezović, Gliša (в. Елезовић, Глиша) – 24
Hraste, Mate M. – 19
Kašić, Zorka – 87
Ribarić, Josip – 17

Прилог

Библиографија часописа Српски дијалектолошки зборник

Класификација по дијалектима3

(1905–2015)

ШТОКАВСКО НАРЕЧЈЕ

ШУМАДИЈСКО–ВОЈВОЂАНСКИ ДИЈАЛЕКАТ
Московљевић, Милош: Акценти именица и придева у поцерском говору, књ. 

II, 1911, 307–359.
Николић, Берислав: Сремски говор, књ. XIV, 1964, 201–412.
Николић, Берислав М.: Мачвански говор, књ. XVI, 1966, 179–314.
Николић, Берислав М.: Колубарски говор, књ. XVIII, 1969, 1–71.
Стевовић, Игрутин: Шумадијски говор у Гружи с особитим освртом на ак-

центе, књ. XVIII, 1969, 401–635.
3 Класификација по дијалектима је исто дата хронолошки. Заступљеност више 

дијалекатских типова у монографији нашла је одраза и у овој класификацији. Тако су се Говори 
централне Шумадије (књ. XXXI, 1985) нашли на списку прилога шумадијско-војвођанског и 
смедеревско-вршачког дијалекта, а монографија Границе ијекавских говора у западној Србији 
(књ. LIX, 2012) међу прилозима шумадијско-војвођанског, херцеговачко-крајишког и зетско-
сјеничког дијалекта.
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Реметић, Слободан: О незамењеном јату и икавизмима у говорима североза-
падне Србије, књ. XXVII, 1981, 7–105.

Секулић, Невенка: Збирка дијалекатских текстова из Војводине, књ. XXVII, 
1981, 107–306.

Недељков, Љиљана: Прозодијске особине говора села Каћа, књ. XXX, 1984, 
267–356.

Реметић, Слободан: Говори централне Шумадије, књ. XXXI, 1985, 555.
Шпис, Марија: Фонолошки опис говора Парага, књ. XXXVII, 1991, 549–620.
Драгин, Гордана: Ратарска и повртарска терминологија Шајкашке, књ. 

XXXVII, 1991, 621–708.
Бошњаковић, Жарко: Из ратарске терминологије Срема, књ. XXXVII, 1991, 

709–740.
Ивић, Павле – Жарко Бошњаковић – Гордана Драгин: Банатски говори 

шумадијско-војвођанског дијалекта, прва књига: УВОД И ФОНЕТИ-
ЗАМ, књ. XL, 1994, 419.

Шпис-Ћулум, Марија: Фитонимија југозападне Бачке, књ. XLI, 1995, 397–
490.

Ивић, Павле – Жарко Бошњаковић – Гордана Драгин: Банатски говори 
шумадијско-војвођанског дијалекта, друга књига: МОРФОЛОГИЈА, 
СИНТАКСА, ЗАКЉУЧЦИ, ТЕКСТОВИ, књ. XLII, 1997, 585.

Радовановић, Драгана: Морфолошке особености говора средње Колубаре, 
књ. LIII, 2006, 189–374.

Петровић, Драгољуб – Јелена Капустина: Из лексике Качера, књ. LVIII, 2011, 
1–336.

Марковић, Славољуб З.: Границе ијекавских говора у западној Србији, књ. 
LIX, 2012, 383–484.

Радовановић, Драгана: Говор Ваљевске Подгорине, књ. LXI, 2014, 7–366.

ХЕРЦЕГОВАЧКО–КРАЈИШКИ ДИЈАЛЕКАТ
Вушовић, Данило: Диалект источне Херцеговине, књ. III, 1927, 1–70.
Ружичић, Гојко: Акценатски систем пљеваљског говора, књ. III, 1927, 113–

176.
Вуковић, Јован Н.: Акценат говора Пиве и Дробњака, књ. X, 1940, 185–417.
Пецо, Асим: Говор источне Херцеговине, књ. XIV, 1964, 1–200.
Николић, Берислав М.: Тршићки говор, књ. XVII, 1968, 367–473.
Николић, Мирослав: Говор Горобиља, књ. XIX, 1972, 619–746.
Станић, Милија: Ускочки говор I, књ. XX, 1974, 259.
Дешић, Милорад: Западнобосански ијекавски говори, књ. XXI, 1976, 316.
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Станић, Милија: Ускочки говор II, књ. XXII, 1977, 1–157.
Тешић, Милосав: Говор Љештанског, књ. XXII, 1977, 159–328.
Симић, Милорад: Говор села Обади у босанском Подрињу, књ. XXIV, 1978, 

1–124.
Драгичевић, Милан: Рефлекси јата у данашњим личким говорима, књ. XXVI, 

1980, 147–233.
Ђуровић, Радосав: Рефлекси јата у околини Прибоја, књ. XXVI, 1980, 235–

319.
Станић, Милија: Ускочки акценат, књ. XXVIII, 1982, 63–191.
Ђукановић, Петар: Говор села Горње Цапарде (код Зворника), књ. XXIX, 

1983, 191–294.
Јахић, Џевад: Ловачка лексика и фразеологија у рогатичком крају, књ. XXIX, 

1983, 339–403.
Павлица, Драган: О говору околине Удбине, књ. XXX, 1984, 357–424.
Драгичевић, Милан: Говор личких јекаваца, књ. XXXII, 1986, 7–241.
Николић, Мирослав: Говори србијанског Полимља, књ. XXXVII, 1991, 1–548.
Ђуровић, Радосав: Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине, књ. 

XXXVIII, 1992, 9–378.
Ђукановић, Петар: Говор Драгачева, књ. XL, 1995, 1–240.
Kašić, Zorka: Govor Konavala, књ. XL, 1995, 241–396.
Бојанић, Михаило – Растислава Тривунац: Рјечник дубровачког говора, књ. 

XLIX, 2002, 458.
Гаговић, Светозар: Из лексике Пиве (село Безује), књ. LI, 2004, 1–312.
Павлица, Драган: Творба именица у говору Срба југоисточне Лике, књ. LIII, 

2006, 1–187.
Драгичевић, Милан: О говору Срба Бање Врућице крај Теслића I (фонетске 

и морфолошке особине), књ. LIV, 2007, 323–401.
Драгичевић, Милан: Акценти ријечи у говору Срба Лапачког поља, књ. LVI, 

2009, 277–371.
Марковић, Славољуб З.: Говор Ужичке Црне горе, књ. LVIII, 2011, 337–670.
Марковић, Славољуб З.: Границе ијекавских говора у западној Србији, књ. 

LIX, 2012, 383–484.
Реметић, Слободан: Текстови из говора источнобосанских Ера, књ. LIX, 

2012, 485–639.
Пујић, Саво: Херцеговачка пчеларска лексика (на општесловенској основи), 

књ. LX, 2013, 463–801.
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КОСОВСКО–РЕСАВСКИ ДИЈАЛЕКАТ
Елезовић, Глиша: Извештај са дијалектолошког путовања од Вучитрна до 

Пећи, књ. II, 1911, 464–473.
Елезовић, Глиша: Речник косовско-метохиског дијалекта, св. 1, књ. IV, 1932, 

477.
Елезовић, Глиша: Речник косовско-метохиског дијалекта, св. 2, књ. VI, 1935, 

587.
Јовић, Душан: Трстенички говор, књ. XVII, 1968, 1–239.
Пецо, Асим – Бранислав Милановић: Ресавски говор, књ. XVII, 1968, 241–

366.
Симић, Радоје: Левачки говор, књ. XIX, 1972, 1–618.
Симић, Радоје: Синтакса левачког говора I. Употреба падежних облика, књ. 

XXVI, 1980, 1–146.
Марковић, Миодраг: Речник народног говора у Црној Реци, књ. XXXII, 1986, 

243–500.
Томић, Миле: Говор Радимаца, књ. XXXIII, 1987, 303–474.
Томић, Миле: Речник радимског говора, књ. XXXV, 1989, 1–174.
Радић, Првослав: Цртице о говору села Мрче у куршумлијском крају, књ. 

XXXVI, 1990, 1–74.
Ракић-Милојковић, Софија: Основе морфолошког система говора Доње 

Мутнице, XXXVI, 1990, 75–118.
Ракић-Милојковић, Софија: Пастирска терминологија Кривовирског Тимо-

ка, књ. XXXIX, 1993, 11–148.
Марковић, Миодраг: Речник народног говора у Црној Реци, књ. XXXIX, 

1993, 149–398.
Ракић-Милојковић, Софија: Синтаксички упитник за говоре косовско-ресав-

ске и призренско-тимочке дијалекатске зоне, књ. XLI, 1995, 521–570.
Букумирић, Милета: Говори северне Метохије, књ. L, 2003, 356.
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Brankica Marković

ONE HUNDRED AND TEN YEARS OF THE SERBIAN 
DIALECTOLOGICAL PROCEEDINGS (1905–2015) – BIBLIOGRAPHY

S u m m a r y

This year, 2015, marks 110th anniversary since the appearance of the first 
number of the Serbian Dialectological Proceedings, a journal that publishes the 
results of extensive research on the Serbian dialects. This renowned paper was 
established in 1905 by the Serbian Royal Academy, whereas today it is issued by 
the Serbian Academy of Sciences and Arts and its Serbian Language Institute. In 
honour of this important event, the bibliography of all that has been published in 
it from the field of Serbian dialectology since the beginning of the 20th century 
until the first half of the second decade of the 21th century. The bibliography has 
been written in chronological order – from its earliest days until today (from 1905 
to 2015), and then it is further arranged according to the contents of each number 
of the journal. There is also an index of all authors attached at the end of bibliog-
raphy.
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